
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
AMADO, J., org. Textos jornalísticos. In: Jacinta Passos, coração militante: obra completa : poesia e 
prosa, biografia, fortuna crítica [online]. Salvador : Editora EDUFBA, 2010, pp. 262-314. ISBN 978-
85-232-1207-0. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Textos jornalísticos 
 

 

Janaína Amado (org.) 
 



Textos jornalísticos

Sua luta é flâmula, é bandeira desfraldada, bússola e estrela,

sangue e alimento das nossas melhores esperanças

(Separando para unir, O Imparcial, 1946)
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A jornalista Jacinta Passos

Os textos jornalísticos de Jacinta Passos reunidos neste volume – pela pri-

meira vez editados em livro – pertencem a três períodos distintos. O primeiro

corresponde aos anos 1942 e 1943, quando Jacinta publicou com regularidade

artigos no jornal O Imparcial, tornando-se uma das mais ativas jornalistas da

Bahia. O segundo, aos anos de 1945 e 1946, quando, candidata a deputada fede-

ral constituinte, publicou, no jornal comunista O Momento, textos e entrevistas

de caráter sobretudo político. E o terceiro, relativo ao ano de 1956, quando,

numa fase difícil de sua vida, Jacinta voltou a colaborar em O Momento, de forma

intensa e assídua, escrevendo basicamente sobre literatura.

Trata-se de três momentos muito distintos da existência e da produção de

Jacinta Passos.1 No primeiro, a jovem (28 anos) Jacinta desabrochava como inte-

lectual comprometida com os rumos do seu país e do mundo. Acontecia a Segun-

da Guerra Mundial e, em 1942, a entrada do Brasil na guerra. Muitos brasileiros

jovens, como Jacinta, amadureceram em meio às discussões tensas e apaixonadas

sobre a luta entre o fascismo e a democracia, sobre a ascensão do socialismo,

sobre o papel do Brasil – que então vivia sob a ditadura do Estado Novo – naque-

la guerra mundial e naquele novo mundo que se desenhava. As posições se

radicalizavam. Mesmo sob vigilância e repressão os movimentos sociais se orga-

nizavam, e o país repensava seus rumos.

Jacinta participou ativamente desse período. Durante a década de 1940, tor-

nou-se jornalista muito atuante na Bahia, uma figura conhecida, assumindo posi-

ções públicas sobre temas como a participação do Brasil na Segunda Guerra

Mundial, os caminhos para a organização das mulheres, os rumos da política

nacional, o papel dos intelectuais nos destinos do país... Já se distanciara do

catolicismo da infância e primeira juventude. Embora ainda católica, cada vez

mais se ligava e se identificava com as ideias, movimentos e intelectuais de es-

querda. Sua amizade com o escritor Jorge Amado, que também colaborava em O

Imparcial, data dessa época.2 É possível que o próprio Jorge tenha sido respon-

1 Cf. biografia de Jacinta Passos, nesta edição. Todas as referências biográficas aqui referidas estão
desenvolvidas na biografia.

2 Jorge Amado escrevia em O Imparcial a coluna “A Hora da Guerra”. Esses seus textos foram
publicados em: Amado, Jorge. Hora da Guerra – a Segunda Guerra Mundial vista da Bahia. S.Paulo:
Cia. das Letras, 2008.
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sável pelo ingresso de Jacinta e do irmão dela, Manoel Caetano Filho, nesse

jornal. De propriedade do coronel Franklin de Albuquerque, O Imparcial – então

dirigido pelo filho do proprietário, o jovem e entusiasmado jornalista e escritor

Wilson Lins –, assumira posições contundentes contra o fascismo e a favor da

entrada do Brasil na guerra, tornando-se veículo importante na Bahia, na luta

contra o nazifascismo.

Os textos de Jacinta, claros, combativos, entusiasmados, reforçaram a posi-

ção do jornal. Creio também que moldaram para sempre o pensamento e o com-

portamento da mulher Jacinta e da autora Jacinta: referências a eventos e ideias

dessa época, como o nazifascismo, a Segunda Guerra, o socialismo, a URSS, a

Entente etc. estão presentes em grande parte dos textos de Jacinta, nos de prosa

como nos de poesia, ao longo de toda a sua vida. Parece-me que os temas e

discussões dessa época conformaram-lhe a mente, e talvez, quando se viu depois

lutando contra o que foi diagnosticado como esquizofrenia, tenha recorrido a

eles como espécie de relicários, nichos de um tempo de esperanças, energias e

boas realizações a que podia tentar retornar. Suas dificuldades psicológicas po-

dem ter contribuído para isso, mas ela não foi a única – ao contrário, foi uma

entre centenas, talvez milhares — das pessoas que nunca mais se afastaram dos

ideais dessa época sedutora, que viveram quando jovens.

A atividade de Jacinta Passos em O Imparcial foi intensa. Além dos artigos

políticos já referidos, a partir de fevereiro de 1943 ela passou a dirigir a “Página

Feminina”, uma página inteira semanal do jornal, que preenchia com poemas,

seus e de outros, com pequenos textos que procuravam relacionar as mulheres à

política – como “As mulheres baianas e a guerra” ou “O trabalho das mulheres na

mobilização da retaguarda nacional” –, com charges do conhecido Nássara, e

também, o que parece ter sido para Jacinta uma concessão, com artigos de “inte-

resse feminino”, como o “Modas femininas – sugestões para o tratamento das

unhas”, assinado por uma Patricia Linday, que tanto pode ser uma autora de

língua inglesa traduzida por Jacinta como um pseudônimo da própria Jacinta.

Os artigos de Jacinta Passos em O Imparcial a tornaram conhecida na cida-

de, reunindo em torno dela bastante simpatia, já que boa parte da população

baiana era contrária aos nazistas. À época Jacinta também publicava suas poesias

em outros jornais, e em 1942 lançara, junto com o irmão, seu primeiro livro de

poemas. Esse conjunto de atividades deixava sua família orgulhosa e a tornava

uma referência na cidade.

Os textos jornalísticos de 1945-46, publicados em O Momento, de Salvador,

jornal de propriedade do Partido Comunista Brasileiro, expressam outro momen-

to da vida de Jacinta. Já casada, tendo vivido fora da Bahia (em São Paulo, Porto

Alegre e Rio), militante obediente e entusiasmada do PCB, legalizado em 1945 –

à época era inclusive candidata a deputada federal constituinte pelo partido –,
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Jacinta publicou no jornal textos intimamente ligados ao momento político que

vivia, como o discurso que proferiu durante o comício para Luiz Carlos Prestes,

então candidato a senador, em Salvador, ou a entrevista que, como candidata,

deu ao jornal. Foi uma época de legalidade e ascensão do PCB, uma época de

esperança para os comunistas, e os artigos jornalísticos de Jacinta expressam

essa realidade, da Bahia, do Brasil, e da sua vida. Creio que muitas dessas ideias,

dogmas do Partido ao qual Jacinta foi fiel até morrer, cristalizaram-se em sua

mente, tornando-se posteriormente verdadeiras obsessões para ela. Aqui, nova-

mente, ela não foi a única. Até hoje, mais de duas décadas após a queda do muro

de Berlim e a derrocada do socialismo, ainda há pessoas, no Brasil e no mundo,

que pensam como ela pensava.

Já os artigos publicados por Jacinta Passos no mesmo O Momento, ao longo

do ano de 1956, correspondem a outra fase de sua existência. Aos 42 anos, sepa-

rada do marido e da filha, já havia sido diagnosticada como esquizofrênica e

internada em sanatórios do Rio de Janeiro e São Paulo. Morava de novo na casa

dos pais, em Salvador, militante de um partido clandestino, muito perseguido,

pequeno, em crise, fragmentado internamente. E sofria o estigma da loucura.

Jacinta apresentou-se a O Momento disposta a exercer ali parte de sua militância,

colaborando gratuitamente no que fosse necessário. Sua consciência e seu dever

de militante a levaram a agir assim; os constrangimentos que causou e a que foi

submetida constituem parte muito triste de sua história pessoal.3

Jacinta trabalhou exaustivamente nessa fase. Além de, como consta na bio-

grafia, “pentear notícias”, escrevia muito, a maioria dos textos dessa última fase

versando sobre literatura. Além de oferecer resumos de escolas, gêneros ou ten-

dências literárias, Jacinta também exerceu a crítica, analisando e expressando

opinião franca e bem fundamentada sobre escritores da Bahia e de outros Esta-

dos, como o teatrólogo paulista Abílio Pereira de Almeida, cuja peça estreara em

São Paulo. Num jornal que estava à míngua, publicado em geral com 4 páginas,

Jacinta Passos chegou a criar e a se responsabilizar por uma página inteira, “Lite-

ratura e Arte”, onde noticiava, divulgava e discutia diversos aspectos do mundo

das artes, a partir da perspectiva de sua diretora. Apesar da excessiva perspectiva

política na análise literária – lembre-se que o realismo socialista era a tendência

literária defendida pelo PCB –, Jacinta revela cultura e sensibilidade no trato das

questões literárias.

Ao longo de toda a sua vida, Jacinta Passos valorizou os espaços da impren-

sa como meio de expressar ideias. Pelos jornais, dialogou intensamente com os

contemporâneos, apontando-lhes rumos em geral na contramão dos estabeleci-

dos, às vezes à frente do seu tempo. E foi construindo pontes sólidas entre seus

3 Cf. biografia de Jacinta Passos, neste volume.
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ideais e sua poesia, cada vez mais imbuída de temáticas políticas e sociais. Mui-

tos de seus poemas foram originalmente publicados na imprensa, e só mais tarde

reunidos em livros.4 Os textos jornalísticos de autoria de Jacinta lançam luz sobre

a trajetória pessoal, pública e artística desta mulher que não separava militância

de vida particular nem de poesia.

Os textos jornalísticos aqui apresentados foram pesquisados nos jornais da

época, grande parte deles em péssimo estado de conservação. As coleções dos

jornais baianos O Imparcial e O Momento, arquivadas na Biblioteca Pública do

Estado da Bahia, embora estejam se desfazendo, até o momento ainda não foram

microfilmadas nem digitalizadas. Os textos dessas duas coleções aqui incluídos

tiveram de ser fotografados, antes de transcritos. Sua ortografia e acentuação

foram atualizadas, visando facilitar a leitura. Acompanham os textos algumas notas

explicativas.

É possível que publicações da chamada “imprensa nanica” e da imprensa

clandestina em que Jacinta Passos comprovadamente colaborou, mas cujos textos

não foram localizados, tenham desaparecido para sempre. É, contudo, provável

que, em publicações hoje espalhadas por diversas bibliotecas e arquivos do país,

existam textos jornalísticos de Jacinta ainda não identificados. Espero que a pre-

sente edição contribua para localizá-los e divulgá-los.

4 As notas aos poemas de Jacinta Passos indicam os jornais e revistas onde foram publicados.
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Jornal O Imparcial , 1942-1943

O sentido atual da literatura5

Na obra literária, o artista, dentro da sua condição humana, exprime ou repre-

senta a realidade. E como, dentro dessa condição humana, a realidade é alguma

coisa móvel que se transforma sem cessar, a literatura é também um movimento. A

novas formas de vida correspondem sempre novas formas literárias. A Divina co-

média supõe a época medieval com seu estilo de vida. Somente um hebreu poderia

ter escrito os Salmos. Os interesses vitais que, depois da Idade Média, agruparam

os homens em nações europeias, fizeram algumas dessas nações procurarem além,

no Oriente e em outras terras, os materiais necessários para a conservação da vida.

Uma nação pequenina viveu então grandes momentos de aventuras no mar, desco-

brindo o mundo. Eis as condições sociais para o aparecimento de Os Lusíadas de

Camões. E Camões, David e Dante são grandes artistas porque realizaram na obra

de arte uma época histórica. Foram fiéis à realidade do seu tempo. A fidelidade ao

real é a marca dos verdadeiros artistas. Quando alguém, dentro da arte, procura

falsificar a realidade, procura prolongar épocas históricas que já terminaram, con-

segue apenas caricaturas e não seres humanos. O ridículo nasce da falta de propor-

ção. A figura de D. Quixote é um símbolo eterno, é o ridículo dos homens que

procuram viver uma aventura de cavalaria quando a Cavalaria já não é mais uma

realidade dentro das condições sociais.

A guerra atual, modificando as relações humanas, imprime um novo sentido

ao movimento literário. Talvez ainda não seja possível definir as novas formas

literárias em que o movimento se concretizará. Mas o sentido, a linha essencial

do movimento aí está, mais ou menos nítida, através dos fatos, sob os aconteci-

mentos que se desenrolam.

Em nenhum momento histórico houve uma comunicação tão direta e tão

ampla entre os homens de todos os cantos do mundo. A guerra atual é o primeiro

fato que, num determinado momento, liga todos os homens da Terra. Essa apro-

ximação é muito diferente da aproximação oficial, diplomática, das relações arti-

ficiais que os governos, sem a participação do povo, mantêm entre si. Homens

das vinte e oito Nações Unidas e das três Nações reacionárias se misturam nos

5 O Imparcial, 1º de julho de 1942, p.2.
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campos de guerra ou mesmo fora deles. Convivem ingleses, franceses, italianos,

alemães, africanos, dentro da África. Americanos e australianos, russos, chineses

e hindus. Polacos, belgas, romenos, húngaros, os filhos das escravas silenciosas,

refugiados em Portugal ou na Espanha. Convivem filhos de nações as mais diver-

sas em graus de crescimento social. Convivem, trocam pensamentos, sentimen-

tos, comem, riem, andam, lutam e sofrem juntos. Quando a guerra terminar e

esses homens de novo se encerrarem dentro das fronteiras de suas pátrias, algu-

ma coisa será diferente. Todo contato entre seres humanos é um enriquecimento.

Que profundo conteúdo de experiência humana a guerra atual significa! E essa

experiência tem uma amplitude total, porque depois dessa guerra não haverá,

como aconteceu depois das outras, uma inadaptação dos que lutaram, um abis-

mo entre esses e os que ficaram na retaguarda. As populações das cidades, as

mulheres, as crianças estão sofrendo como os que lutam nos campos de batalha.

Nos países como o nosso, apenas na expectativa da guerra, já se faz sensível

a diferença de vida. Para verificar isso, basta comparar os nossos jornais de agora

com os jornais de tempos atrás. Os livros também fixam a fisionomia de uma

época, mas são como esses retratos caros que só de vez em quando tiramos. Os

jornais e revistas são instantâneos, fotografias tiradas quotidianamente, e que

por isso conseguem dar ideia de movimento da sucessão dos acontecimentos.

Como notícias internacionais, apenas alguns telegramas apareciam, perdidos entre

as notícias de sensação da política interna. De vez em quando, um artigo fazendo

retórica ou fazendo espírito sobre a situação do mundo. É chocante o contraste

entre esses artigos e os que aparecem hoje em jornais e revistas, assinados, às

vezes, por moços, ainda estudantes. E aparecem em grande número, o que de-

monstra um espírito comum. O nosso senso da realidade foi despertado. Os nos-

sos jornais estão cheios de notícias e artigos que analisam a situação do mundo e

a nossa situação dentro do mundo.

Qualquer assunto, aproximação continental, campanha pela aviação nacio-

nal, toma um sentido prático de realização. Qualquer menino que lê, hoje, os

jornais, toma consciência de que somos um país semicolonial que depende dos

outros porque não tem indústria para utilizar o petróleo, o babaçu, o caroá, o

manganês, o ouricuri, a borracha, as nossas riquezas em potência. Mais ainda,

toma consciência de que a situação criada pela guerra favorece o desenvolvimen-

to dessa indústria, porque isso se tornou em interesse para os próprios Estados

Unidos. O nosso cenário de vida, hoje, é o mundo. O primeiro reflexo, na litera-

tura, dessas transformações, é a purificação do seu sentido, a queda dos falsos

conceitos de literatura-ornamento, literatura-instrumento, literatura-divertimento

e todos os outros conceitos que deformam a literatura. A regeneração do termo

literário terá o valor de um símbolo. Quem, no meio das lutas, do sangue, das

lágrimas da hora atual, escreve livros galantes, como o que Leopoldo Stern acaba
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de publicar e só é lido ainda por alguns brasileiros, porque nós, brasileiros,

ainda não estamos realmente dentro do fogo que transforma o mundo.

As crônicas e reportagens artísticas que lemos atualmente em livros, jornais

e revistas, crônicas e reportagens feitas, quase sempre, por correspondentes de

guerra, encerram um forte conteúdo humano e indicam que a literatura caminha

no sentido do universal.

As reportagens e crônicas serão o gênero literário definitivo do momento

atual ou surgirá um novo gênero? Há uma correspondência entre as épocas histó-

ricas e o gênero literário preferido.

O sentido universal da literatura será uma incorporação de novas correntes

humanas. Em quase todos os países a literatura não é uma expressão da vida

nacional, mas de alguns grupos sociais dentro da nação. Literatura popular, como

expressão de todo um povo, nunca houve. O que é que nós chamamos literatura

popular, por exemplo, no Brasil? É alguma coisa inexistente. A literatura brasilei-

ra é a expressão de uma minoria nacional. A literatura da maioria, a popular, não

se realiza porque faltam condições e meios para ser realizada. Ela vive apenas,

em sua forma mais primitiva, na memória do povo, em contos, quadras, modinhas,

cantigas. A denominação de popular que dão a certa literatura é uma falsificação.

