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RESUMO 

A contracultura é conhecida como um fenômeno da segunda metade do século XX. Suas 

origens remontam ao final da década de 1940, com os “uivos” da geração beat, cuja 

visibilidade começa na década de 1950. Todavia, o que se considera como sendo o estouro 

desse fenômeno acontece, de fato, durante os anos de 1960, tendo, como principal vitrine, 

o Maio de 1968 na França, com desdobramentos na segunda metade da década de 1960 e 

durante a década de 1970, em alguns países da Europa e nos EUA, com a explosão do 

rock’in roll e do movimento hippie, influenciando gerações de jovens no mundo inteiro. 

No Brasil, alcança seu auge na década de 1970, com repercussões na década de 1980. Em 

ambos os contextos, a contracultura valeu-se da arte e da literatura, nas quais encontrou 

o ambiente mais fértil de expressão. Esta tese versa sobre alguns aspectos do ativismo 

intelectual e artístico em Natal, na década de 1980, como um fenômeno que se insere no 

contexto da expressão contracultural. Na construção de seu arcabouço teórico, toma-se 

como principal referência o conceito de contracultura em Roszack (1972), para quem a 

contracultura foi uma forma de contestar a racionalização da sociedade tecnocrata que se 

consolida depois da Segunda Guerra Mundial, apresentando como traço mais marcante a 

excessiva racionalidade das relações econômicas e socioculturais, em todos os âmbitos 

da vida, nas Sociedades Ocidentais. Também se ancora, teoricamente, nos postulados de 

Goffman e Joy (2007), que reconhecem o período acima referenciado como o mais 

significativo, embora optem por analisar a contracultura como um fenômeno próprio da 

cultura, independentemente do tempo e do espaço e deem preferência ao uso do termo 

“contraculturas” para designar as inúmeras experiências de contestação e de negação às 

estruturas do establishment, em diversas experiências históricas, chegando mesmo a 

considerá-las como uma tradição de ruptura. A narrativa das expressões contraculturais 

na cidade de Natal, na década de 1980, procura trazer à luz algumas manifestações da 

contracultura, quem eram os sujeitos que as protagonizaram, como estes se expressavam 

e interagiam, enfim quais os grupos de artistas que fizeram parte dessas manifestações na 

cidade de Natal durante a década de 1980. Para isso, recorreu-se à pesquisa ivestigativa, 

fazendo ancoragem em parte significativa da produção artística e literária de alguns 

desses sujeitos, tanto aqueles de representação individual quanto aqueles que 

compunham/representavam um coletivo, situados, todos eles, no circuito contracultural 

da cidade, no período em destaque. Numa complementação necessária, ainda se apoia na 

concepção moriniana de acontecimento-de-caráter-modificador (MORIN, 2005), para 

narrar como essa experiência da contracultura constituiu-se em um fenômeno que 

incorpora a busca de expressão de uma cultura-revolta (KRISTEVA, 2000). Além do 

mais, também adota, como centralidade teórica, a noção sloterdjikiana da antropotécnica, 

a partir da metáfora da escalada do monte improvável da cultura pelo estabelecimento 

das tensões verticais (SLOTERDJIK, 2013). Tomando-se, em particular, a narrativa da 

experiência contracultural natalense, no período focalizado, conclui-se, em caráter 

provisório, que tal experiência pode, com legitimidade, ser considerada como uma 

manifestação contracultural e, não obstante – como tantas outras em diferentes lugares –

, faz parte de um movimento de transformação da cultura, que se pode situar nos marcos 

das teses defendidas pelos autores, isto é, como acontecimento-de-caráter-modificador, 

vez que constitui parte de uma cultura-revolta que pode ser compreendida à luz do 

processo de ressubjetivação dos sujeitos em seu exercício de ascese individual, que acaba 

por determinar as transformações na cultura. 

PALAVRAS-CHAVE: Contracultura. Natal. Cultura-revolta. Tensões verticais. 

Acontecimento de caráter modificador. 