A poesia das “casinhas de sapé”, do sertão, os sambas do morro, tudo isso é

falsificado, porque é feito por gente que não vive nas casinhas miseráveis que

mal abrigam do sol e da chuva, no sertão onde a luta do homem contra a natureza

e o meio toma, às vezes, um caráter de resignação trágica, nos morros por onde

trepam as criaturas que as grandes cidades excluíram de sua vida. Tudo isso é

tomado como motivo exótico e não como material vivo. Catulo da Paixão Cearense,

o maior poeta sertanejo, nunca foi ao sertão (ele mesmo é quem o diz, numa

entrevista ruidosa). Poesia popular verdadeira será como o “lundu de Pai João”,

lundu que vivia na boca do povo e que foi recolhido por vários estudiosos do

folclore, em vários pontos do Brasil. O lundu diz o verdadeiro sentimento do

negro, revolta reagindo pela ironia. Uma quadra: – O branco diz quando morre /

Jesus Cristo quem levou / E o pretinho quando morre / Foi cachaça que matou.

Somente os gênios e os santos não estão limitados dentro do seu grupo e de

sua nação. Os gênios o conseguem pela intuição. O santo é o homem que conse-

guiu transferir o centro do seu Eu para um Eu universal. Damião, o frade que

resolveu viver numa ilha de leprosos e acabou, ele próprio, leproso, no centro de

sua ação identificava o seu interesse vital com os interesses dos outros seres

humanos, os leprosos, a quem levou conforto, ajuda e orientação. Mas gênios e

santos são raros. Todos nós vivemos mais ou menos limitados dentro do nosso

grupo. E a realidade brasileira, dentro da literatura, só será uma realidade inte-

gral quando as condições sociais permitirem a incorporação, no plano da litera-

tura, de todas essas correntes humanas, que não vivem e pensam como nós.
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Os esforços para atingir essa incorporação virá delas mesmas, dessas cor-

rentes humanas, como delas virá a sua realização literária. Qualquer esforço,

nesse sentido, dos que vivem fora dessas correntes humanas será um esforço

mais ou menos falso. Reconhecer isso é talvez a atitude mais honesta, o máximo

que podemos atingir, com nossa pobre capacidade de sermos objetivos, nós ou-

tros, os burgueses.6

Sugestões para um programa7

Um povo, para realizar heroicamente o seu destino histórico, não basta que

seja apenas sacudido por grandes emoções. A vibração coletiva abala intensa-

mente, mas às vezes passa rápido como os grandes vendavais. A ideia, essa é que

fica quando cria raízes e o tempo amadurece. Ela é a base de toda ação inteligen-

te. A nossa ação, ação organizada e perseverante, depende de uma clara compre-

ensão do fenômeno nazista. Cursos de preparação antinazista, como o que a

Legião Acadêmica vai realizar, correspondem a uma profunda necessidade nossa,

imediata.

A ideia-centro em torno da qual deve girar um plano de preparação antinazista

é a situação do fenômeno nazismo no desenvolvimento histórico da humanidade.

Por que e como surgiu o movimento?

A resposta dirá se a “nova ordem” é realmente nova ou se é apenas uma

reação, uma última tentativa para conservar a desordem estabelecida. Dirá se

essa reação é um fenômeno alemão ou se é universal, com várias formas nacio-

nais (nazismo, fascismo, integralismo). Dirá as condições particulares, condições

no tempo e no espaço que favoreceram o nascimento e a organização do movi-

mento reacionário na terra e no povo da Alemanha.

O sentido do nazismo como uma parada e um retrocesso no destino históri-

co do ser humano – eis a ideia essencial para a compreensão do nazismo. O

nazismo é uma organização que obedece a um plano concebido. Mas não é uma

“nova ordem” porque o nosso mesmo erro radical continua na base do sistema. E

por isso continua a guerra, incluída como elemento no plano de vida. Permane-

cendo a injustiça sobre qualquer forma, a paz continua impossível na face da

Terra. Devem-se podar os ramos de uma árvore cuja raiz está envenenada.

Mas quando, de novo, a árvore florescer e frutificar, os seus frutos serão

igualmente venenosos. A experiência nazista é uma lição para o nosso pobre

mundo burguês, este mundo absurdo do dinheiro que os homens do futuro acha-

6 Este texto foi primeiro publicado na revista cultural Seiva, Salvador, agosto de 1941, ano III, nº 9,
p. 9 e 10. Jacinta publicou também poemas em Seiva. Cf. Arquivo pessoal de João Falcão, coleção
xerocopiada da revista Seiva.

7 O Imparcial, Salvador, 9 de outubro de 1942, p. 2.
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rão ridículo, como nós achamos hoje ridículo o mundo da nobreza, o mundo dos

senhores barões, condes e viscondes que a Revolução Francesa derrubou. É uma

lição para não repetirmos a tentativa inútil do nazismo. Tão inútil quanto querer

impedir que haja noites e dias com o movimento da Terra.

A análise dos vários aspectos, econômico, político, cultural, humano do fe-

nômeno nazista sugere perguntas, à espera de respostas. Algumas delas poderi-

am ser formuladas assim:

a) Na organização econômica da “nova ordem” há uma distribuição justa ou

menos injusta (critério comparativo) dos materiais necessários à vida humana?

b) Há condições na “nova ordem” para a cultura humana, a plena realização

do ser humano?

c) Como a “nova ordem” resolve o problema da mulher?

d) Qual a situação da criança e o sentido da palavra educar na “nova ordem”?

e) A forma política da “nova ordem” aperfeiçoa as experiências humanas já

realizadas?

f) A “nova ordem” política mundial do nazismo corresponde às condições da

realidade social, geográfica, histórica?

g) Por que o nazismo conseguiu se organizar contra o mundo quase inteiro?

Quais as forças que o ajudaram?

h) Quais as diretrizes de uma ação para a vitória total?8

A caricatura do nazismo9

O “grande ditador”, esse filme humaníssimo que Chaplin realizou, vale mais

do que apologia contra o nazismo. É um filme que deve ser visto pelas multidões.

Ignorantes e cultos, homens, velhos e crianças, qualquer criatura humana o en-

tende e sai de lá com uma compreensão mais lúcida da realidade de nosso mun-

do. O homem eterno com as suas grandezas e misérias, seu heroísmo, seus

ridículos e suas esperanças. Compreensão do nosso mundo atual, o processo de

renovação histórica que se opera dentro dele, elementos em decomposição que

condicionaram o maior fenômeno reacionário da história, e elementos puros,

forças intactas do mundo de amanhã.

A ambição anormal de Hinkel, erguendo-se sobre as ruínas de pós-guerra,

as figuras-símbolo dos seus ministros, os dois ditadores discutindo a invasão

de Austerlitz como dois adolescentes exibindo valentias. No meio de toda essa

8 A grande maioria dos textos de Jacinta Passos para O Imparcial, como este, foram escritos na
véspera da publicação; as exceções estão assinaladas em nota. Ao final de cada artigo de Jacinta em
O Imparcial, há a palavra “Baía”, seguida da data de confecção do texto.

9 O Imparcial, Salvador, 23 de outubro de 1942, p.2.
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humanidade desumanizada, movem-se as figuras dos simples, símbolos do mun-

do: oprimidos e sofredores, o barbeiro desmemoriado, o bom velho judeu, o

vulto de Hannah, tão puro e tão lindo que, de dentro da miséria do gueto,

parece esperar contra toda a esperança. Esses são seres humanos; os outros

são caricaturas.

Somente a caricatura consegue representar com fidelidade tipos como o gran-

de ditador e as personagens que o cercam, tipos de fim de época histórica, espec-

tros de um mundo desaparecido, incoerentes, absurdos, ridículos como

moribundos que tentassem resistir à morte. Recriando situações, exagerando os

traços marcantes do grande ditador, revelando-o através de sua mímica podero-

sa, Chaplin nos faz surpreender em sua própria gênese o fenômeno reacionário.

Revela o seu conteúdo irracional, todo esse complexo de contingências

biopsicológicas, recalques, instintos reprimidos, taras que a humanidade carrega

dentro dela e de que dificilmente consegue se libertar. Em qualquer situação,

Hinkel seria um antiprogressista, a sua ambição doentia requer um clima próprio

para se transformar em tirania. O ambiente de ditadura é preparado, o aparato

exterior, gestos, pessoas, coisas, tudo disposto para impressionar, espantar,

estarrecer o povo. No meio de tudo isso, o desprezo pela criatura humana, valen-

do menos que um paraquedas ou uma armadura de aço.

Há cenas inesquecíveis, pelo ridículo e doloroso, o trágico doendo no fun-

do das situações mais cômicas. O medo que estarrece o barbeiro desmemoriado,

ignorante da nova realidade, pobre diabo envolvido nas malhas de ferro da nova

organização. Schultz, fugido da prisão, convoca um grupo de judeus para uma

reunião. Um deles seria sacrificado: iria dinamitar o palácio do ditador. Com a

sua lógica de bom burguês, Schultz se exclui solene, grave: “Eu estaria disposto,

mas, como sabem, não poderei ir.” Do meio daquela gente, da lógica natural, do

bom senso do homem do povo, uma pergunta espontânea, quase ingênua, fere o

ar como uma lâmina:

“Por quê?”

O filme não provoca entusiasmos violentos, nem mesmo na cena final (que

quebra um pouco do seu ritmo). Quando o barbeiro, substituindo por equivoco

o ditador, transmite sua mensagem a todos os que, como ele, vivem oprimidos, a

sua ação é mais interior, deixa fortes e fundas ressonâncias.

Purifica, torna mais transparente o olhar com que olhamos os homens e as

coisas, nossos próprios ridículos. E os ridículos alheios. Liberta interiormente,

comunica essa liberdade interior que torna inútil pelo ridículo não somente o

grande ditador, mas todas as ditaduras do mundo.10

10 O texto foi escrito três dias antes da publicação: “Baía, 20-10-42”.
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Fascismo desesperado11

Hitler, depois que experimentou pela primeira vez a derrota em Stalingrado,

vem sucessivamente perdendo suas esperanças de vitória. E os acontecimentos

dos últimos tempos apagaram sua última esperança. Em todas as frentes de bata-

lha, os nazistas sofreram derrotas fragorosas. As forças aliadas conquistaram

Catânia e em quase toda a Sicília tremulam bandeiras das Nações Unidas. Aviões

aliados bombardearam a Itália e bombardearam Hamburgo. Na China as forças

de Chiang-Kai-Chek anunciam vitórias, e no palácio, Mac Arthur reconquista

Munda. Na frente leste, as forças soviéticas irrompem numa ofensiva fulminante,

reconquistam Orel, Belgorod e continuam numa arrancada gloriosa contra os

invasores de sua pátria. O comunicado do Marechal Stalin, anunciando as últi-

mas vitórias e a ofensiva final para expulsão do inimigo, é, na sua eloquência

concisa, um poema heroico de grande força épica.

Essas vitórias das forças aliadas abalam cada vez mais forte e mais profunda-

mente as trincheiras políticas do fascismo na Itália. A revolução popular é hoje

uma realidade que o governo de Badóglio tenta, em vão, abafar e deter. Nos

países ocupados da Europa, o povo impaciente antecipa, em pequenas amostras

de sabotagem antinazista, a grande revolta dos povos. E na Alemanha, o bombar-

deio de Hamburgo dispersa, em pânico, as populações das principais cidades.

Quebrada a frente interna, aparecem os primeiros sinais de revolta popular e

operários se recusam a continuar nas indústrias de guerra.

Diante desses fatos, como agem os fascistas para conservar o fascismo ago-

nizante? Notícias oficiais da Alemanha, transmitidas pelo rádio, já falam em “pró-

ximas alterações” no governo alemão. É a repetição do que se vem passando na

Itália. Os nazistas preparam um golpe muniquista, preparam a substituição de

Hitler, para que o poder continue em suas mãos. E para isso, começam a mobili-

zar os fascistas e seus aliados em todo o mundo. A maior batalha muniquista, o

golpe último e desesperado do fascismo, não somente na Alemanha como em

todas as pátrias, ainda vai ser lançado, e lançado brevemente.

Mas os acontecimentos desta guerra já esclareceram os povos sobre o fascis-

mo. Os povos sabem que o fascismo é a tirania organizada de um grupo para

dominar o povo, que é o germano-fascismo, e uma tirania não somente contra um

povo, mas contra os povos do mundo. Os povos sabem que não lutam contra o

povo italiano, nem mesmo contra o povo alemão, que esses povos foram domi-

nados e explorados pelo grupo dos fascistas e que, esclarecidos pela marcha da

guerra, serão seus maiores aliados no momento oportuno. Os povos sabem que

os seus inimigos são os fascistas de todas as partes, aqueles que desejam a posse

11 O Imparcial, 10 de agosto de 1943, p. 2.
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do poder e, por meio do poder, de todos os bens da vida, para um pequeno

grupo contra os direitos da maioria do povo. Sabem que os seus inimigos são os

fascistas e seus aliados, as forças reacionárias cujo lema é conservar o que, apa-

voradas diante de qualquer mudança, tentam parar a marcha da História servin-

do, desse modo, ao fascismo.

Os povos conhecem bem quais são os seus aliados verdadeiros e quais os seus

verdadeiros inimigos. Diante disso, a tática fascista que tenta conservar o fascismo

mudando apenas a forma, o nome, o lugar, é uma tática desesperada e inútil.

A quinta-coluna e a Legião Brasileira de Assistência12

Se na França, na Noruega, na Áustria,13 em cada país da Europa escravizada

pelo nazismo, fosse erguido um tribunal onde o povo julgasse livremente aque-

les que entregaram suas pátrias, quais seriam os acusados? O povo anônimo e

heroico que continua lutando por meio das guerrilhas, da greve, da sabotagem,

contra o nazismo, não acusaria somente Laval, Quisling, os que agiram contra a

pátria, mas acusaria também os que deixaram de agir pela pátria. O povo gritaria

“Acuso” aos traidores, aos venais, aos egoístas, aos medrosos, aos comodistas,

aos vaidosos, aos indecisos e a todos aqueles que,14 apesar de honestos e patri-

otas, se deixaram arrastar pela tática da quinta-coluna. O povo gritaria: acuso a

você que trocou a independência da pátria por dinheiro ou posição. Acuso a

você que colocou, acima dos interesses coletivos, os seus próprios interesses.

Acuso a você que escondeu sob mil disfarces o seu medo de lutar. Acuso a você

que não quis perturbar a comodidade da sua vida. Acuso a você que sabotou

com mesquinhas vaidades a união nacional e das Nações Unidas. Acuso a você,

que resolveu lutar, mas não viu ou não quis ver a ação da quinta-coluna e por ela

foi arrastado. O povo os conhece bem, esses que entregaram sem luta os países

da Europa. São os mesmos que entregaram a Inglaterra, a Rússia, a China, os

Estados Unidos, o Brasil e cada uma das Nações Unidas.

O povo brasileiro conhece bem os quinta-colunistas. Uma das formas mais

sutis da ação da quinta-coluna é fazer acreditar que ela não existe, que é apenas

um fantasma inventado. E assim continua a quinta-coluna, agindo em todos os

setores de atividade nacional, desunindo, desanimando, confundindo, intrigando,

sabotando o esforço de guerra para a vitória. A quinta-coluna age em toda parte,

mas age sobretudo contra as organizações patrióticas que trabalham contra o

nipo-nazi-fascismo.

12 O Imparcial, Salvador, 20 de janeiro de 1943, p.2. À época, Jacinta trabalhava como voluntária
na LBA.

13 Áustria: no jornal, Austrália, país não europeu.
14 Que: palavra inexistente no texto do jornal.
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A quinta-coluna está agindo contra a Legião Brasileira de Assistência por-

que sabe que a LBA está integrada à união nacional para a luta contra os bárba-

ros de Hitler. Todas as mulheres brasileiras, as que já trabalharam na LBA e as

outras que serão futuras legionárias, precisam conhecer e descobrir as formas de

ação da quinta-coluna para lutar contra ela.

A quinta-coluna trabalha para impedir a inscrição de novas legionárias, es-

palhando boatos a respeito da Legião, alterando o seu verdadeiro sentido. A

quinta-coluna age entre as próprias legionárias, intrigando, desunindo, alteran-

do as palavras e os fatos.

São estas, entre outras, as formas mais comuns usadas pela quinta-coluna

para agir contra a LBA:

a) espalha que a Legião é uma organização de diletantes e grã-finas que

aproveitam as oportunidades para aparecer e que, até agora, nada realiza-

ram. Isso não é verdade. A LBA é uma organização nacional que pede e

necessita do apoio e da colaboração de todas as mulheres brasileiras, sem

distinção de cor, posição social ou convicções religiosas e políticas. A LBA é

uma instituição nova, ainda em organização. Cada campanha de atividades

exige um trabalho minucioso de preparo, organização e realização. As legi-

onárias encaram objetivamente os resultados do movimento da LBA. Apare-

cer e não aparecer são questões secundárias, nascidas de considerações

individuais.

b) espalha que a LBA é um instrumento de propaganda política do governo.

Isso não é verdade. A LBA é uma organização nacional independente do

governo. A LBA, para realizar o seu programa, colabora com o governo.

Essa colaboração, no momento atual, é mais do que um artigo do seu estatu-

to nacional. É um imperativo nascido do atual estado de guerra, pois a vitó-

ria do Brasil depende, antes de tudo, da união nacional de todos os brasileiros

em torno do governo. A LBA é uma organização independente, os governantes

passam e ela continua.

c) espalha que a LBA é uma organização antifeminina, que as suas formas de

atividade não são próprias para a mulher. Isso não é verdade. Todas as

formas de atividade das legionárias são trabalhos para os quais as mulheres

brasileiras e estrangeiras já demonstraram praticamente a sua capacidade. A

quinta-coluna quer explorar, por essa forma, o preconceito dos pais, mari-

dos, irmãos, filhos e das próprias mulheres sobre a condição feminina, como

se o trabalho público não fosse o meio lógico de a mulher se realizar plena-

mente, porque adquire assim consciência de que é um elemento da comu-

nhão nacional e universal.
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d) espalha que a LBA obrigaria todas as legionárias a partirem para Dakar

ou para a Europa no momento necessário. Só não é verdade. As legionárias

se inscrevem para um determinado serviço, conforme a sua escolha espontâ-

nea e livre. Livre também será para preferir ou não a luta fora do país, acom-

panhando os nossos defensores. As legionárias não temem a quinta-coluna,

nem temem os sacrifícios e os trabalhos que a salvação da pátria está exigindo

de cada brasileiro.15

Palestra radiofônica de Jacinta Passos na semana de
propaganda da Legião Brasileira de Assistência16

A crença dos alemães no nazismo, a maior mentira da história, foi conseguida

em grande parte através da propaganda organizada do Doutor Goebbels, o dire-

tor de propaganda de Hitler. E os italianos, por que acreditaram no fascismo e no

gordo Mussolini fanfarrão quando anunciava possuir a esquadra mais veloz do

mundo? E por que alguns brasileiros acreditaram que o integralismo viria salvar a

religião, a pátria e a família? Porque acreditaram num grupo de homens inteligen-

tes e desonestos e na mística que aureolava a figura miudinha de Plínio Salgado,

a ridícula caricatura de Hitler? É tão grande a força da propaganda organizada

que, mesmo quando falsa, consegue iludir por algum tempo. Esse uso do termo

propaganda para significar reclame de um falso valor, aparência daquilo que

realmente não existe, estragou a palavra. As palavras são como seres vivos, nas-

cem, evoluem, ganham prestígio e popularidade, crescem em dignidade ou caem,

deturpadas e prostituídas, envelhecem e morrem. O corpo da palavra, o vocábu-

lo “propaganda” não mudou. Mas mudou o espírito que anima e movimenta,

mudou o sentido do termo “propaganda”. Reabilitem a palavra. Propaganda é

ação para comunicar, expandir, propagar alguma coisa. O trabalho de propagan-

da supõe, portanto, alguma coisa capaz de crescimento e de amplitude.

Essa condição fundamental para a propaganda existe na Legião Brasileira

de Assistência. A Legião, organização de mulheres brasileiras para um serviço

social comum, pela sua própria natureza de organismo vivo, tende a crescer e se

expandir. O trabalho de propaganda deve consistir apenas em ajudar esse cresci-

mento natural. É um trabalho de alimentar um organismo em crescimento. Para

realizar essa tarefa, como deve agir a propaganda? Fazendo participar nas ativida-

des da legião um número cada vez maior de mulheres brasileiras. O meio para

conseguir isto é tornar conhecida a Legião. É divulgar pela imprensa, rádio, car-

15 Conforme informado logo abaixo do texto, ele foi escrito no mesmo dia de sua publicação.
16 O Imparcial, Salvador, 26 de março de 1943. A palestra radiofônica de Jacinta Passos foi ao ar em

27 de fevereiro de 1943.
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tazes, folhetos, conversas, por todos os instrumentos de publicidade, os movi-

mentos dela. É dizer às mulheres, a todas as mulheres, sem distinção de cor e

condição social, que precisam lutar pela sua própria dignidade de mulheres, con-

tra o fascismo, e que a Legião Brasileira de Assistência é um meio de luta organi-

zada. A propaganda, para ser eficiente, precisa dizer exatamente o grau de

desenvolvimento da Legião. Nem mais, nem menos. A propagandista que acom-

panha o rumo das atividades da Legião vê que um grande esforço já foi realizado,

mas que ainda muito resta a fazer. Para integrar a Legião no esforço da guerra do

Brasil, é necessário que, ao lado desse trabalho de propaganda, aumente o nú-

mero de legionárias militantes, novos setores comecem a funcionar. E comecem

imediatamente, porque o tempo não espera e o Brasil está ameaçado.

O trabalho de auxílio às famílias dos convocados é uma obra imensa que vai

apresentando problemas urgentes pedindo solução, problemas de conhecimento

das condições reais da família do convocado. É a tarefa da vistoriadora social.

Problemas de reajustamento econômico para pessoas da família do convocado.

Problemas educacionais e morais das crianças filhas dos convocados. Problemas

de contribuição de roupas e gêneros de primeira necessidade, carne, leite, sal,

farinha, café, açúcar. É uma obra tão vasta, essa, que requer a organização de

vários departamentos. Mas não é a tarefa única que a Legião tem a realizar. Seria

muito pouco em relação ao que o Brasil necessita e exige dos seus filhos para

continuar existindo como um país livre. É necessário, ao mesmo tempo, movi-

mentar os outros setores, alguns deles já com grande número de legionárias ins-

critas, mas ainda sem funcionamento. As legionárias inscritas para correspondência

de guerra, as legionárias que organizaram o Curso de Voluntárias de Alimenta-

ção, as legionárias que se inscreveram no setor de comunicações e transportes

são soldados prontos esperando a ordem de... [ilegível]. Em todos esses serviços

que o esforço de guerra está exigindo, há dois outros de máxima importância: o

de defesa passiva e o de monitoras agrícolas. Ouvimos há pouco tempo o Almi-

rante Ingram, americano, dizer que o povo brasileiro deve estar preparado para

bombardeios aéreos e canhoneiros em larga escala. Será essa a guerra do deses-

pero de Hitler. Estamos nós preparados com um serviço de defesa passiva, para

esse momento de tragédia e de dor?

Outro problema também que impõe uma pergunta: se os homens brasileiros

forem convocados em larga escala, haverá mulheres preparadas para substituí-

los nos telégrafos, correios, direção de veículos, comunicações e transportes que

não podem parar? Os trabalhos de ajuda à grande batalha da produção que a LBA

vai iniciar agora, com os cursos para monitoras agrícolas, é uma obra de alto

patriotismo, que deve mobilizar grande número de mulheres baianas. Somente

assim, trabalhando e lutando, elas defenderão tudo aquilo que possuem, traba-

lhando e lutando com a mesma energia das mulheres da China, das valentes
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guerrilheiras da Rússia soviética, das mulheres inglesas que trabalham na Força

Aérea, na Marinha, no Exército, além de formar exércitos de voluntárias femini-

nas para todos os serviços e trabalhos nas lavouras e nas fábricas, até em usinas

de ferro e de aço.

O trabalho de propaganda organizada requer turmas de propagandistas que

se encarreguem dos vários setores de ação. Para o serviço de propaganda, não

basta saber escrever. É preciso a propagandista acompanhar os trabalhos, estar

presente em tudo o que for realizado, para conhecer, realmente, o que existe, e

depois divulgar. O trabalho de propaganda feito em casa, longe do movimento

concreto da Legião, será sempre, por mais bem imaginado que seja, um trabalho

irreal, morto, sem vida. Todos nós sabemos, falamos e ouvimos falar da batalha

de Stalingrado, a cidade heroica da Rússia soviética, cujo povo resistiu contra o

invasor com uma bravura que jamais a história do mundo conheceu. Nós sabe-

mos que os 500 mil habitantes de Stalingrado lutaram em plena rua, fizeram de

cada edifício uma fortaleza, transformaram os escombros e as ruínas em esconde-

rijos para as armas, lutaram corpo a corpo, sofreram terrivelmente e venceram.

Nós sabemos tudo isso. Mas poderemos escrever exatamente o que se passou,

como pode alguém que assistiu a essa tragédia gloriosa? Não, nós não vimos as

cabeças decepadas, os gritos de horror, o sangue escorrendo, os corpos apodre-

cendo. Para conhecer e divulgar os serviços da Legião, as propagandistas devem

estar presentes, assistindo e participando. Para esse serviço, a LBA convida todas

as mulheres conscientes de que necessitam lutar, lutar pela sua terra e seus fi-

lhos, pela sua própria dignidade de companheira do homem. Luta nos lares, na

rua, na imprensa, no rádio, nos comícios, em toda parte, para que os brasileiros

não sejam escravizados pelo nipo-nazi-fascismo-integralismo.

Mensagem aos povos da Europa17

Povos sofredores da Europa escravizada, já vem perto a hora da libertação.

Erguei vossas cabeças curvadas e esperai.

Há longos anos sofreis. Há longos anos que o fascismo iniciou sua marcha

contra vós, depois de dominar a Itália e a Alemanha. A Abissínia já fora a primei-

ra vítima. A Espanha ferida já lutara heroicamente e a China continua a lutar,

sozinha, contra a tirania nipônica. Em 1938 começou a marcha contra vós. Em

1939. Em 1940. Em 1941. A Tchecoslováquia, Polônia, Dinamarca, Noruega,

Holanda, Bélgica, Iugoslávia, Grécia, França, uma a uma caístes sob o poder da

tirania. E começou o vosso cativeiro. Começou o império da força bruta, a des-

17 O Imparcial, Salvador, 13 de julho de 1943, p. 2.
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truição de todas as conquistas humanas milenares. Prisioneiros da “Nova Or-

dem”, perdestes os mais elementares direitos do ser humano: a liberdade de

pensar, querer, trabalhar, amar, andar, dormir e conversar.

Povos sofredores da Europa, já vem perto a hora da libertação. Escutai os

ventos que sopram de todos os lados e vos trazem o rumor dos passos libertado-

res. Escutai os ventos que sopram de leste e vos trazem o eco de batalhas terríveis

e vos trazem o nome de Sebastopol, Leningrado, Stalingrado, símbolos de heroísmo,

flâmulas de liberdade. Escutai os ventos que sopram de leste, do Oriente longín-

quo, da China milenária, que vos trazem o nome de Chung-King. Escutai os ventos

que sopram de leste e vos trazem as lutas do povo da Inglaterra e vos trazem as

lutas do povo das Américas. Escutai os ventos que sopram de todos os lados, de

todos os continentes e de todos os mares, e vos trazem as vozes amigas de todos os

povos que lutam pela sua e vossa liberdade. Escutai os ventos que sopram dos

lados do Mediterrâneo e que trazem o calor das terras da África e que trazem os

nomes de Túnis e Bizerta. Escutai, escutai os passos dos soldados das Nações

Unidas pisando através das ilhas, pisando através de Pantelaria, Lampedusa, Linosa

e Sicília, pisando o continente europeu. São soldados ingleses, canadenses, france-

ses, americanos, gregos, eslovenos, são soldados de todas as pátrias unidas por

uma mesma vontade: destruir o fascismo da face da Terra. Escutai os passos dos

soldados que nas terras distantes da América se preparam para atravessar o Atlân-

tico e defender, na segunda frente, a independência de suas pátrias. Escutai os

passos dos soldados brasileiros, eles também marcharão, marcharão porque amam

a liberdade e porque querem um Brasil independente e livre.

Povos sofredores da Europa, já vem perto a hora da libertação. Erguei as vossas

cabeças curvadas e esperai. Esperai de armas na mão. A vossa liberdade será uma

obra vossa. Homens, mulheres, crianças da Europa escravizada, homens, mulheres,

crianças, presos, maltratados, pisados, que vistes morrer milhares e milhares de ir-

mãos vossos sob o chicote fascista, aliado da quinta-coluna traidora de vossas pátri-

as, homens, mulheres, crianças, esperai de armas na mão a hora da vingança. Recolhei

as vossas últimas energias, concentrai as forças que vos restam para a grande batalha

libertadora. Na hora da segunda frente, unidos aos outros povos em marcha contra o

fascismo, a morte do fascismo será uma obra, sobretudo, vossa. Vós sofrestes mais

que todos, vós trazeis na vossa carne e no vosso sangue, na carne e no sangue dos

vossos irmãos, filhos e pais, amigos e companheiros, as marcas do fascismo. Vós

conheceis por experiência. Pois o seu maior inimigo...18

Povos sofredores da Europa, já vem perto a libertação. Nunca na história do

homem houve, para todos os povos do mundo, tanta dor e tanta esperança, na

face da Terra.

18 Frase incompleta no texto do jornal.
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Os estudantes e a Guerra19

O Congresso de Guerra dos Estudantes, que agora se realiza no Rio, vem

sendo orientado por um alto sentido patriótico. Vozes autorizadas como a do

ministro Capanema, que falou em nome do presidente Vargas, como a do grande

general Manuel Rabelo e, recentemente, do comandante Amaral Peixoto, levaram

o apoio do Governo e do Exército aos nossos bravos moços estudantes. É o

reconhecimento oficial do trabalho patriótico, da coragem e bravura dos estudan-

tes do Brasil, pioneiros da luta contra o fascismo.

Quando se escrever a história do presente momento brasileiro, quando se

narrar para as gerações futuras as lutas do povo pela independência da pátria

ameaçada pelo fascismo estrangeiro e nacional, haverá, com justiça, um capítulo

escrito sobre o papel decisivo desempenhado nessa luta pela mocidade e, princi-

palmente, pela mocidade estudantil. O estudante brasileiro sempre teve uma tra-

dição de grandeza intelectual e moral, mas de uma grandeza boêmia e

desorganizada e desorientada... Os estudantes da atual geração desfizeram essa

antiga tradição e demonstraram uma capacidade notável para a ação organizada

e eficiente, orientados por uma aguda consciência política.

Foram eles, os estudantes, liderados pelos estudantes baianos, os primeiros

que deram o grito de alerta pela unidade interna, contra o trabalho divisionista

da quinta-coluna e contra o perigo integralista. Foram eles os primeiros que lan-

çaram o grito de revolta do Brasil quando os fascistas, ajudados pela quinta-

coluna nacional, afundaram os nossos navios e mataram os nossos irmãos. Foram

eles os primeiros que clamaram pela guerra e anteciparam o grito do povo à

declaração de guerra do governo, ao lado das Nações Unidas. Foram eles os

primeiros que clamaram pela união nacional em torno da política de guerra do

presidente Vargas, como o único e verdadeiro caminho para a vitória do Brasil

contra o fascismo. Foram eles os primeiros que se reuniram em organizações

patrióticas para orientar e esclarecer o povo e ajudar o esforço de guerra. Foram

eles os primeiros à frente de todas as campanhas patrióticas. E os estudantes vêm

realizando todas essas tarefas dentro de um espírito de serenidade, coragem,

firmeza e disciplina, que falam bem alto da seriedade de suas convicções.

Hoje, muitos desses estudantes, veteranos da luta contra o fascismo, estão

convocados para o serviço militar e vestem a farda do nosso Exército, e se prepa-

ram para a luta nos campos de batalha onde a segunda frente dos povos livres

exige a participação do Brasil, com a mesma decisão e firmeza com que lutaram

nas campanhas civis.

19 O Imparcial, 27 de Julho de 1943, p.3.
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O Congresso que agora se realiza no Rio é mais um passo, e um passo

decisivo, na luta do estudante brasileiro. Desse Congresso resultará uma maior

unificação das atividades dos estudantes nos vários Estados, uma maior e melhor

organização para a mobilização total da massa do estudante brasileiro e de todo

o povo brasileiro contra o fascismo. Desse Congresso sairão os estudantes mais

esclarecidos, mais aptos para levantar até o fim a luta pela independência da

pátria e liberdade dos povos.

Que eles continuem mais firmes e desassombrados, esses moços cujas ativi-

dades políticas revelam uma pureza despida de qualquer interesse individual,

esses moços odiados somente pelos que têm compromissos com o fascismo, es-

ses moços amados pelo povo, honra e orgulho do Brasil, que possui uma tão

bela mocidade.

O espírito de Munich20

O mundo inteiro, com os olhos voltados para a Itália, está vivendo momen-

tos de grande expectativa. Os acontecimentos se desenrolam numa rapidez verti-

ginosa e o fascismo desesperado tenta restabelecer uma aparência de equilíbrio.

Badóglio, numa ginástica perigosa, começa fazendo concessões ao povo italiano

que, em Milão, Gênova e nas outras cidades da Itália, reivindica velhos direitos.

O povo grita e Badóglio vai consentindo na dissolução dos partidos fascistas, na

libertação de prisioneiros políticos dos 20 anos do fascismo, na prisão dos chefes

fascistas. Mas Badóglio tr...21 à sombra da figura inútil do rei. Badóglio tenta

conservar essa monarquia decrépita para conservar a si mesmo e aos fascistas no

poder; mas até onde irá esse povo revoltado que grita nas ruas? As tropas alemãs,

refeitas no primeiro choque, ocupam novas posições na Itália; Badóglio faz o seu

jogo e, depois de confabulações diplomáticas, promete democracia para o após-

guerra, proíbe todas as manifestações populares e resolve continuar a guerra ao

lado da Alemanha. O povo italiano continua nas ruas, de armas na mão, pedindo

paz, clamando pelos antigos líderes democráticos, declarando greves, pedindo a

volta dos seus artistas, de Toscanini perseguido pelo fascismo, matando e mor-

rendo para conduzir a Itália ao seu verdadeiro destino. É um dos mais belos

espetáculos assistidos pelo mundo, desse povo injustamente chamado de covar-

de, e que agora luta corajosamente, pois sabe por que está lutando.

Esses acontecimentos da Itália concentram as atenções do mundo inteiro,

repercutem intensamente na Europa escravizada e provocam novos atos de sabo-

tagem e revolta na frente subterrânea. Telegramas anunciam que, na França, trens

20 O Imparcial, Salvador, 3 de agosto de 1943, p. 3.
21 Palavra ilegível, devido a defeito de impressão.
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de tropas alemãs foram atacados e os soldados mortos, guerrilheiros da Iugoslá-

via marcham a caminho da Itália, greves irrompem em Portugal e distúrbios ex-

plodem em Hamburgo e na Grécia. Os povos sabem que é o seu próprio destino

que se decide na Itália e em todas as frentes de guerra. Os povos prisioneiros

esperam, de armas na mão, na face as marcas do fascismo e no coração o ódio ao

fascismo, a hora da revanche em que, unidos aos povos aliados, conquistarão a

sua liberdade. Os povos, despertados e conscientes, lutam unidos contra o fas-

cismo e sabem por que lutam e até onde lutarão. Roosevelt e Churchill, os dois

líderes aliados, acabam de declarar novamente: “rendição incondicional”, matan-

do as últimas esperanças muniquistas para a sobrevivência do fascismo sob no-

vas formas.