 



SUMMARY 

The counterculture is known as a phenomenon of the second half of the twentieth century. 

Its origins date back to the late 1940s, with the "howls" of the beat generation, whose 

visibility began in the 1950s. But what is considered to be the overflow of this 

phenomenon, which takes place during the 1960s, the main showcase, the May 1968 in 

France, unfolding in the second half of the 1960s in the 1970s in some countries of Europe 

and the USA, with the explosion of rock'in roll and hippie movement, influencing 

generations of young people In the whole world. In Brazil, the counterculture had its 

culmination in the 1970s, with repercussions in the 1980s. In both contexts, the 

counterculture made use of art and literature, where it found the most fertile environment 

of expression. This thesis deals with some aspects of intellectual and artistic activism in 

Natal, in the 1980s, as a phenomenon that is inserted in the context of countercultural 

expression. I took as a main reference the concept of counterculture in Roszack (1972), 

for whom the counterculture was the form of contestation to the rationalization of the 

technocratic society that consolidates after the Second World War, whose main feature is 

the excessive rationality of economic and socio-cultural relations in all spheres of life in 

Western societies, and also in Goffman and Joy (2007), who recognize the period referred 

to above as the most significant; However, they choose to analyze counterculture as a 

culture-specific phenomenon, regardless of time and space, and use the term 

"countercultures" to denote the innumerable experiences of contestation and denial of 

establishment structures in various historical experiences. consider it a tradition of 

rupture. The narrative of countercultural expressions in the city of Natal in the 1980s 

seeks to bring to light some manifestations of the counterculture, who were the subjects, 

as expressed and interacted with the groups of artists who were part of the counterculture 

in the city of Natal during the decade 1980. To this end, research is used, making an 

anchorage in a significant part of the artistic and literary production of some subjects 

represented by the individual, as well as by the collective, located in the countercultural 

circuit of the city in the period in focus. It is based on Morin's conception of a character-

event-modifier (Morin, 2005), to narrate how this experience of the counterculture 

constitutes a phenomenon that incorporates the search for expression of a culture-revolt 

(KRISTEVA, 2000). Also adopts as theoretical centrality the sloterdjikian notion of 

anthropotechnician, from the metaphor of improbable mountain climbing of the culture 

by the establishment of vertical tensions Sloterdjik (2013). As a narrative of the 

countercultural experience in the Focal Period, he tentatively concludes that such an 

experience can legitimately be regarded as a counter-cultural manifestation, and yet, like 

so many others in different places, it is part of a movement of transformation of culture, 

which we can situate within the framework of the theses defended by the authors, that is, 

as a character-event-modifier, is part of a culture-revolt that can be understood in the light 

of the resubjectivation process of the subjects in their exercise of individual asceticism, 

which ultimately determines the transformations in culture. 

KEYWORDS: Counterculture. Natal. Culture-revolt. Vertical tensions. Modifying 

character event. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 contracultura é um tema que tem sido estudado, ao longo dos últimos 

30 anos, tendo como referência eventos históricos que aconteceram 

nos Estados Unidos e em alguns países da Europa – Alemanha, 

Inglaterra, França e Holanda, enfim, praticamente em todo o Ocidente, incluindo-se aí 

certas partes da América Latina. A maioria dos estudos sobre esse tema detém-se no 

esforço de compreensão do fenômeno, levando em consideração as manifestações no 

período de três décadas – 1950, 1960 e 1970 – como o seu epicentro temporal. O 

sociólogo americano Theodore Roszack (1962) é o principal representante dessa vertente 

e inspirador de muitos outros estudiosos que também focalizaram essas três décadas, que 

são igualmente objeto de estudo de alguns teóricos da contracultura brasileira, como Luiz 

Carlos Maciel, Carlos Alberto Messeder Pereira, Luciano Martins e Marcos Alexandre 

Capellari.   