Contra esse espírito muniquista de contemporizações com o fascismo, que

lança sempre novos golpes, tentando conservar o fascismo e inutilizar toda a

longa e dura luta dos povos, contra esse espírito muniquista presente através dos

fascistas em todo o mundo, e cujo último grande golpe foi tentar uma paz de

compromisso, acaba de ser tomada importante medida pela Inglaterra, Estados

Unidos e Rússia. Os governos das três grandes nações líderes enviaram aos22

seus representantes nas capitais dos países neutros, Turquia, Suécia, Suíça,

Espanha, Argentina, Vaticano, uma nota oficial “pedindo a todos os países que

neguem asilo a Mussolini e todos os outros criminosos de guerra, e declarando

que consideram qualquer forma de ajuda a essas pessoas como uma violação dos

princípios por que lutam as nações unidas, princípios que estão resolvidos a

levar até o fim, por todos os meios em seu poder.” Essa atitude das Nações Uni-

das impede que os fascistas responsáveis pela organização do regime que duran-

te anos explorou e escravizou o povo, provocou a guerra para conservar os países

dependentes do seu imperialismo mundial, levou o sofrimento e a desolação, a

orfandade, a viuvez, a fome, as mutilações e a morte a milhões e milhões de

criaturas humanas, que esses fascistas fossem abrigados por um país qualquer e

desfrutassem, comodamente, o resto dos seus dias. Nenhum país pode se trans-

formar em refúgio dos criminosos de guerra porque os seus crimes foram contra

toda a humanidade.

A “rendição incondicional” do fascismo com a livre sobrevivência dos fascis-

tas responsáveis, refugiados em algum recanto do mundo para recomeçar a sua

obra, seria a repetição de um erro doloroso do passado, seria a maior injustiça, a

maior injúria atirada à face dos heróis que estão lutando e morrendo para que o

fascismo desapareça da face da Terra.

22 Aos. No texto de jornal: os.
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Um ano de guerra23

Há um ano, precisamente, o Brasil sofria o primeiro golpe vibrado pelo nazis-

mo-fascismo. Navios brasileiros, carregados de homens, mulheres e crianças, des-

ceram ao fundo do mar. A notícia correu rápido e, em todos os Estados do Brasil,

multidões revoltadas gritaram nas ruas, pedindo guerra para vingar os mortos e

defender o Brasil. Foi um grande momento aquele, momento de exaltação popular

em que o povo brasileiro, através de todas as suas camadas sociais, se levantou,

unido e forte, contra a agressão sofrida. Depois, veio a declaração oficial de guerra

pelo governo brasileiro. E começou o processo de unificação interna, a repulsa aos

elementos da quinta-coluna que ajudaram a matar os brasileiros. Começou um

projeto de ação menos impetuosa e mais organizada. Organizações populares fo-

ram nascendo, espontaneamente, para colaborar no esforço de guerra.

Os verdadeiros patriotas, conscientes de que a união nacional era o único

caminho para a vitória do Brasil contra os inimigos externos e internos, uniram-se

em torno da política de guerra do Presidente Vargas, esquecendo interesses parti-

dários e divisionistas. A industrialização do Brasil, a conquista das nossas forças e

riquezas em potência, apareceu como uma necessidade imperiosa para ganhar a

batalha do Brasil e das Nações Unidas pela independência das pátrias e liberdade

dos povos. Volta Redonda e a batalha da borracha no vale amazônico são dois

marcos dessa industrialização que conduzira o Brasil à sua libertação econômica.

Essa luta do povo brasileiro, iniciada há um ano, continua ainda, continua em

ritmo crescente e vai vencendo todos os golpes da reação. A quinta-coluna, os

integralistas e as forças reacionárias continuam a tentar golpes divisionistas e

muniquistas, obedecendo à orientação do fascismo internacional. Navios brasilei-

ros continuam sendo afundados. “Buarque”, “Olinda”, “Arabutan”, “Cairu”,

“Cabedelo”, “Parnaíba”, “Gonçalves Dias”, “Alegrete”, “Pedrinhas”, “Tamandaré”,

“Baipendi”, “Aníbal Benévolo”, “Araraquara”, “Itajiba”, “Arara”, “Barbacena”, “Piave”,

“Osório”, “Lages”, “Brasiloide”, “Afonso Pena”, “Bagé”, todos esses navios jazem no

fundo do mar, são riquezas brasileiras perdidas e sobretudo são vidas brasileiras

perdidas. São centenas, já sobem a um milhar, são mil vidas humanas, mil elemen-

tos da comunidade brasileira que desapareceram tragicamente.

Diante desta agressão, diante do sofrimento e da morte dos nossos irmãos,

diante da ameaça da escravidão fascista que pesa sobre o Brasil e o mundo intei-

ro, qual a resposta do povo brasileiro? Participação ativa do Brasil na guerra, eis

a nossa resposta. Toda a nossa política de guerra, todos os nossos esforços mili-

tares e civis, oficiais e populares, têm convergido para esse fim: guerra ativa. E no

momento do primeiro aniversário da declaração de guerra, a próxima partida do

23 O Imparcial, 17 de agosto de 1943, p. 2.
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Corpo Expedicionário Brasileiro é a comemoração mais digna e mais justa. Lutan-

do ao lado das Nações Unidas, para destruir o fascismo da face da Terra, estare-

mos não somente vingando os nossos brasileiros mortos, mas estaremos

defendendo o que é nosso, defendendo a nossa independência presente e asse-

gurando a nossa independência futura.

O Corpo Expedicionário Brasileiro é a concretização de todos os esforços

desse ano de guerra. Para a sua formação, à sua partida e ao seu êxito devem ser

dirigidas todas as energias daqueles que desejam um Brasil independente e livre

a todos os brasileiros.

Franco24

“São as voltas que o mundo dá”... Essa frase, eu a ouvia muitas vezes da

boca de um curioso tipo popular, numa cidade do interior. Venâncio era o seu

nome, e em plena rua, bêbado, costumava dizer de cor poemas inteiros de Casimiro

de Abreu e trechos de Rui na Conferência de Haia. Entre os discursos mais sole-

nes, intercalava sempre a mesma frase, estribilho monótono e dolorido com o

que procurava explicar o seu destino de bem-nascido e malfadado: “São as voltas

que o mundo dá”.25

Os últimos telegramas sobre Franco, o caudilho espanhol, fizeram ressurgir

aquela frase, esquecida no fundo da memória.

Realmente, Franco é uma das figuras mais antipáticas entre os tiranos atuais.

Nascido no ambiente sangrento e agitado da Espanha, primeiro cenário da guerra

atual, onde se deu o primeiro choque entre as forças progressistas e as forças

reacionárias, Franco representa bem as forças reacionárias que possibilitaram o

seu aparecimento. Franco é um tirano nascido do lodo de um mundo em decompo-

sição. Franco representa as forças que dividiram e ensangüentaram a Espanha e

deixaram uma das mais dolorosas lembranças de atrocidades e violência dos últi-

mos tempos. Franco é um tirano marcado pelo ódio dos povos, e ele bem o sabe.

Após ser declarada a guerra entre as nações fascistas e as nações democráti-

cas, Franco gritou ao mundo a sua neutralidade. Mas o mundo inteiro sabia que

essa neutralidade era apenas uma farsa para melhor ajudar a Alemanha e a Itália,

suas aliadas desde a guerra espanhola. Nesse tempo as nações, longamente traba-

lhadas pela quinta-coluna, estavam divididas internamente e divididas entre si.

Veio depois a consciência do perigo, e começou a unificação interna de cada povo,

e a união dos povos entre si. Essa união condicionou o preparo e a organização da

24 O Imparcial, Salvador, 24 de agosto de 1943, p.2.
25 Jacinta usou o mesmo personagem e a mesma frase em um trecho do poema “Canção da Partida”,

do livro homônimo: Não sei, não sei se adivinho, / se Venâncio adivinhou:/ – são voltas que o mundo
dá. O artigo de jornal explicita a referência autobiográfica do poema.
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luta antifascista. Essa união, que ainda continua em marcha, possibilitou as vitóri-

as na África do Norte, na frente leste, no Pacífico, na China. Essa união possibilitou

a vitória interna em cada nação contra a quinta-coluna. Essa união está possibili-

tando atualmente a magnífica ofensiva final na Rússia soviética e a abertura da

segunda frente, que destruirá definitivamente o fascismo. A Conferência de Quebec

está resolvendo os meios de realizar “uma mais íntima coordenação entre Moscou,

Washington, Londres e as outras Nações Unidas, no sentido de serem utilizados

todos os recursos dessas nações na campanha final contra a Alemanha.”

Diante desses fatos, Franco compreendeu que o mundo de 1943 não é o mes-

mo mundo de anos atrás, que assistiu, confuso ou indiferente, à luta na Espanha.

Franco compreendeu que não é somente a derrota da Alemanha que se aproxima,

mas a sua própria derrota. E começa então uma ginástica perigosa e ridícula. As

notícias mais desencontradas focalizam, de vez em quando, o nome de Franco:

“Franco pede piedosamente para humanizar os bombardeios aliados”; “Franco su-

gere um acordo para a paz entre as nações”; “Franco será o possível intermediário

para a paz na Itália”; “Franco pede armas aos Estados Unidos para evitar o caos”;

“Franco conferencia em La Coruña, com Samuel Hoare, embaixador britânico”.

Tentando salvar a si mesmo, Franco aceitará as condições que as Nações

Unidas lhe impuserem, aceitará armas para evitar aquilo que ele chama enfatica-

mente de “o caos interno”, e para se defender contra as suas antigas aliadas.

Forçado pelas circunstâncias, Franco ajudará a segunda frente e a vitória das

nações, e será este talvez, contra a sua própria vontade, o único ato justo em toda

a sua vida. Mas, pobre Franco, a vitória das Nações Unidas, que ele será forçado

a ajudar, será a sua própria derrota. Será mais que a sua derrota, será a sua morte

e a morte de todos os tiranos na busca da vingança dos povos oprimidos. Essa

figura sinistra está marcada pelo ódio dos povos. Pobre figura, ridícula como

todos os tiranos, pobre fantasma de um mundo quase extinto que se colocou

contra os povos em marcha. Foi inútil e ridícula a sua tentativa. Quis esmagar os

povos e será esmagado por eles.

Sobre Franco, “as voltas que o mundo dá”.

Lamentações do Führer26

O último discurso do Führer, ex-futuro dono do mundo, é um reflexo do

atual panorama da guerra. Em tom lamuriento, como quem ia enterrando suas

últimas esperanças moribundas, o Führer falou. Nenhuma ameaça. Nenhuma pro-

messa. Nenhuma explicação. Lamentações apenas, fúnebres lamentações.

26 O Imparcial, 14 de setembro de 1943. No original, grafado “führer”, no título e ao longo do texto.
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Quando se referiu às lutas aliadas e especialmente aos acontecimentos na

Itália, a sua voz tomou um fundo tom de amargura. Realmente, deve ser uma

coisa terrível para o Führer ver na Itália uma antecipação do seu próprio destino.

“Mussolini é o maior homem da Itália e o povo italiano o traiu”, afirmou Hitler. E

deve estar pensando, sem afirmá-lo: “Eu sou o maior homem do mundo, e os

povos estão me traindo”.

Hitler chama de traição a magnífica luta libertária do povo italiano em busca

do seu próprio destino. Essa luta que derrubou Mussolini e conduziu Badóglio

ao armistício com as Nações Unidas, abriu um dos golpes mais fundos no fascis-

mo e tornou mais próxima a vitória aliada.

As palavras amarguradas de Hitler refletem bem o que significa o caso da

Itália para a derrota do fascismo. E a luta do povo italiano, ligando-se intimamen-

te à luta dos povos aliados, não vai parar até a vitória definitiva contra o fascis-

mo. Os acontecimentos italianos tornam cada vez mais vivos e mais presentes os

versos de Luis Oscar na Tieto, escritos meses atrás, num poema que é uma pode-

rosa invocação a Garibaldi:

Afasta para o lado, as pedras de Laprera,

o sono não curvou teu ânimo forte.

Grita teu nome, Itália verdadeira,

de Sicília a Milão, a morte espera.

Vem e desperta os cânticos distantes,

e à Roma Eterna voltarão de novo

olhos, braços e pulsos italianos

vivificados pelo antigo fogo.

Assim falou Hitler sobre a Itália e sobre a luta das forças aliadas no Ocidente.

E que disse Hitler sobre a frente leste?

Preferiu silenciar. Preferiu nada dizer diante do arranco do exército russo,

que vai diariamente, à custa do sacrifício de milhões de vidas, reconquistando a

pátria invadida. “Morte aos invasores nazistas. Glória eterna aos defensores da

pátria”. Cada ordem do dia do Marechal Stalin, anunciando novas vitórias, deve

soar aos ouvidos do Führer como uma sentença de morte. O Führer preferiu

silenciar. Depois de Stalingrado, ele sabe que somente derrotas o esperam.

Stalingrado foi o começo da queda. Stalingrado foi o primeiro sinal da vitória dos

povos. Stalingrado foi a primeira vitória contra o fascismo, quando o mundo

ainda acreditava ser impossível vencer o fascismo. Stalingrado foi o primeiro

despertar dos povos. Pablo Neruda, grande poeta americano, canta essa luta e

essa vitória em poema magnífico, voz profética e profunda que parece vir de

dentro dos acontecimentos atuais:
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Já não estais só, Stalingrado.

Agora, americanos combatentes

matam a serpente do deserto.

Já não estais só, Stalingrado.

A França volta às velhas barricadas

e os grandes leões da Inglaterra

voando sobre o mar tempestuoso,

cravam as garras na fera parda.

Já não estais só, Stalingrado.

A mensagem das mulheres brasileiras27

A mensagem que as mulheres brasileiras enviaram às mulheres das Nações

Unidas por intermédio da Presidente da Legião Brasileira de Assistência, D. Darci

Vargas, revela o alto sentido patriótico e humano que está orientando o trabalho

das mulheres no presente momento histórico.

A sra. Darci Vargas, agradecendo a homenagem que a Federação Internacio-

nal das Mulheres, em Londres, prestou às mulheres do Brasil, respondeu: “a alma

feminina do Brasil acompanha, ansiosa e emocionada, o sacrifício e a dedicação

das mulheres da Grã-Bretanha e demais Nações Unidas, colaborando com os

seus soldados para defender a pátria agredida, para salvaguardar o mundo ame-

açado. As mulheres brasileiras vos enviam, por meu intermédio, a sua comovida

saudação, a vós e a todas as mulheres das Nações Unidas, cujo heroísmo e bon-

dade constituem uma das maiores reservas de energias morais com que se há de

construir a Vitória.”

Esse trecho da mensagem diz bem da exata compreensão que as mulheres

brasileiras têm do papel que lhes cabe desempenhar ao lado das mulheres das

Nações Unidas.

E por que lutam as mulheres das Nações Unidas?

Lutam porque esta guerra lhes interessa profundamente. Dos acontecimen-

tos da guerra, da destruição do fascismo, de uma paz com a vitória dos povos ou

de uma paz com a vitória do muniquismo, de tudo isso depende o mundo de

amanhã e o lugar destinado à mulher, nesse mundo.

Os soldados das Nações Unidas defendem os povos contra o fascismo e o

muniquismo, que é a tentativa para fazer sobreviver o fascismo sob novas formas.

Os soldados das Nações Unidas defendem, para todos os povos, as liberdades

garantidas pela Carta do Atlântico. A Carta do Atlântico assegura para cada homem

27 O Imparcial, Salvador, 19 de outubro de 1943, p. 2.

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:28287



288

e cada mulher o direito de pensar, o direito de crer, o direito de não morrer de fome

e o direito de agir, sem temer a polícia política. Portanto, os soldados das Nações

Unidas, defendendo as liberdades democráticas para todos os povos, defendem

também para as mulheres a possibilidade de uma vida melhor e mais livre. É por

essa razão que a guerra interessa virtualmente a todas as mulheres, e por isso que

lutam mulheres de todos os povos livres e de todas as classes sociais. Lutam nas

frentes de guerra e nas retaguardas, nas frentes subterrâneas dos novos escraviza-

dos, lutam como guerrilheiras, como enfermeiras, como forças auxiliares do Exérci-

to, da Marinha e da Aviação, e em todas as campanhas civis de esforço de guerra.

Não faz muito tempo que o mundo inteiro assistiu, com profunda admira-

ção, se levantar no Senado americano uma voz feminina vinda do Oriente longín-

quo, pedindo armas e auxílio para sua pátria continuar resistindo ao invasor.

Madame Chiang-Kai-Chek, essa figura admirável de mulher, ficará na história

como um dos mais altos valores femininos pela sua ação nacional e internacional

em prol do povo chinês. Na China, ela organizou os movimentos femininos da

“Nova Vida” e “Mobilização Espiritual”, movimentos visando à unificação do povo

chinês, atuou nas lutas ao lado do marido e resolveu muitas vezes, com seu fino

tato diplomático, difíceis questões de divisão interna. Madame Kai-Chek, filha de

uma nação onde imperou, por muitos séculos, um regime de escravização total

da mulher, é bem um símbolo da mulher dos nossos tempos que conquista, pelo

trabalho e pela luta, o seu lugar no mundo de amanhã.

As mulheres brasileiras, através da mensagem de D. Darci Vargas, presiden-

te da Legião Brasileira de Assistência, também estão ao lado dessas mulheres que

combatem. Na Legião Brasileira de Assistência, na Cruz Vermelha, na Liga de

Defesa Nacional e em todas as outras organizações patrióticas, elas estão lutando

para garantir a todos os brasileiros, homens e mulheres, os direitos assegurados

pela Carta do Atlântico. Estão lutando pela autodeterminação do povo brasileiro,

pela sua independência de povo livre.

Todas essas vitórias do povo brasileiro serão conquistadas nos campos de

luta pelo Corpo Expedicionário. É por isso que as mulheres brasileiras estão ao

lado do Corpo Expedicionário. Mais de 140 enfermeiras voluntárias já se apresen-

taram no Rio e, nos outros Estados, também já começou a apresentação voluntária.