A tese central de Roszack é a de que, apesar dessa abrangência, a contracultura 

tem sua maior expressão nos Estado Unidos, cuja juventude parece perceber com mais 

rapidez a urgência de combater o status quo que, em última instância, era orientado por 

uma organização tecnocrata da sociedade, entendendo-se a tecnocracia como a forma 

social em que a sociedade industrial atinge seu estágio mais refinado, definido por um 

modo de organização contra o qual se insurge a juventude na década de 1960.  

Nessa perspectiva, a hegemonia do pensamento tecnocrata tem na invocação das 

formas de conhecimento técnico e científico, bem como no não reconhecimento de outras 

formas de saberes, as justificativas contra as quais nenhum recurso seria possível 

(ROSZAKC, 1972).  

Não obstante, outras análises vão mais além desse eixo temporal. A mais recente 

encontra-se no trabalho de Goffman e Joy (2007) que, apesar de reconhecerem o período 

acima referenciado como o mais significativo (por ser ele um marco das mudanças 

socioculturais ocorridas no mundo Ocidental, na segunda metade do século XX), optam 

por analisá-lo como um fenômeno próprio da cultura, independentemente do tempo e do 

espaço. Nesse sentido é que usam o termo “contraculturas” para designar as inúmeras 

A 
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experiências de contestação e negação do establishment, em diversas experiências 

históricas, chegando mesmo a considerá-las como instauradoras de uma tradição de 

ruptura.  

Para esses estudiosos, desde as experiências mais remotas (como o mito de 

Prometeu, a epopeia do Abraão histórico, passando pelas culturas orientais do tao, do zen, 

do sufi, assim como a dos trovadores medievais, dos iluministas, dos transcendentalistas, 

dos situacionistas, até a cultura hacker na contemporaneidade) que as sociedades 

organizadas, com base nas normas e nas regras que fundam e definem a cultura, convivem 

com a permanente inquietação interna de crítica, de negação, de revolta, de superação ou 

alteração do modelo de vida instituído, como princípio da existência humana no mundo.  

E ainda que, em muitos momentos, essa negação não se materialize como revolta, 

ela propugna um permanente estado de reelaboração a partir do confronto entre o que é 

hegemônico e o que se opõe a essa hegemonia. São essas experiências de negação da 

cultura hegemônica em espaços e tempos igualmente diversos que podem, segundo os 

autores, ser definidas como contraculturais (GOFFMAN e JOY, 2007). 

No Brasil, o que sabemos sobre a contracultura (ou o que se define como 

manifestação contracultural) tem como momento mais intenso, a década de 1970. Esse 

período coincide com o recrudescimento da repressão na ditadura militar, que é marcado 

por exílios, prisões, torturas e mortes de ativistas que resistiam e combatiam o regime 

autoritário, seja por meio da ação política, seja pela crítica intelectual. A contracultura 

brasileira, a exemplo das experiências mundiais, produz um repertório próprio de modas 

e códigos linguísticos para definir uma diferenciação entre “descolados” e “caretas” e, 

assim como outras expressões contraculturais no mundo, se utilizou também de uma vasta 

produção de música, livros, revistas, jornais, etc. (DUNN, 2009). 

Embora de maneira tardia, também se fomentaram, no país, movimentos de 

insurgência contracultural com características próprias, mesmo se reconhecendo que, em 

certas ocasiões, esses movimentos manifestam-se com clara influência da estética 

contracultural norte-americana. O que certamente deu à nossa experiência feições 

próprias foi, em parte, a deriva do momento político que vivíamos, especialmente a 

conjuntura político-econômica do país, sobretudo por força da resistência à Ditadura 

militar implantada em 1964. 

Nesse contexto, o movimento tropicalista destaca-se como a principal expressão 

da contracultura e inspira uma profusão de manifestações artísticas e intelectuais paralelas 

tais como a Poesia Marginal, o surgimento da imprensa alternativa e o desbunde hippie. 
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Os tropicalistas e muitas dessas expressões coetâneas não reconheciam os meios e 

instrumentos da repressão militar, nem o estreito olhar que a cultura hegemônica impunha 

ou definia como modelo de cultura nacional. Em oposição, propunham uma releitura da 

cultura brasileira em todos os seus aspectos, inspirando milhares de jovens pelo país afora. 

Inspirado nessa experiência histórica, narro, neste trabalho, algumas experiências 

culturais registradas na cidade de Natal na década de 1980 como manifestação da 

contracultura. Aqui, desde meados da década de 1970 e durante toda a década de 1980, 

desenvolveram-se experiências no campo da literatura, da poesia, da música, do teatro e 

das artes em geral, que tinham como característica a crítica e, muitas vezes, a recusa aos 

padrões de produção cultural consolidados pelo establishment, alinhados às expectativas 

das elites e do Estado (ou das elites encasteladas no Estado), ainda sob a égide da ditadura 

militar, implantada em 1964, que, apesar da franca decadência no início dos anos 1980, 

pesava ainda como fantasma noturno arrastando um incômodo entulho autoritário, que 

deveria ser extirpado para que a sociedade pudesse voltar à democracia e se definir a 

partir de suas próprias expressões, sem a interferência coercitiva dos instrumentos de 

controle sociais próprios de toda ditadura.  

A minha motivação para o estudo da temática justifica-se a partir de vários 

aspectos; entre eles, a falta de estudos sistematizados sobre esta experiência contracultural 

e a constatação de que, em Natal, durante toda a década de 1980, ocorriam, de maneira 

aberta e visível, manifestações que aparentemente podem ser impressas no contexto do 

que se configura chamar de contracultura, como, por exemplo, os Festivais de Artes de 

Natal (1978-1988), a Galeria do Povo, a partir de 1977, as atuações de coletivos, como o 

Grupo Cabra, O Aluá, e outros coletivos, a criação COOART (Cooperativa dos Artistas 

de Natal), a existência de grupos de teatro, como o Subgrupo de Teatro Mágico, o Nuvem 

Verde e o grupo músico performático Gato Lúdico, a Poesia Marginal e o mimeógrafo, o 

surgimento de uma imprensa alternativa, bem como um corolário de outras expressões 

que, ao longo do texto, vou desvelando, ora de forma mais superficial, ora de maneira 

mais detida e aprofundada. A perspectiva que se abre com este estudo é a de contribuir 

com a história da cultura da Cidade, que é também um elemento de motivação de alta 

relevância.  

Pelos levantamentos documentais realizados na pesquisa, foi possível localizar 

grande parte das produções que, felizmente, ainda existem em função de algumas 

iniciativas de particulares. Destaco aqui os acervos pessoais de Fernando Mineiro e de 

Venâncio Pinheiro, que foram determinantes para a realização da empiria. Muito 
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importante também foram iniciativas como a do Sebo Vermelho Edições, com a 

publicação do livro Delírio Urbano, de 2014, recuperando um farto acervo documental 

que me serviu de fonte importante de pesquisa, assim como outras fontes, com destaque 

para periódicos como as revistas Preá e a Brouhaha; livros como a antologia Geração 

Alternativa: antilogia poética potiguar anos 70/80, organizado por J. Medeiros, além de 

algumas entrevistas com alguns sujeitos que protagonizaram parte dessa experiência.  

A maioria dessas entrevistas foram realizadas por meio da captação dos 

depoimentos em áudio e, posteriormente, transcritas. Outras foram realizadas por e-mail, 

dada a impossibilidade de contactar pessoalmente o depoente. É o caso das entrevistas 

feitas com Pedro Osmar e Luiz Galdino de Lima (Lola). Como já pontuado acima, apesar 

de essas entrevistas aparecerem constantemente ao longo do texto, não se constituem o 

material mais importante da empiria. Julguei necessário mobilizar esse recurso 

considerando o fato de que alguns dados que manipulei em documentos, muitas vezes, 

continham informações imprecisas que poderiam ser complementadas a partir dos 

depoimentos; ao mesmo tempo, algumas revelações nas falas dos entrevistados 

acrescentaram-me informações que me obrigaram a ir à procura de outros documentos 

que corroborassem a informação obtida.  