Em torno do Corpo Expedicionário deve guiar-se28 todo o trabalho das mulhe-

res brasileiras – colaborando nas frentes de guerra, acompanhando os soldados ou

nas tarefas da retaguarda, ajudando os soldados e as famílias dos soldados, parti-

cipando de todas as campanhas que visem ajudar o esforço de guerra do Brasil.

O Corpo Expedicionário é a concretização maior desse esforço de guerra.29

28 Deve guiar-se.. No original: deve guiar.
29 O Corpo Expedicionário é a concretização maior desse esforço de guerra. No texto de jornal, a frase

é seguida de uma vírgula e de um incompreensível o Corpo Expedicionário.
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Jornal O Momento, 1945-1946

O povo não pode mais ser enganado30

A escritora Jacinta Passos Amado pronunciou, no grande comício “A Bahia a

Prestes e Yeddo Fiúza”, o seguinte discurso:31

“O povo pode agora localizar, cada vez com mais exatidão, onde estão os seus

verdadeiros amigos e onde estão os aventureiros, os demagogos e seus inimigos.

A guerra contra o fascismo abriu os olhos do povo, e depois da vitória das

Nações Unidas, da Carta de São Francisco, da FEB, da anistia, da Constituinte, da

candidatura de Yeddo Fiúza, não é mais possível enganar o povo.

E o que é o povo?

Não é uma palavra vazia que os demagogos gritam mas nela não acreditam.

É alguma coisa que existe de verdade, como existe esta rua, esta cidade, com suas

condições próprias de vida. O povo é feito de vós que estais aqui, que viestes da

Penha, da Barroquinha, do Chame-Chame, da Estrada da Liberdade, das fábri-

cas, das oficinas, das casas, lojas, repartições e escritórios. É Joaquim Monteiro, é

Manoel estivador32 que mora no Pau-Miúdo, que tem 7 filhos para criar, e cuja

filha mais velha vai todo dia a pé, muitas vezes em jejum, do Pau-Miúdo até a

Escola Normal, porque não mora longe, como milhões de irmãos nossos, que a

distância isolou, sem dinheiro para pagar o bonde. O povo é Negro Benedito,33

que como estrangeiro, em plena solidão, perdido no meio do mato, morando

numa casa de terra batida, comendo carne-seca com farinha, de pé no chão, tra-

balhando sem descanso, sem saúde, sem médico, sem instrução, sem alegria,

porque não tem dinheiro, porque não tem terra para plantar, e não tem terra para

plantar porque o patrão é dono de léguas e léguas de terras abandonadas.

O povo é feito de vós, dessa gente que forma a maioria, a grande massa da

nação brasileira. E como podeis defender os vossos interesses? É com golpes

30 O Momento, Salvador, 29 de novembro de 1945, p. 5.
31 Jacinta Passos era então candidata a deputada federal constituinte pelo PCB.
32 Manuel estivador: Jacinta refere-se a ele também no poema “Canção da Partida”, que abre o livro do

mesmo nome: Eu te conheço, Manuel,/ tu és Manuel de Maria, / meu compadre, estivador. / Pelo sinal
/ da nossa cor! O cruzamento das referências lança luz sobre o estivador pobre da Bahia, compadre da
autora e cuja filha mais velha estudava na Escola Normal onde talvez Jacinta a tenha conhecido.

33 Negro Benedito: Alusão provável ao mesmo homem lembrado em “Canção da Partida”, que Jacinta
deve ter conhecido na fazendo do pai, em Cruz das Almas: Benedito tem cem anos: / negro duro! /
Cem anos de escravidão.
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armados, com tiros na rua, é cada qual sozinho gritando contra o patrão, maldizendo

o governo e os poderosos? Não, isso é o que os vossos inimigos desejam, para, em

seguida, gritar contra vós: “Prendam esses desordeiros!” Já sabeis como lutar. Já ouvistes

desde maio a palavra: “Organizai-vos”, “Organizai-vos”, “Organizai-vos”, de Luiz Carlos

Prestes. Isto quer dizer que o meio de cada um lutar é se unir aos outros que têm os

mesmos problemas e os mesmos interesses a defender. É entrar para as organizações

de classe, para os sindicatos, comitês, associações populares, até que possamos di-

zer em breve: temos o direito de exigir pacificamente o que necessitamos porque

somos a maioria do povo brasileiro. O povo vai falar, e vai falar pelo voto secreto. O

voto é a vossa palavra, a vossa arma, vossa bandeira, vosso caminho.

E por que deve o povo votar nos candidatos do Partido Comunista? Porque eles

defenderão um programa que não contém promessas bonitas e irrealizáveis. Esse pro-

grama cuida, antes de tudo, daquilo de que o povo mais necessita: melhorar suas

condições de vida. Esse programa não agita questões que às vezes são problemas

reais, mas secundários no momento, como a questão do divórcio, porque o operário

sabe que em sua casa o que provoca a tristeza e a discórdia, o que faz falta não é o

divórcio, mas o pão de cada dia. Apresentar programas com uma infinidade de ques-

tões secundárias para o Brasil, no momento, faz lembrar certo fato acontecido: um

homem ia viajando de noite pela estrada, quando foi atacado por uma quadrilha de

ladrões, que lhe roubaram a mala, dinheiro, tudo, até a roupa do corpo. O homem

tentou reagir, mas apanhou e ficou semi-morto na estrada. Algumas horas depois,

conseguiu chegar à vila próxima e lembrou-se de que a única pessoa que conhecia era

o senhor dono de um circo que ali se encontrava. Escreveu ao amigo pedindo uma

roupa e algum dinheiro para comer e viajar. Algum tempo depois volta o portador,

puxando um animal pesado e enorme, e o recado: “O moço mandou dizer que descul-

pe, que não pode ajudar muito, e mandou este elefante para o senhor.” Diante de

certos programas suntuosos, o povo brasileiro poderia dizer, como o homem da histó-

ria: “Há anos que sou roubado por essa quadrilha de ladrões, e agora, de que me

adianta esse elefante, se o que preciso é de roupa para viver e comida para comer?”

Vou ler alguns dos pontos que os candidatos do Partido Comunista defen-

derão na Constituinte: “Luta pela ajuda decidida do governo, através de medidas

práticas, contra a inflação.” “Luta pela ajuda decidida do governo à organização

sindical do proletariado.” “As grandes propriedades abandonadas ou mal utiliza-

das junto aos grandes centros de consumo e as vias de comunicação já existentes

deverão passar ao poder do Estado, para que sejam gratuitamente distribuídas

aos camponeses pobres.” Esses são realmente problemas de primeira necessida-

de. E são problemas que não interessam somente aos membros do Partido Comu-

nista: interessam a homens e mulheres, ao povo em geral. Interessam também ao

grande número de brasileiros honestos, não comunistas que ainda não se decidi-

ram a apoiar o programa de união nacional do Partido Comunista.
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Mas, perguntarão alguns, desconfiados, que garantia temos que os candidatos

do Partido Comunista defenderão realmente o problema apresentado? A resposta é

que os candidatos do Partido Comunista são homens do povo, são operários, são

camponeses, são profissionais pobres, antes de tudo brasileiros que, defendendo

o programa do Partido, estão defendendo seus próprios interesses.

Para esses brasileiros honestos, mas que ainda olham o Partido Comunis-

ta de longe, desconfiados, quero contar a definição dada por um camponês do

interior de São Paulo. É uma história já muita divulgada, mas que vale ser repe-

tida. No meio duma conversa, o camponês falou assim: “Seu moço, esse negó-

cio de comunismo é o mesmo que assombração. A gente vai pela estrada, de

noite, e vê o velho longe. O que é? O que não é? Quer voltar, correr, fugir. Mas

de repente toma coragem e avança. O companheiro diz: “Não vá, homem, é

alma penada, é lobisomem, é assombração. Mas a gente vai mesmo, e quando

chega perto, não é assombração nem nada, é o pai da gente.” Para esses que

ainda não se convenceram de que o Partido Comunista é o “pai da gente”,

ainda é tempo para uma aproximação leal, para um conhecimento de perto. Se

é que não basta a garantia de 23 anos de luta por cavernas e catacumbas, perse-

guido mas lutando, caluniado mas lutando, maltratado mas lutando pelos direi-

tos do povo. Se é que não basta o nome e a vida e a palavra de Luiz Carlos

Prestes. Se é que não basta a candidatura para presidente de república de um

homem que não é membro do Partido Comunista, mas cujo nome foi levantado

pelo Partido Comunista porque é um brasileiro honesto, progressista, trabalha-

dor, corajoso, capaz de resolver os problemas do povo: YEDDO FIÚZA.

Comunistas e não comunistas, homens e mulheres, brasileiros, povo, lembrai-

vos de que o vosso voto é secreto, e o voto é nossa palavra, nossa arma, nossa

bandeira, nosso caminho, vós que desejais o progresso de vossa pátria e o bem-

estar de vosso povo.”

Só unidas as mulheres resolverão seus problemas34

O Partido Comunista é o caminho para as trabalhadoras
– Fala-nos a escritora Jacinta Passos35

As chapas do Partido Comunista do Brasil em todo o país apresentaram no-

mes de intelectuais, escritores e poetas, juntamente com operários, à Câmara Fede-

ral e ao Senado. Foi isto uma demonstração da confiança que o partido do

34 O Momento, 10 de dezembro de 1945, p. 3 e 6.
35 Ao contrário dos outros textos jornalísticos, todos de autoria de Jacinta, este é o resultado de uma

entrevista feita com ela, então candidata a deputada federal. Ajuda a esclarecer as posições políticas
de Jacinta à época, que seguiam o programa do PCB, principalmente sua preocupação com a
situação das mulheres e os caminhos que divisava para elas.
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proletariado deposita nos intelectuais honestos, nos sinceros e decididos defenso-

res dos apelos do povo, como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Aydano do Couto

Ferraz e José Geraldo Vieira, romancista de profundas tendências religiosas.

Entre estes candidatos pela Bahia está Jacinta Passos Amado, poetisa de

imensa sensibilidade que soube dizer tão bem, no memorável comício “A Bahia a

Prestes e Yeddo Fiúza”, aquelas palavras francas, de duro realismo, que soaram

bem no fundo da grande massa de marmiteiros presentes na Sé, porque foram

palavras dirigidas à miséria do pobre homem da rua, ao homem da marmita estra-

nho aos oradores profissionais. Agora – três e meia da tarde – nossa reportagem

encontra-se perante esta mulher de rara coragem. Jacinta Passos Amado fala pou-

co e é sempre clara e objetiva em todas as suas respostas. Há um instante em que

a conversa recai sobre as últimas eleições, e daí tiramos nossa primeira pergunta

para esta entrevista, que é sobre a posição da mulher na política. Nossa entrevis-

tada fala devagar, dando tempo a que o repórter escreva a sua resposta com toda

a calma, palavra por palavra:

– As mulheres estão demonstrando um interesse cada vez maior pelos acon-

tecimentos políticos. Um fato que pude observar não somente aqui, mas em São

Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, no Rio. É grande o número de mulheres que

compareceram às últimas eleições. Elas participaram ativamente na campanha

eleitoral, estiveram presentes nos trabalhos de organização dos partidos, nos

comícios, nos jornais, nas chapas dos candidatos. Esse fato demonstra que as

mulheres, no Brasil, estão adquirindo uma maior consciência política. É o resul-

tado de um ressurgimento democrático que permitiu uma mobilização efetiva de

todos os setores progressistas e revolucionários do povo. A mulher, e sobretudo

a mulher operária, vai tomando consciência de sua condição, e vai compreenden-

do que não adianta lutar sozinha para resolver seus problemas fundamentais.

Está compreendendo que seus problemas são os mesmos de milhões de outras

mulheres e de outros homens. E que a solução desses problemas não depende

apenas de cada um, mas está ligada ao processo de democratização do país, a um

maior progresso econômico e político, que permita uma vida melhor para cada

indivíduo.

A mulher operária

É por isso – continua Jacinta Passos – que as mulheres estão se interessando

pelos acontecimentos políticos, pelas eleições, pelos fatos que vão influir tão

diretamente em suas vidas. A mulher operária sente ainda mais diariamente esses

problemas, porque a sua condição é a mais difícil; além de trabalhar em péssimas

condições nas fábricas, para receber um salário que sustente ou ajude a sustentar

sua casa e seus filhos, ela tem de resolver os problemas da casa, comprar os
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gêneros, cozinhar, zelar pela casa e criar os filhos. Ela não encontra nem creches

em número e condições suficientes, nem restaurantes populares, nem lavanderi-

as e passadeiras elétricas, pois isso só um alto desenvolvimento industrial pode-

rá trazer para facilitar sua tarefa doméstica, de mãe de família e de dona de casa.

A mulher operária trabalha nas fábricas e nas casas, nas mais duras condições,

sentindo falta do mais necessário para seu conforto. E nas fábricas quase sempre

recebe um salário inferior aos dos operários.

É por isso que a mulher operária encontra, sem dificuldade, onde está a

saída verdadeira para a sua situação. A sua entrada para a luta organizada no

partido do proletariado é um caminho não apenas lógico, mas instintivo, para

defender seus interesses. É grande o número de mulheres comunistas participan-

do da luta ao lado dos companheiros, em defesa de melhores dias para seus

filhos. A candidata do Partido Comunista por S. Paulo, Carlota Vizoto, é uma

operária que perdeu o marido, morto na prisão, e tomou seu lugar de militante

do partido.

A mulher burguesa

Há uma pausa. Várias pessoas estão presentes nesta sala de estar da casa do

senhor Manoel Caetano, que é onde conversamos com a escritora Jacinta Passos

Amado.36 O repórter indaga da escritora qual a posição da mulher da classe mé-

dia, da mulher pequeno-burguesa. A resposta é longa:

– Há um grande número de mulheres não operárias, sobretudo de pequena

burguesia, que conseguiram uma independência econômica através do seu pró-

prio trabalho, e que sentem os problemas femininos com mais agudeza. Algumas

deles conseguem, através do trabalho prático, uma identificação maior com a

classe revolucionária e também com o seu instrumento de luta, o Partido Comu-

nista. Outras vão até determinado ponto: chegam a compreender a necessidade

da luta organizada, da sua participação na vida política do país. Compreendem

que do processo econômico e político do país depende uma melhoria de vida

para todos, inclusive para as mulheres. Um exemplo dessas mulheres, que pode-

mos designar de progressistas, é a outra candidata do Partido Comunista de São

Paulo, D. Luiza Camargo Branco, uma antiga professora que não é comunista,

mas participou de vários movimentos populares. Concluindo, quero dizer que há

um número de reivindicações femininas comuns a todas as mulheres e que, em

36 Note-se que a entrevista foi realizada na sala de estar do sobrado dos Passos, no bairro de Nazaré,
Salvador, em meio “a várias pessoas”. A posição política dos Passos, especialmente do pai de Jacinta,
Manoel Caetano, era frontalmente oposta à dos comunistas. Jacinta, junto com o marido, retornara
há pouco de Porto Alegre para Salvador, por ordem do PCB, para candidatar-se na Bahia a à
Assembleia Nacional Constituinte,. Não foi eleita. Cf. Biografia de Jacinta Passos, nesta edição.
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torno dessas reivindicações é possível um trabalho unitário e organizado das

mulheres. Mas é preciso levar em consideração um fato: a mulher brasileira não

tem ainda uma tradição de luta política; tem uma experiência pobre de organiza-

ção, porque apenas começa a sair de um passado de opressão feudal.

As candidatas do PCB

Em seguida indagamos a razão por que o Partido Comunista apresentou

tantos nomes femininos à Assembleia Constituinte, que será a voz máxima do

povo brasileiro e a suprema concretização dos anseios democráticos das massas

operárias e camponesas de todo o território nacional. Respondeu a nossa entre-

vistada:

– O Partido Comunista foi o partido que indicou maior número de nomes

femininos para a futura Assembleia Constituinte. É um fato lógico, porque o Par-

tido Comunista é o partido da classe em ascensão no mundo atual. A presença

dessas mulheres na Assembleia Constituinte garantirá uma lei justa em relação à

proteção à maternidade e à infância, e a todas as reivindicações femininas.

Arte e política

Quando saímos da redação, levamos em mente uma pergunta séria a respei-

to dos artistas, da arte social e da relação37 existente entre essa arte e a política.

Guardamos essa resposta para o fim. Os presentes a escutaram atentos e a artista

do povo, a lírica e revolucionária Jacinta Passos Amado, como artista política,

respondeu:

– Todo artista verdadeiro, isto é, todo artista que sente realmente a sua obra

e procura realizá-la honestamente, faz arte social. Assim o grande poeta reacioná-

rio Mário Quintana faz arte social, porque sua obra reflete todo o desespero e o

fim de vida duma classe sem solução. Assim os romancistas revolucionários de 30

fizeram arte social, porque refletiram no romance as aspirações de uma parte da

população brasileira, que começava a pesar na vida social: os explorados do

campo, famintos da terra. Nos regimes democráticos, existe arte reacionária e

arte revolucionária. No fascismo, não há arte. Foi o que se viu na Itália, na Ale-

manha e no período de fascistização do Brasil.

Com o processo atual de redemocratização do país, estão sendo criadas

novas condições para o artista produzir. A maioria dos nossos intelectuais são

homens da classe média, não identificados com a sua classe, e que por isso não

podem criar, dentro dela, uma arte que seria reacionária. Esses artistas revoluci-

37 Relação. No texto de jornal: criação.
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onários são homens que, para criar a obra de arte, necessitaram de um contato

com o povo. Ora, com a polarização atual de forças que se está processando no

Brasil, se abre por esses artistas a oportunidade de um contato maior com o

povo, através de setores mais revolucionários, organizados no Partido Comunis-

ta. O partido está hoje ligado, realmente, à massa, e representa as suas aspira-

ções. Por esse motivo é que a maioria dos grandes artistas atuais está ingressando

no Partido Comunista. É claro que não é apenas pelo trabalho partidário, mas

pelas possibilidades que este trabalho dá ao artista de sentir como o povo vive, e

como luta em defesa duma vida sem as restrições impostas pela sua condição de

explorado.