E vale o registro de que não trabalhei com história de vida, embora tenha sido 

obrigado a mobilizar a memória pessoal de alguns dos atores importantes para a 

experiência, sempre alerta para o que adverte Halbwachs (1990) quando afirma que toda 

lembrança é coletiva. Por isso mesmo, busquei, num e noutro ator, recursos de 

complementaridade, por meio da entrevista, na perspectiva de cobrir, o mais 

fidedignamente possível, alguns acontecimentos que me pareciam centrais na 

experiência.  

Foi também importante um conjunto de informações disponíveis em sítios na 

internet, cujos materiais – artigos, matérias de jornais, entrevistas em blogs, acervo 

fotográfico, entre outros – tornaram possível o apanhado sobre a produção intelectual 

alternativa do período focalizado. 

A mobilização em torno da coleta dessas informações, como parte das estratégias 

de empiria, alertou para a importância dos registros históricos no sentido de não perder 

de vista o quanto a pesquisa depende da disciplina de História, mormente no que concerne 

a técnicas de catalogação de dados e definição dos recortes, escolha das obras e dos 

eventos mais significativos que pudessem potencializar o estudo. 
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Acerca desse aspecto, assumo que, apesar de não focar exclusivamente nas obras, 

o peso maior recaiu sobre a produção editorial, por serem os materiais mais concretos e 

acessíveis, permitindo uma incursão mais detida e a tradução de um espírito de época por 

meio das expressões poético-literárias produzidas pelos intelectuais e artistas que são os 

protagonistas dessa experiência.  

No que concerne à adoção de uma metodologia, confesso que me influenciei pelo 

que define Latour (2012), sobretudo porque evitei seguir um modelo a priori e iniciei 

minha jornada sem determinar que tipos de grupos e que nível de análise teria de enfatizar, 

preferindo adotar alguns procedimentos dos próprios atores e seguir as pegadas por eles 

deixadas na experiência de formação ou desintegração dos grupos, muitas vezes capitais 

para a produção da experiência. Procurei tratar o tema sob uma perspectiva de rede de 

atores, tal como sugere Latour, sem hierarquizar, conforme algum grau de importância de 

um ator para outro, independentemente do fato de serem esses atores os sujeitos ou as 

próprias obras. 

Ficou óbvio que a contracultura, em sua manifestação local, só poderia ser 

compreendida a partir da identificação dos eventos históricos nos quais aparecem os 

sujeitos e os grupos que se envolveram diretamente com essa experiência que produziu 

uma cultura pública, cujos significados precisam ser enxergados à luz das circunstâncias 

históricas que a possibilitaram.  

Essa questão me fez refletir sobre a contracultura em Natal, buscando articular os 

elementos dessa experiência sem perder de vista o fato de que, mesmo tendo semelhanças 

com outras de mesma natureza, sendo, em certa medida, delas tributária, deveria ser 

pensada a partir de suas especificidades. Parece ser prudente também não incorrer em 

uma comparação com as épocas imediatamente precedentes (1960-1970)  no sentido da 

qualificação no tocante a qual época seria mais ou menos intensa e importante em termos 

de relevância histórica. Nesse sentido, foi de extrema valia a ideia moriniana de que aqui 

se forjou, por meio dessa experiência um pensamento do Sul, capaz de restabelecer, de 

certa forma, o concreto, a existência e a afetividade que há em nossa vida, de maneira 

singular, sem diluí-lo num “universal abstrato”, porém integrando-o no “universal 

concreto” (MORIN, 2011, p. 27). 

No que diz respeito à definição do arcabouço teórico, defini dois blocos 

epistemológicos que dialogam entre si em favor da sustentação da narrativa. O primeiro, 

versando acerca da contracultura já já anunciei ao declarar algumas das minhas opções 

de leituras centrais sobre a temática discutida a partir das ideias de Roszack (1972) e 
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Goffman e Joy (2007). Essa incursão, além de situar o trabalho no campo das reflexões 

sobre a contracultura, teve o papel de revisitação da principal bibliografia sobre o tema. 