A autonomia municipal38

A escritora Jacinta Passos Amado pronunciou a seguinte palestra, no dia 23

último, no Centro Operário, em Alagoinhas:

“Cada município tem seus problemas próprios, suas necessidades, suas con-

dições de vida e sua gente. Assim como cada Estado do Brasil39 é diferente de

todos os outros, cada município também é diferente. Por isso é que governar S.

Paulo não é a mesma coisa que governar a Bahia,40 e governar Cachoeira ou

Barra ou Ilhéus não é o mesmo que governar Alagoinhas. Por isso também é que

cada município deve ser governado pelo próprio povo, pela gente que mora

nele, que conhece suas ruas, suas casas, sua feira, seu comércio, seu mercado,

suas plantações e criações, seus transportes, suas escolas, suas vilas e roças,

suas fontes de água e de iluminação.

E como pode o povo governar seu município, sua cidade?

O povo pode governar se estiver organizado. O povo deve se reunir, dentro

da ordem, para lutar por aquelas coisas de que sente mais necessidade. O pro-

gresso do município trará uma vida melhor para cada um e, portanto, o progresso

do município interessa a todos. Todos se devem reunir para lutar pelo progresso

do município, que deve estar e está acima das diferenças de riqueza,41 de cor, de

sexo, de religião, de partido político, e acima das brigas pessoais. O progresso

do município interessa tanto ao comerciante como ao trabalhador da roça que

vem, nos dias de feira, vender o que planta, comprar o que precisa. Interessa

38 O Momento, Salvador, 31 de dezembro de 1945, p. 2, e 7 de janeiro de 1946, p. 5. Logo após o
título, está escrito: Jacinta Passos Amado. Até onde pudemos apurar, foi a única vez em que Jacinta
publicou um texto de sua autoria (prosa ou poesia) com o nome de casada. A essa época, era
candidata na Bahia a deputada federal, pelo PCB, utilizando o nome de casada. A palestra fez parte
de sua campanha.

39 como cada Estado do Brasil – no texto do jornal, como em cada Estado do Brasil.
40 que governar a Bahia, – no jornal, que governar Bahia.
41 de riqueza – de riquezas, no texto do jornal.
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tanto ao preto como ao branco. Interessa tanto aos homens como às mulheres,42

que dentro de casa sofrem a carestia da vida, a carestia do leite, do pão, da carne,

da farinha, do feijão, das frutas, das verduras com que têm de preparar a comida

para seus maridos e seus filhos. Interessa ao vigário católico, porque o povo bem

alimentado, bem vestido, com escolas e médico e meios de viajar, aumentará a

frequência para os ofícios religiosos. Interessa também às outras religiões, aos

protestantes, aos espíritas. Interessa aos médicos, aos professores, aos emprega-

dos da prefeitura, aos empregados de lojas43 e armazéns, às empregadas domés-

ticas, aos músicos das filarmônicas, aos trabalhadores, aos pedreiros, ferreiros,

marceneiros, aos chauffeurs,44 aos operários de fábricas, de oficinas da estrada

de ferro. O progresso de município interessa tanto aos que são do Partido Social

Democrático como aos da U.DN., do Partido Trabalhista ou do Partido Comunis-

ta. O que todos desejam e o que cada um deseja é melhorar de vida, e ter uma

vida menos difícil, e ter mais dinheiro – para criar e educar melhor seus filhos.

Para conseguir isso, não adianta lutar sozinho, é preciso que todos se unam para

discutir, dentro da ordem, quais são suas necessidades mais urgentes e como

poderão resolvê-las. Qualquer divisão ou briga pessoal deve ser posta de lado,

em benefício de todos.

Autonomia municipal

O povo deve organizar uma comissão em que entrem todos, em que ajudem

todos, representantes de todos os partidos, todos os antigos prefeitos que já gover-

naram e já têm uma experiência das dificuldades encontradas. Esse povo reunido

não vai esperar que o governo do Brasil, ou do Estado da Bahia, ou os chefes de

seus partidos, que vivem longe, venham resolver os problemas do município. Não,

só o povo do município é capaz de governar a si mesmo, porque conhece suas

necessidades. Isso é o que se chama autonomia municipal. O povo deve organizar

a Comissão Pró-Autonomia Municipal de Alagoinhas e lutar por essa autonomia,

enviando telegramas e abaixo-assinados ao Governo Federal e Estadual, pedindo

para que faça parte da Constituição, isto é, da lei que vai governar o Brasil, que vai

governar o presidente da República, o governador da Bahia, os prefeitos, e o povo

pedindo que faça parte dessa lei a autonomia municipal.

Muitos municípios já tiveram bons prefeitos, uns honestos e trabalhadores

que procuram trabalhar em benefício da cidade. Mas esses prefeitos encontraram

três dificuldades principais: Primeiro,45 eram prefeitos nomeados pelos

42 às mulheres – sem a crase, no texto de jornal.
43 de lojas – no jornal: de loja.
44 chauffeurs – em francês, no texto de jornal.
45 Primeiro – 1º, no texto do jornal, aqui modificado para estar conforme o seguimento do texto.
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interventores e não eleitos pelo povo do município, por isso não contavam com

a confiança e a ajuda de grande parte da população; segundo, eram prefeitos

nomeados pelos interventores e que podiam ser substituídos por eles, a qual-

quer momento, o que os impedia de iniciar qualquer obra de maior alcance e os

obrigava a uma atitude muitas vezes servil, em prejuízo dos interesses da popula-

ção do município; terceiro, eram prefeitos que governavam sob um regime de

centralização administrativa, isto é, um regime em que a população do município

sente o peso dos impostos sobre o comércio local, sobre as indústrias, sobre os

produtos plantados, sobre os ânimos criados, sobre o solo ocupado nos merca-

dos e feiras livres, sobre os carros de boi, sobre tudo, e têm de enviar para o

Estado grande parte da renda municipal, quando46 seria de justiça aplicá-la no

progresso do próprio município.

Comissão Pró-Autonomia Municipal

O primeiro ponto do programa da Comissão é, portanto, lutar pela autono-

mia municipal. É interessar toda a população nessa campanha, é explicar o que

significa autonomia municipal e como interessa a todos. A autonomia municipal

será tanto mais facilmente conseguida quanto maior número de pessoas partici-

par do movimento, assinar os abaixo-assinados e telegramas para o Governo

Estadual e Federal. Esse primeiro movimento deve ser acompanhado de intensa

propaganda, sessões públicas para explicar a campanha do povo, inscrições nos

muros, nas ruas, notícia através do rádio, distribuição de boletins etc.

O segundo ponto do programa da Comissão deve ser a discussão, dentro da

ordem, dos problemas de maior necessidade do município. Todos os interessa-

dos devem se manifestar, e a comissão então organizará um programa mínimo

para o município, um programa concreto, imediato, procurando melhorar não

somente a população que vive no centro da cidade como nas vilas, distritos,

roças e fazendas. Depois de combinado este programa, a comissão deve estudar

o nome de um homem residente no município que reúna as qualidades de ho-

mem honesto, capaz e trabalhador, que possa contar com o apoio da grande

maioria da população, para ser indicado como candidato do povo para seu pre-

feito. Numa democracia, o povo pode não somente votar em quem quiser, mas

indicar quem quiser como seu candidato. E é claro que o povo indicará alguém

que possa, apoiado por ele, cumprir um programa que interessa ao povo. Esse

candidato, apoiado por elementos de todas as condições e de todos os partidos

políticos, será certamente o eleito nas próximas eleições para prefeito municipal.

E se todos os municípios do Brasil lutarem por sua autonomia, pelo direito de se

46 quando – no jornal: que.
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governarem, então veremos o Brasil progredir como nação. O esqueleto do Bra-

sil é formado pela rede de municípios. Não adianta querer que o corpo do Brasil

cresça, se desenvolva, progrida, se não se cuida de alimentar e desenvolver a

estrutura óssea dos municípios.

Autonomia e o Partido Comunista

O Partido Comunista foi quem primeiro levantou a bandeira da autonomia

municipal. Isso não quer dizer que a autonomia municipal seja uma campanha

somente do Partido Comunista. Não, é uma campanha de todo o povo, que inte-

ressa a todos. Os comunistas estão prontos a colaborar, dentro da ordem, da

tranquilidade e do progresso para essa campanha. Eles foram os primeiros a

levantar a bandeira da autonomia municipal porque o Partido Comunista quer o

que o povo também quer. Os homens e mulheres do Partido Comunista são ho-

mens e mulheres nós, nós vos daremos autonomia. Não. O Partido Comunista

diz: organizai-vos, fazei vossa união, povo do município, vossos problemas têm

de ser resolvidos por vós mesmos, vosso prefeito deve ser indicado por vós mes-

mos. O Partido Comunista não promete ao povo o que ele não pode cumprir.

Não promete nada. Apenas ensina ao povo como lutar e conseguir o que neces-

sita. É assim que age o Partido Comunista, que já existe há 23 anos lutando pelos

direitos do povo. Muitos ainda hoje não se livraram inteiramente do receio que

têm do Partido Comunista. É que durante anos e anos o que ouviam, o que lhes

contavam, o que liam eram somente calúnias contra o Partido Comunista. Mas

hoje eles veem os comunistas lutando às claras dentro da ordem, na frente do

povo, para resolver os problemas mais urgentes do povo. Veem à frente do Parti-

do um homem que procura antes de tudo os interesses do povo: Luiz Carlos

Prestes. Veem que os comunistas não lutam contra a religião porque isto não

interessa ao povo. O que interessa ao povo é ter as melhores condições de vida.

Veem que os comunistas não querem destruir a família; eles lutam contra a misé-

ria e a pobreza, para criar e educar melhor seus filhos. Portanto, os brasileiros

progressistas e que desejam a prosperidade de seus municípios não temem lutar

ao lado dos comunistas. O Partido Comunista na Bahia apresentou um programa

mínimo estadual. Um programa que pode ser aplicado mesmo por aqueles que

não são comunistas. Passo a ler alguns pontos desse programa.

Na Constituinte, os deputados comunistas defenderão o seguinte: todas as

terras abandonadas devem passar ao poder do Estado, para que sejam distribuí-

das aos camponeses pobres que queiram trabalhar nelas. Isso interessa não só

aos camponeses, também a nós que vivemos nas cidades. Por quê? Pelo seguinte:

para haver prosperidade no Brasil é preciso haver fábricas no Brasil que produ-

zam roupa, calçados, alimentos, tudo o que o nosso povo necessita. Enquanto
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recebermos tudo do estrangeiro, os preços só podem ser elevados. Mas as fábri-

cas e indústrias só podem se manter se encontrarem mercado interno suficiente.

É preciso aumentar o mercado interno, isto é, aumentar o número de pessoas que

podem comprar os produtos das fábricas. Nós sabemos que os camponeses que

vivem no campo são milhões de brasileiros que vivem isolados do resto do povo.

Os camponeses vivem nas fazendas trabalhando sem descanso, e nunca têm di-

nheiro para comprar, nas grandes cidades, os produtos expostos no comércio.

O seu dinheiro mal chega para o mais necessário, para a carne, a farinha e a

bulgariana ou chita para vestir a mulher e os filhos. Ao mesmo tempo, encontra-

mos grandes pedaços de terra abandonados pelos donos que não plantam.

É justo que essas terras passem ao poder do Estado e sejam distribuídas aos cam-

poneses pobres que queiram plantar. Assim a vida desses camponeses vai melho-

rar. Com o dinheiro das plantações que ele vender, poderá comprar coisas para sua

casa, sua mulher e seus filhos. E as fábricas do Brasil terão milhões de comprado-

res novos para seus produtos e poderão fabricar por um preço menor. Isso será um

benefício para todos nós, mesmo os que vivemos nas grandes cidades.47

As eleições e o interior do Estado

Como vemos, o programa do Partido Comunista é um programa que procura

resolver os problemas mais urgentes do povo. São problemas das populações

das grandes cidades e dos municípios do interior. Nas últimas eleições, a 2 de

dezembro, o Partido Comunista teve muito maior votação nas cidades grandes do

que nos municípios do interior. Em alguns municípios, essa votação foi mesmo

nula. Esse fato levou um jornalista reacionário a escrever que o “comunismo no

Brasil é um movimento urbano e litorâneo.” Está muito enganado esse jornalista.

O que há é que, até agora, as populações dos municípios do interior não pude-

ram ainda ter conhecimento exato do programa do Partido Comunista. Conhe-

cem sobre o Partido Comunista as notícias que lhes chegam através de jornais e

dos vários reacionários. O Partido Comunista se mantém à custa das contribui-

ções dos seus membros e não dispõe ainda dos grandes meios de propagação e

penetração através dos territórios do interior do país. Mas isso vai sendo feito

agora, e será feito rapidamente, porque o Partido Comunista só luta pelas reivin-

dicações justas, e a justiça tem os pés plantados na terra, mas tem asas para voar.

No dia em que esse povo tomar consciência desse fato, dessa verdade, en-

tão o povo dos municípios não mais se deixará enganar pelas falsas promessas.

47 A seguir há, no texto de O Momento, a seguinte frase, entre parêntesis: “(Passo a ler outros pontos
do programa mínimo estadual do Partido Comunista).” Esses “outros pontos” do programa do PC,
lidos pela conferencista, foram cortados do texto do jornal, sem que a referência a eles tivesse sido
igualmente excluída.
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O povo dos municípios saberá o valor do seu voto e só votará em quem puder

resolver de fato seus problemas. Então esse jornalista reacionário verá que não

se trata apenas dum “movimento urbano e litorâneo”. Trata-se dum movimento

nascido e enraizado também nos sertões e nos campos e em todas as cidades do

interior. Trata-se dum movimento profundamente brasileiro: lutar pela autono-

mia de cada município, pela autonomia de cada Estado, pela autonomia do pró-

prio Brasil governado pelo seu povo.”

Separando para unir48

A reação policial e desesperada investiu furiosa contra a decisão histórica

dos estivadores de Santos, contra a livre manifestação popular, pacífica, no Largo

da Carioca, contra os operários da Light que lutam contra a miséria e a fome.

Diante desses fatos, que vimos acontecer?

Estamos vendo o nosso povo se mobilizar, tomar posição, homens e mulhe-

res de todos os partidos, classes e profissões, condenando, protestando, na rua,

na imprensa, na Constituinte, até arrancar das garras policiais os líderes do pro-

letariado invencível, até arrancar dos seus postos as autoridades policiais des-

mascaradas.

Estamos vendo a imprensa burguesa, velha prostituta, enfeitando-se para

arrancar mais dinheiro dos seus amantes imperialistas. E a obsessão de

Chateaubriand e de uma turma de Chotosmirins a gritarem no deserto por uma

união sagrada contra o proletariado. E alguns políticos apoiando, em nome da

salvação da democracia, por ignorância, burrice ou safadeza. E outros políticos,

manhosos, sinuosos, aproveitando o pretexto esperado para se entregarem à

sedução do poder sob a capa de uma união patriótica que é falsa, porque não

tem por base a solução dos problemas mais urgentes da nação.

Estamos vendo a classe média tomando posição, essa mesma gente que os-

cila conforme sopra o vento, sem saber bem onde estão os seus interesses, se

estão com a burguesia que tem tudo nas mãos, mas está condenada a morrer, ou

estão com o proletariado que tudo herdará, mas que hoje só tem a sua luta.

E por que amplas camadas da classe média e da burguesia progressista es-

tão se colocando contra a reação? Porque se sentiram ameaçadas em suas liberda-

des, como o próprio proletariado. Sentiram, pela própria experiência dos últimos

anos, que a perseguição contra os comunistas é apenas um começo. O fim é a

posse do poder e, através dele, de todas as coisas, por uma minoria ligada ao

capital estrangeiro, que tem interesses econômicos em controlar nossa pátria contra

48 O Momento, 13 de junho de 1946, p. 3 e 4.
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o silêncio forçado, o paradeiro e a miséria da maioria do nosso povo. Essa maio-

ria, o proletariado, e a burguesia média e alta que quer progredir, estão sendo

levadas pelos próprios acontecimentos a uma união para defesa de seus interes-

ses comuns. Esses interesses são: solucionar os problemas mais urgentes, a fome

do povo, o atraso do país, removendo as causas que impedem o progresso.

Eis aí, portanto, as bases da união nacional.

Não é uma simples união pela união, sem um objetivo concreto. Não é uma

união idealista, como a quiseram alguns políticos: o proletariado como um apêndi-

ce das forças burguesas, sem política independente, sem assumir o seu papel histó-

rico de condutor do movimento. Numa batalha, o general que vai à frente deve ser

o mais firme, o mais corajosos dos soldados. E quem luta hoje mais decididamente

pela efetivação da democracia entre nós se não o proletariado e o seu partido?

Os estivadores de Santos são já um símbolo dos tempos novos: sua luta é

flâmula, é bandeira desfraldada, bússola e estrela, sangue e alimento das nossas

melhores esperanças.

Assim vai a marcha dos acontecimentos, aprofundando cada vez mais o pro-

cesso de democratização do país, vai separando para unir, desmascarando os rea-

cionários e unindo os democratas. É cada vez mais profunda a linha divisória. De

um lado, os democratas. Do outro, os reacionários. Dentro dos próprios partidos

burgueses, que não são blocos homogêneos nem parados, vemos os fatos repercu-

tindo, cindindo, definindo, separando os homens em democratas e reacionários.

Democratas são aqueles cujos atos contribuem para o bem-estar e o progres-

so da maioria do nosso povo e para o crescimento do Brasil como nação inde-

pendente. Reacionários são os que agem contra os interesses da maioria, contra

o progresso da pátria, procurando barrar o seu desenvolvimento, não colaboran-

do para a solução dos problemas mais urgentes.

Brasileiros democratas e reacionários houve em todos os tempos. Democra-

tas foram Tiradentes, Frei Caneca, Padre Roma, José do Patrocínio, Maria Quitéria,

Castro Alves, os negros de Palmares, os baianos do Recôncavo e os seus bata-

lhões da Independência, os soldados da FEB, todos os que contribuíram, no seu

tempo, para o Brasil progredir. Reacionários foram Domingos Jorge Velho, Calabar,

os emboabas e paulistas das lutas fratricidas, o Visconde de Barbacena, Joaquim

Silvério dos Reis, os que foram contra a Independência, a Abolição e a República.

Reacionários são os que lutam hoje contra a democracia. Democratas são os

que lutam por uma democracia efetiva, em benefício da maioria. A vitória dos

democratas contra a minoria reacionária, a vitória do desenvolvimento pacífico

para o bem-estar da maioria, contra uma guerra civil, depende de todos, de cada

um de nós, da nossa capacidade de união com as forças democráticas para a luta

organizada, de nossa ação, firmeza, vingança e decisão.
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Jornal O Momento, 1956

Sobre a poesia brasileira49

(Conclusão)50

Começou, mais ou menos em 1860, a reação contra o romantismo, que dege-

nerava num ultrarromantismo sentimental, dentro duma forma descuidada. Co-

meçou como um duelo através duma seção, “Batalha do Parnaso”, em um jornal

do Rio (Parnaso designa um monte grego, morada de Apolo, deus da poesia). Foi

o começo da corrente literária chamada Parnasianismo. Contra o idealismo ro-

mântico, os parnasianos propunham uma mudança de forma, uma poesia objeti-

va. Alguns autores fixam o predomínio da corrente parnasiana de 1860 até 1878,

contemporânea portanto do fim do 2o Império e dos fatos que precederam a Re-

pública. São características principais da poesia parnasiana:

No conteúdo, os mesmos motivos do romantismo (predominando pátria,

natureza e amor), sob outras formas.

Na forma, descrições, linguagem pura (abolindo palavras e expressões bra-

sileiras), imagens como um recurso verbal (explicação ou enfeite), não como um

dos fundamentos do poema, preferência pelo soneto, pelo verso de doze sílabas

– alexandrino –, pelas citações, pela rima rica e rara.

A poesia patriótica dos parnasianos tomou uma feição diferente da dos ro-

mânticos. Em vez da pátria-sentimento, da pátria-natureza, cantam principalmen-

te a pátria-amada cujo governo a burguesia nacional tomará em suas mãos.

São os principais representantes do parnasianismo: Olavo Bilac, Alberto de

Oliveira, Raimundo Corrêa, Vicente de Carvalho, Machado de Assis, Luis Guima-

rães, Guimarães Passos, Afonso Celso, Francisca Júlia, Gonçalves Crespo, Emilio

de Menezes, Olegário Mariano, Raul de Leoni, Hemes Fontes etc.

49 O Momento, Salvador, 8 de abril de 1956, p. 3 e 2 (nessa ordem).
O texto está publicado dentro da página intitulada “Literatura e Arte” (que tinha como subtítulo
“Estudo-crítica-divulgação”), iniciada em O Momento no ano de 1956. “Literatura e Arte” ocupava uma
página inteira, em um jornal que à época circulava com quatro, no máximo seis páginas. A seção não
tinha periodicidade regular. É provável que Jacinta tenha dirigido toda a seção “Literatura e Arte” de
janeiro a maio de 1956, sendo no período a responsável pela escolha das matérias que a integravam.

50 Este texto é a última parte (Conclusão) de um estudo de Jacinta Passos sobre a evolução da poesia
brasileira. Ignoramos em quantos números do jornal o estudo foi publicado, já que, relativamente a
1956, a Biblioteca Pública da Bahia possui exemplares de O Momento apenas a partir de 8 de abril, data
em que foi publicada esta conclusão. No ano de 1955 não há no jornal artigos assinados por Jacinta.
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Olavo Bilac (1865-1918) nasceu no Rio de Janeiro. Foi um dos fundadores da

Academia Brasileira de Letras e um dos poetas mais influentes do seu tempo.

Jornalista, foi redator de O Combate, A Cigarra, A Bruxa, A Notícia, A Gazeta de

Notícias. Durante o estado de sítio que se seguiu à revolta de 1893, esteve preso

durante alguns meses. Foi um propagandista do serviço militar e escreveu muitas

poesias patrióticas, sonetos, além de poesias líricas, brilhantes e sensuais, outras

épicas, outras filosóficas, outras didáticas, para infância e juventude, além de

obras em prosa. São obras suas: Poesias, Sagres, Poesias Infantis, Juca e Chico,

Tarde.

A poesia dos parnasianos não reflete as grandes mudanças do regime de

monarquia para o regime republicano, assim também a poesia dos simbolistas,

aparecidos no fim do século XIX. A palavra “simbolista” vem de “símbolo”, muito

utilizado nesta poesia; substituição do nome dum objeto por outra palavra que

faça se lembrar dele, por exemplo um adjetivo que revele uma qualidade do

objeto, uma palavra que faça lembrar o objeto pela semelhança dos sons etc. São

características principais do simbolismo:

No conteúdo, os mesmos motivos (predominando morte, religião, natureza,

amor) dos parnasianos, sob outras formas.

Na forma, forma subjetiva, vaga, imprecisa, utilizando frequentemente as

onomatopeias (emprego de palavra, ou sucessão de palavras, que reproduz o

som do objeto) e as aliterações (repetir as mesmas letras ou sílabas no começo de

várias palavras).

Contra os parnasianos, que consideravam a poesia apenas como descrição,

os simbolistas consideravam a poesia apenas como música e sugestão. São os

principais representantes da poesia simbolista: Cruz e Souza, Alphonsus de Gui-

marães, B. Lopes, Félix Pacheco, Mário Pederneiras, Pereira da Silva, Gustavo

Santiago, Emiliano Perneta etc.

A “minha terra” dos românticos, a “pátria-amada” dos parnasianos, na poe-

sia dos simbolistas é uma pátria apenas espiritual, sem tempo nem lugar. Na

poesia, por exemplo, de Cruz e Souza, é chocante a fuga da realidade material,

por ser ele um negro, filho de negros escravos e que não toma conhecimento da

escravidão em sua poesia. Sua revolta, se é que há revolta, está isolada, recalcada,

disfarçada em fugas e mistérios. Talvez seja isso uma consequência de ter sido

um escravo criado pelo senhor (Marechal de Campo Guilherme Xavier de Souza),

de quem herdou o sobrenome e uma situação de outra classe.

Cruz e Souza (1861-1898) foi um dos maiores representantes do simbolismo.

Negro, natural de Florianópolis, Santa Catarina, filho dum mestre pedreiro, ex-

escravo alforriado pelo senhor durante a Guerra do Paraguai. Quando começou

a escrever poesias simbolistas, o parnasianismo ainda predominava, e por isso

caiu no ridículo, que o preconceito de cor acentuava.
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Suas obras: Broquéis, Faróis.

Após o predomínio dos simbolistas, outra corrente literária surgiu em 1922.

Durante os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX, sucede-

ram fatos decisivos: a jovem República do Brasil iniciou sua existência num mun-

do de impérios e colônias, mundo cujo começo Camões cantara nos Lusíadas; a

jovem República, ex-colônia disputada por portugueses, franceses e holandeses,

continuou a ser disputada por outros impérios, o inglês e o americano; a “deusa

democrática” dos tribunos republicanos nascia num mundo aceso de conflitos,

que a revolução do conhecimento representada pelo marxismo, e mais o domínio

da ciência, a conquista de meios rápidos de comunicação entre os homens e de

domínio sobre a natureza, a grande indústria, a abolição da escravidão dos ne-

gros e outros fatos aceleravam, mundo de impérios e colônias que a Guerra entre

países capitalistas, em 1914, para disputa do império mundial, pôs a nu, com

todos os seus horrores e contradições.

A repercussão desses fatos na literatura, sobretudo as agitações provocadas

pelos quatro anos de guerra, fez ver que o conflito entre literatura brasileira e

literatura colonial brasileira (bandeira dos primeiros românticos) continuava atu-

al e mais profundo. Mais profundo, pois dentro da literatura chamada de brasilei-

ra via-se nitidamente já a linha de demarcação entre poesia brasileira acadêmica

(sobre motivos estabelecidos pelas Academias ou grupos literários) e poesia bra-

sileira popular (sobre motivos populares). Tal conflito que reponta, desde muito

antes, aqui e ali, em alguns escritos, provocou confusão entre a burguesia que,

assustada, procurou dirigir a corrente que subia. Assim surgiu a corrente literária

chamada Modernismo, que reuniu escritores e artistas na Semana de Arte Moder-

na em São Paulo. São características da poesia modernista:

No conteúdo, contra todos os motivos estabelecidos como literários e a fa-

vor de todos os motivos, mesmo aqueles considerados mais prosaicos (predomi-

nância dos motivos regionais, das anedotas).

Na forma, forma livre (sem métrica, sem rima, sem lógica), linguagem sem

obedecer às regras do português clássico – emprego de palavras brasileiras e

expressões populares. Alguns levaram a desordem da linguagem até a imitação

do “futurismo”, corrente literária iniciada pelo italiano Marinetti que pregava o

emprego de substantivos ligados por traços de união, abolição de adjetivos, pre-

posições, advérbios, orações subordinadas, tudo que chamavam de “parasitas da

frase”, imagens que consideravam audaciosas, ritmo desordenado. Havia, entre

os que se reuniram sob o nome de modernistas, grandes diferenças. Os moder-

nistas chamados regionalistas (sobre motivos das várias regiões do país) deixa-

ram a melhor poesia modernista (brasileira e popular), como o poema “Essa nega

Fulô”, de Jorge de Lima, “Cobra Norato”, de Raul Bopp (motivo do Amazonas),

“Catimbó”, de Ascenso Ferreira (motivos do Nordeste).
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Para outros grupos modernistas, a poesia passou a ser malabarismo, anedo-

ta. Alguns poetas, representantes literários da burguesia deste país dependente,

não mais tinham coragem de afirmar a existência da pátria diante dos senhores

imperialistas. “Minha terra” dos românticos, “pátria amada” dos parnasianos, “pá-

tria espiritual” dos simbolistas, “deusa democrática” dos republicanos, é, para os

modernistas da “Semana de Arte Moderna”, a “pátria piada”. São representantes

da poesia modernista: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira,

Cassiano Ricardo, Menotti del Picchia, Ribeiro Couto, Guilherme de Almeida,

Cecília Meireles, Tasso da Silveira, Jorge de Lima, Ascenso Ferreira, Raul Bopp,

Murilo Mendes, Augusto Frederico Schmidt, Carlos Drummond de Andrade.

Mário de Andrade (1893-1945), paulista, foi um dos participantes da Semana

de Arte Moderna e, pode-se dizer, o coordenador do movimento modernista. Sua

obra poética é típica do modernismo; nela aparecem as várias tendências, às

vezes contraditórias, que foram chamadas, no conjunto, de modernismo. Somen-

te alguns poemas seus são um todo homogêneo.

Os poemas de 1920 (Pauliceia desvairada) e 1922 (Losango caqui) são quase

sempre anedotas, onde o pitoresco é a nota predominante. Os manifestos sobre

poesia refletem a confusão do poeta diante dum mundo confuso. Tudo se decom-

põe na sua poesia: conteúdo e forma. Mas o pitoresco predomina. No “O poeta

come amendoim”, diz: “Brasil que eu sou porque é minha expressão muito engra-

çada”. Sua poesia, como a dos outros modernistas, queria principalmente espan-

tar. Mesmo nesse tempo, já há, em alguns de seus poemas, notas populares, mas

que ficam deslocadas no conjunto. O poeta confessa, no “Acalanto do Seringuei-

ro”: “Que dificuldade enorme – Quero cantar e não posso – Quero sentir e não

sinto – A palavra brasileira”. O poeta consegue seus melhores poemas quando

faz poesia regionalista, como com Toadas, As Midas, Acalanto do Seringueiro, A

Lenda do Céu, O Coco do Major etc. São obras suas: Pauliceia desvairada, Losango

caqui, Clã do jabuti, Poesias etc. Deixou também uma obra valiosa de História e

Crítica da Literatura.

Alguns poetas brasileiros não podem ser incluídos dentro dessas quatro

correntes citadas, porque sua poesia não apresenta as características principais

que distinguem tais correntes, embora inclua contribuições trazidas por várias

dessas correntes poéticas. Por exemplo, Augusto dos Anjos, que viveu no come-

ço do século XX, fez poesia que poderíamos chamar de poesia científica (natura-

lismo científico), que reflete as últimas descobertas científicas do século XIX, o

choque entre duas concepções de vida (metafísica e dialética), poesia do

evolucionismo, onde há demasia de termos científicos, mas há sonetos bons como

“A Ideia”.

Sob a influência de muitos acontecimentos (entre os quais as revoltas popu-

lares, os movimentos armados, a revolução de 35, a Segunda Guerra e, principal-
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mente, o nascimento do partido político da classe operária, força dirigente da

revolução), o conflito entre poesia brasileira acadêmica e poesia brasileira popu-

lar se aprofundou, e vai explodir em conflito entre poesia popular sobre o povo

e poesia popular para o povo. Para o povo significa achar uma solução para a

contradição entre poesia nacional e poesia universal.

Santa Marta Fabril S.A.51

Santa Marta Fabril S.A., peça de Abílio Pereira de Almeida, publicada pela

Livraria Martins Editora – São Paulo, em 1955, já foi representada em São Paulo,

pelo Teatro Brasileiro de Comédia, e no Rio de Janeiro, pelo Teatro Ginástico.

Para avaliar bem uma peça teatral, é necessário ler a peça e ver a represen-

tação. Quem julgar apenas pela leitura, fará um julgamento unilateral, porque

poderá valorizar demais certos elementos, por exemplo, imagens poéticas, e não

levar em consideração detalhes técnicos que, na representação, assumem impor-

tância decisiva. E teatro é escrito para ser representado. Por outro lado, quem

julgar apenas pela representação, poderá não descontar as deficiências e erros

dos atores, que podem valorizar detalhes secundários e deixar na sombra deta-

lhes decisivos. Apesar de tudo, tentaremos fazer um julgamento só de leitura.

Muito verdadeira é a seguinte opinião: “nos outros gêneros literários, a fra-

queza de conflito pode ser compensada pela intervenção do autor (por exemplo:

digressões, descrições, retratos de personagens), mas não é assim no teatro”. A

Santa Marta Fabril S.A. apresenta, no primeiro ato, situado em 1928, uma família

pequeno-burguesa que se transforma em proprietária industrial. Não se trata da

alta burguesia paulista. A preocupação em se afirmar de “400 anos”, os costumes

dos personagens, as vacilações diante de questões políticas decisivas para a de-

fesa da classe (vacilações que não teria a alta burguesia paulista), tudo indica

que se trata de “novos-ricos”. O primeiro ato apresenta uma situação não só real,

mas típica. O interesse econômico da “Santa Marta Fabril S.A.” está no centro.

Marta e Cláudio unem-se em casamento, Júlia e o marido não se separam, tudo

por causa da fábrica. Moral, amor, política, educação, tudo está subordinado ao

interesse econômico. Isso é dito pela boca da velha fundadora da fábrica, D.

Marta:

– Aqui se briga por qualquer coisa. Seu pai com sua mãe, Tonico e Vera, mas

todos se unem em torno da Santa Marta.

A cena de noivado da neta, Marta, com Cláudio mostra os conflitos entre o

amor e a família, conflito que Marta sofre, e que se acentua no final do primeiro

51 O Momento, Salvador, 29 de abril de 1956, p. 3 e 2, nessa ordem. Texto publicado na página
“Literatura e Arte”.
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ato. O segundo ato apresenta o mesmo cenário e os mesmos personagens treze

anos depois. A diferença de tempo é bem marcada por alguns elementos no cená-

rio: as relíquias e as bandeiras de 32, a parede de vidro substituindo o tijolo, o

recitativo da menina. Também os personagens estão mais velhos e degradados,

mais cínicos, mais farristas. Todas essas diferenças são, porém, secundárias, por-

que a Santa Marta Fabril S.A. continua sendo o centro de interesse. Mas a fábrica

está em dificuldade. E aparece um salvador, na figura de Acrísio, agente da dita-

dura. Todos os escrúpulos dos adeptos de 32 (movimento constitucional protegi-

do, através da ativa oligarquia paulista do café, pelos imperialistas ingleses)

desfazem-se diante da necessidade de salvar a Santa Marta Fabril S.A. Mas quan-

do, no final do ato, Marta se entrega a Acrísio e Cláudio conquista Nenê, mulher

de Acrísio, sob pretexto de que estava salvando a Santa Marta, a impressão exata

é de que eles enganam a si mesmos, e não estão representando de cínicos, são

cínicos de verdade.

O terceiro ato, situado em 1938, traz outra vez, na presença de Martuxa (filha

de Marta e bisneta da fundadora da Santa Marta), o mesmo conflito sofrido por

Marta no primeiro ano. Martuxa é intelectual, acusada pela família de ideias soci-

alistas, mas o que ela defende é também a propriedade da Santa Marta. Uma

defesa mais inteligente, mais disfarçada, mais “progressista”. Suas discussões so-

bre aumento de salário, greve, produção, põem a nu que a família, quando de-

fende a Santa Marta, está defendendo só o seu lucro. Os operários da Santa Marta

não aparecem. Só aparecem através de referências, vistos pelos olhos da família.

O conflito de classe, entre operários e patrões, foi substituído, na peça, pelo

conflito entre o amor de Martuxa e a família. Este último é um conflito sob alguns

aspectos verdadeiro, mas secundário, e por isso não comove nem convence, so-

bretudo no final do primeiro quadro (do terceiro ato), quando a mãe diz para a

filha “Agarre seu homem”, nem no final da peça, quando a mãe apoia a fuga da

filha com o amante, como uma vitória contra as convenções impostas pela propri-

edade da Santa Marta. Somente sob este aspecto de vitória contra a degradação e

o cinismo é que a vitória de Martuxa consegue comover.

O conflito entre operários e patrões foi colocado em segundo plano, mas é tão

verdadeiro que reponta, aqui e ali, apesar de tudo. O final da peça é mais do que

uma fuga desse conflito, é uma espécie de conciliação entre patrões e operários,

através do amor da filha dum patrão com o filho dum contramestre da fábrica.

A construção da peça exige os mesmos cenários e quase os mesmos perso-

nagens nos três atos. Isto não seria um defeito se o interesse do público pelo

conflito que está no centro da peça fosse muito grande, e, em certos aspectos,

verdadeiros. E a representação, para atingir seu fim, precisa comover e conven-

cer. Dirigir-se à inteligência e ao coração dos espectadores. Poderiam perguntar:

mas então o teatro só é válido se apresentar o referido conflito de classe? Estamos
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analisando uma determinada peça, e a necessidade de representar tal conflito

decorre do primeiro ato como foi apresentado pelo autor.

A linguagem dos diálogos é própria, os personagens falam através de pala-

vras e expressões usadas, não livrescas. Há porém outros personagens, estra-

nhos à família, como Acrísio e Nenê, cuja linguagem é a mesma da família, sem as

diferenças de raça (Acrísio é descendente de italiano), de profissão (Nenê é uma

aventureira de alta roda), de lugar (moram no Rio) etc.

O grande mérito da peça Santa Marta Fabril S.A é a sua atualidade. O autor

traz para o teatro uma situação real, e é por isso que o dito conflito se impõe,

independentemente da vontade do autor. O autor, se não me engano, tem a pri-

mazia de trazer a indústria para o teatro, no Brasil.52

História popular53

A Tocaia

Um camponês passava por uma estrada e encontrou um homem capinando

a terra, na encruzilhada do caminho.

– Ó homem, podes me ensinar de que lado ficam as terras de Miroró?

– Desculpe a pergunta, mas o que é que o senhor quer lá?

– Quero terra para trabalhar com minha mulher e meus filhos.

O homem ensinou o caminho, dizendo: a estrada é comprida e perigosa.

Veio um segundo, e o homem ensinou o caminho. Até que um dia passou

um viajante lorde, montado num belo cavalo, com ricos arreios. Fez a mesma

pergunta, e o camponês ensinou o caminho errado.

O viajante andou muito e, já cansado, chegou numas terras. Disse consigo:

deve ser o Miroró. Apeou, chamou todos os moradores da redondeza, e disse:

– Resolvi dar um pedaço de terra a cada um.

Aí um camponês falou:

– Mas Vossa Senhoria dá dado, sem troco?

– O senhor está duvidando?

– Duvidar, duvido. E quem é Vossa Senhoria?

– Sou o governo de Miroró.

– Hum! – disse o camponês – eu sabia que tinha de ter um troco... Mas se

52 Após o texto, este aviso: “Para remessa de livros, folhetos, manuscritos, jornais, cartas e toda
correspondência: Redação de O Momento – Av. Sete, 51 – 2º – Salvador – Bahia.”

53 O Momento, 29 de abril de 1956, página “Literatura e Arte”. -Segue o texto anterior, “Santa Maria
Fabril S.A.”
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Vossa Senhoria, sozinho, é governo, pode dar hoje e amanhã tomar de novo. E

tem mais uma coisa que Vossa Senhoria não sabe.

– O que é?

– Aqui não é o Miroró...

– Ah! Desgraçado – disse o viajante, fulo de raiva. Tu me pagas!

Voltou, e até hoje procura o homem que lhe ensinou o caminho errado.

Sobre poetas baianos atuais54

Fazemos hoje algumas anotações sobre autores baianos atuais. São anotações

sobre alguns livros e poemas inéditos, que nos foram enviados pelos autores.

Já nos referimos, em outro estudo, ao livro Poemas Pacíficos, de M. Ribeiro

Costa, editado pela Empresa Gráfica Ltda. – Bahia – 1952. Voltamos hoje a falar

sobre esse poeta, residente na cidade de Seabra, porque nos enviou vários poe-

mas inéditos. Repetimos o que então dissemos: M. Ribeiro Costa é um poeta

idealista que canta um mundo de paz, de fraternidade, de igualdade, para o qual

caminha. A diferença de Poemas pacíficos para os poemas que agora nos foram

enviados é que, nos poemas do livro, o poeta caminhava sozinho em busca da-

quele mundo; agora, já caminha, no “Poema do povo”, em companhia dos “párias

humilhados”, dos “que tombam”. Ainda mais, já descobre e grita contra os “cães

farejadores de Guerras”, contra os “corvos do ódio”:

Vai meu verso dar consolo aos que choram

esperança aos que sofrem

coragem aos que tombam,

até que desponte o dia esperado...

No “Meu poema em louvor da Anistia”, do qual transcrevemos hoje um tre-

cho, o poeta já não fala dum modo geral do “vasto presídio da Terra”: vê forças

opostas em luta, vê os “cárceres”, os “magnatas da Norte América”, os “homens

do cais”, o “operário”, “o camponês”, “os estudantes”. Continua sendo um poeta

idealista porque espera como que um dia mágico, uma solução ideal que virá por

outras mãos. Quando entender que a solução está em nossas próprias mãos, nas

mãos do povo, então seu verso deixará de ser “um consolo aos que choram” para

se tornar uma arma nas mãos dos que lutam.

É por isso que saudamos com alegria os novos poemas enviados pelo poeta

que, apesar de continuar um espiritualista, como demonstra o poema “Humberto

 54 O Momento, Salvador, 6 de maio de 1956, p. 3, 2 e 4 (nessa ordem). Este artigo, como os anteriores
do ano de 1956, foi publicado na seção “Literatura e Artes”.
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Jorge”, para seu filho, não faz mais poesia em que o espiritualismo é uma justifi-

cativa para fugir do mundo material em que vive.

Sobre a forma dos poemas, há uma questão que surge: será o verso livre

(sem métrica e sem rima) o instrumento mais eficiente?

Preferimos o verso metrificado, mas achamos que o verso livre também pode

ser um instrumento eficiente. No caso do poeta, achamos que quebrou as antigas

formas metrificadas, passando a usar o verso livre, não porque ficava mais fácil

fazer poesia, mas porque as mudanças de conteúdo dos poemas exigiam novas

formas. Mas é preciso ter um sentido muito vivo de ritmo, um sentido não só

natural, mas educado, para nunca falhar no verso livre. O final de “Poema ao

povo”, por exemplo, tem um belo ritmo. Mas há outros trechos – como, por exem-

plo, no começo de “Meu poema em louvor da Anistia”, o trecho que vai de “Aque-

la estrela branca” até “atrás da escuridão” – como se fossem prosa com algumas

imagens poéticas. E poesia não é somente ritmo nem somente imagens, embora

esses dois elementos sejam fundamentais em toda poesia. O poeta ainda empre-

ga muitas imagens que chamamos “literárias”, quero dizer, foram lidas ou sugeridas

pelos livros dos literatos. E não só as imagens, também a linguagem dos poemas.

Exemplo: “os ledos passarinhos”, “áurea bonança”, “cânticos festivais à Nature-

za”, do poema “Humberto Jorge”. Veja a diferença quando emprega comparações

usadas atualmente pelo povo, como adiciona a força da expressão e o poder de

comunicação ao poema. Por exemplo, em “Cantiga da rua escura”:

Rua escura de minha terra,

de dia que é noite e de

noite que é dia,

que cheira a...,55

a lama e a sangue...

“A Cantiga da rua escura” é um relato de uma das chagas mais impressionan-

tes do mundo burguês, tão impressionante que impressiona quase todos os ro-

mancistas do fim do século XIX. Mas o poema não mostra por que e como esta

chaga, a prostituição, está ligada à própria existência do mundo burguês e só

acabará quando acabar este mundo burguês. Também não mostra uma face da

prostituição, a troca direta do amor pelo dinheiro, não mostra as outras formas

dessa troca que, geralmente, são aceitas, consciente ou inconscientemente, pelos

mesmos que condenam a troca direta do amor pelo dinheiro. “Cantiga da rua

escura” é um retrato vivo desta chaga, mas os três últimos versos mostram que é

cantada por um homem, e não por uma mulher: neles aparece o salvador, que

55 Segue-se uma palavra ilegível, devido a erro de impressão.
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quer salvar as vítimas dessa chaga social, mas sem ao menos lhes dizer que a

situação da mulher como “propriedade do homem” é uma das colunas sobre a

qual se assenta a ordem burguesa.

O poeta M. Ribeiro Cota já publicou Poemas pacíficos e vai publicar Cancio-

neiro da saudade (1944-1945), Asas, Céu estrelado, Mansuetude, Enigmas, Rimeiro

perdido.

Telmo Padilha é autor de Girassol do Espanto, editado pela Livraria Editora

Casa do Estudante do Brasil. Diz o prefácio: “desprezando o hermetismo, prefere

a expressão na simplicidade clássica”. Os poemas do livro demonstram o contrá-

rio do dito no prefácio: são herméticos, fechados, incompreensíveis. Até alguns

títulos são incompreensíveis: “Predestinação dos extremos”. O autor diz:

Lírios eram pilares de cristal

subindo para as aves e para os céus

desceram sobre os mais amplos colos

de ilhargas e punhais...

Então o leitor indaga: ele queria mesmo dizer alguma coisa e não achou os

meios de expressão? Ou juntou palavras por esporte ou fazendo uma experimen-

tação, um exercício para futuros poemas? Seja como for, não é poema. Imagine-

mos: se um lírio escrevesse versos, seria numa linguagem que os outros homens

entendessem. Isso de dizer “a poesia é para mim mesmo” (como uma estrela

solitária ou uma válvula de escape), não se justifica. Respondemos: se é só para

si, então não escreva. Não precisa escrever. Não queremos dizer que a poesia

deve ser “objetiva”, se restringir a ser uma fotografia da realidade visível. Não. Há

muitas realidades invisíveis necessitando de expressão, principalmente depois

dos séculos XIX e XX, quando mudanças profundas e dantes nunca imaginadas

se operaram nos homens e entre os homens. Mas o que acontece com o poeta e

com o prefaciador é que eles falam do homem desligado do tempo e do lugar. E

tal homem não existe. Citemos um trecho do prefácio: “circunscrita a esses valo-

res (os valores constantes são humanos e, em consequência, universais e eter-

nos: a morte, o medo, o tempo, o nada, a memória), invulnerável a qualquer

exterioridade, a poesia de Telmo Padilha pode converter-se em um marco que

congregue toda a sua geração”. Repetimos: o que o prefaciador chama de valores

humanos, universais, eternos (morte, medo, tempo, memória) existem não como

valores absolutos, mas variáveis, porque não existe o Homem, mas homens con-

cretos, determinados, situados num tempo e num lugar. Tanto o prefaciador como

o poeta, sob o pretexto de defenderem o humanismo na poesia, chegam a um

resultado contrário, isto é, a uma poesia desumana, sem poder de comunicação

com os outros homens. A prova disso é o livro.
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No meio de alguns versos incompreensíveis, surge, às vezes, um ou outro

verso compreensível, como no último poema:

O socorro da morte

não nos salva na úmida desesperança do nada.

E não seria para mascarar esse desespero, que nem o suicídio salva, que

foram feitos os poemas? O que ninguém aceita é chamar tal arte de humanismo.

Nem inventando outros dicionários.

Wilson Rocha é autor de O tempo no caminho, editado sob os auspícios da

revista Caderno da Bahia.

Os poemas de Wilson Rocha estão também sob a influência do chamado

“humanismo” a que me referi, mas não chegam a ser incomunicáveis. Há trechos

de poemas, como “Desenho”, belos pela imagem e pelo ritmo.

Difuso no sono

em fundo e silêncio

um rio começa

nos desvãos da memória.

É uma pena que o chamado “humanismo” leve o conjunto do poema a uma

generalização demasiada, quase abstração. Essas mesmas qualidades de imagem

e de ritmo estão no poema “Canção da menina afogada”. O poema “A madrugada

no quarto” inclui elementos novos, nomes de coisas atuais como “apitos, unhas

de prisioneiro, resfolegar de máquina, língua de cão no lajedo, relógios, salários,

lucros, secreções, moedas, travesseiro”. Mas o poema “A noite no caminho” já

não é daquele falso humanismo, e por isso mais humano, se bem que apresente

um mundo desolador “e um menino perdido procurando o mundo”. Este mundo

desolador é falso porque o poeta vê o mundo como uma máquina:

A máquina do tempo

devora a rosa do mundo

sem tomar-lhe a cor.

No “Elegia noturna” há uma sensível influência de Augusto Frederico Schmidt.

Quanto menos literárias são as imagens e a linguagem dos poemas, tanto mais

verdadeiras, menos repetidas. Mas quando isso acontece nos poemas de Wilson

Rocha, o que fica é, se não desespero, pelo menos desolação. Só fica o deserto.

Desumano também.
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Erastro de Lacerda nos tem enviado vários poemas, dos quais já publicamos

um belo “Soneto de Natal” e o poema “Capitão de aço”, em homenagem a Prestes,

no dia 3 de janeiro último. Recebemos também um poema, “Imortalidade”, dedi-

cado a Stalin, e um poema sobre a Anistia, do qual publicamos hoje um trecho, e

um poema sobre Tiradentes, que chegou depois de 21 de Abril.56 A eloquência é

uma qualidade de todos os poemas de Erastro de Lacerda. A forma metrificada

apresenta, às vezes, falhas.

Queremos porém acentuar que o poeta precisa mudar a linguagem para

falar sobre os motivos atuais que sempre escolhe. Sua linguagem é ainda presa às

escolas literárias do passado, isto é, quase sempre palavras e expressões

estabelecidas como literárias, como “a vil rapina”, “os ecos”, “te quedas”, “Mãe

Natura”, “a prole terra” e até invocações aos deuses da mitologia, a Netuno, de

mistura com o Deus e os santos dos cristãos. O “Soneto de Natal” e o poema “Esta

terra é minha” são também eloquentes, mas a linguagem é muito menos literária,

e são os melhores. Estamos nos referindo à linguagem, e não às concepções e

convicções do poeta, das quais discordamos muitas vezes, como no poema “Ca-

pitão de aço”, quando diz que a Natureza forjou Prestes do “metal mais forte”,

quando não foi a natureza, e sim o povo brasileiro, a classe operária do Brasil, o

partido da classe operária, o Partido Comunista do Brasil.

Acreditamos que Erastro de Lacerda, com o domínio do ofício poético que já

possui, poderia, por exemplo, utilizar a forma do soneto e fazer grandes sonetos

sobre os motivos atuais.

Hélio Teixeira nos enviou três sonetos de sua autoria: “Corpo e alma”, “Chão

amargo” e “Retorno impossível”. São todos belos sonetos, duma forma impecá-

vel. Os dois primeiros são sobre o velho conflito, já explorado por quase todas

as escolas literárias, entre o “céu do sonhador” e a carne. O último, “Retorno

impossível”, é menos literário e mais sentido, é o soneto de um idealista que

sabe que não pode mais ser idealista e não quer ser realista.

Dói-me tanto a fatal transformação:

criaram garras, não parecem flores

os lírios que trazia minha mão!

56 Este parágrafo demonstra que Jacinta Passos escolhia as matérias incluídas na seção “Literatura e
Arte”, sendo portanto a responsável por ela: o poema “Imortalidade”, de Erastro de Lacerda, a que
se refere o parágrafo, foi efetivamente publicado no jornal no dia 3 de maio de 1956. A seção
“Literatura e Arte” deve ter se iniciado a 3 de janeiro de 1956, aniversário de Prestes, data referida
no parágrafo como da publicação do poema “Capitão de Aço”. A partir de 6 de maio de 1956, a
seção não mais publicou artigos ou poemas assinados por Jacinta, embora continuasse existindo até
o final do ano. Não se sabe se, mesmo sem apresentar textos de sua autoria, Jacinta continuou
responsável pela escolha das matérias da seção, a partir de maio. É possível que não, dado o
incidente relatado em sua biografia, nesta edição.

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:28313



314

Dizemos ao poeta que ser realista não é desistir da beleza, é ver o real. E o

mundo real, se tem horrores, tem também belezas nunca dantes imaginadas.

O poeta Samuel Andrade nos enviou um poema, “Petróleo”, do qual transcre-

vemos um trecho. É um motivo atual e ainda quase não trazido para a literatura. O

poeta deve procurar, porém, não falar dum modo geral sobre o petróleo no Brasil,

mas sobre determinada luta pelo petróleo num determinado lugar do Brasil.

Pedro Alves de Azevedo nos trouxe um poema, “Mensageiro da Paz”. A lin-

guagem é muito literária: “Na Paz tudo é sublime”, “A brisa no espaço à toa”, “A

brisa que a aurora espanta”. Queremos porém nos referir ao final do poema,

quando o poeta diz que a Paz está chegando, e “os mercenários dos trustes” serão

agricultores, e “aquelas mãos criminosas fabricantes de canhão” serão “mãos de

padeiro para o fabrico do pão”. Assim como foi dito, parece que a paz é uma

deusa que vai chegar e, do alto, ditar aquelas transformações. E a ilusão está em

supor que os mercenários dos trustes e fabricantes de canhão obedeceriam àque-

la deusa...57

57 Após o texto, este aviso: “Para remessa de livros, folhetos, manuscritos, jornais, cartas e toda
correspondência: Redação de “O Momento” – Av. Sete, 51 – 2º – Salvador – Bahia.”
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