É claro que ao longo do texto mobilizo um corolário de autores outros, em que faço minha 

ancoragem teórica visando fortalecer as teses sobre a contracultura, seja a experiência 

nacional, seja a mundial, tais como Maciel (1978), Capellari (2007), Carvalho (2008), 

Dunn (2009), Martins (2010), Guarnaccia (2010).  

O segundo bloco teórico busca associar, de maneira inédita, o fenômeno da 

contracultura a algumas noções elaboradas por pensadores que não a discutem 

especificamente, mas elaboraram noções no plano sociológico e filosófico que, a meu 

ver, podem servir de caminho para a compreensão da contracultura numa perspectiva 

ampla e sobretudo nova. Trata-se de buscar o entendimento do tema à luz de novos 

referenciais, tencionando contribuir para o alargamento do campo epistemológico 

definido até agora.  

Em primeiro lugar, opto por mobilizar a ideia de que a contracultura, aqui e 

alhures, é um acontecimento. Com efeito, busco na noção de acontecimento de caráter-

modificador em Morin (1977; 2005), um dos pilares centrais de apoio à pesquisa.  Nas 

palavras de Morin (2005, p. 251-252), pode-se entender melhor sua tese: 

 

Os acontecimentos de caráter modificador são os que resultam de encontros, 

interações de, por um lado, um princípio de ordem, ou um sistema organizado 

e, por outro lado, outro princípio de ordem, outro sistema organizado ou uma 

perturbação de qualquer origem. Destruições, trocas, associações, simbioses, 

mutações, regressões, progressões, desenvolvimentos podem ser a 

consequência de tais acontecimentos.  

   

Essa noção de acontecimento em Morin parece soar como uma crítica à pretensão 

das ciências, incluindo aí as humanas – história principalmente –, em insistirem na noção 

de causa e efeito, e autogeneração. Para Morin, as ciências sociais, mais do que as ciências 

naturais, devem considerar o acontecimento como o motor de suas transformações de 

sentido; para isso, seria necessário considerar o componente da imprevisibilidade, do 

acaso, que é próprio em toda manifestação de acontecimento. A ideia de acontecimento 

deve ser usada precedendo a designação de improbabilidade, acidente, acaso, 

singularidade, concreção, do que é histórico. E embora não seja exclusivo das sociedades 

humanas, até hoje, elas são o espaço mais sensível e aberto ao acontecimento, não se 

limitando à disposição fenomenal, mas sendo relativo também ao “sistema informacional-

generativo”, ou seja, à cultura (MORIN, 2005). 
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Em acordo com essa reflexão, defendo que a experiência da cultura natalense – 

considerando o recorte pelo qual optei – pode ser pensada como acontecimento de caráter- 

modificador, na medida em que propõe e se articula, a partir de “outro princípio de 

ordem”, ao princípio estabelecido – no caso, a cultura que nomino de alta cultura, ou 

cultura hegemônica, engendrada e engendradora de uma ordem que a sustenta pelo filtro 

das relações “higienicamente” aceitas. 

Em segundo lugar, mobilizo uma tese da antropotécnica, cunhada por Sloterdjik 

(2013), cujo escopo é mapear os movimentos internos do homem em direção à sua própria 

autossuperação a partir de um exercício ascético. Nesse sentido, a transformação da 

cultura só é possível na medida em que, por esse exercício, o homem consiga superar o 

estado inercial que o acomoda no campo horizontal do habitus da cultura. A saída do 

plano inercial só se daria a partir de um tensionamento vertical que impulsionaria o 

homem para uma escalada de um monte improvável (a cultura), cujo cimo certamente 

nunca seria alcançado, posto que o processo de ressubjetivação do sujeito é permanente 

e indefinido. A tese sloterdjikiana pressupõe um estado inicial de preparação para as 

escaladas do monte improvável, que ele denomina de acapamento de base, de onde o 

homem partiria para sucessivas escaladas com paradas temporárias para reparação e 

preparação de sua jornada vertical.  

Essa verticalidade gera um estado de tensões que o autor denomina de tensões 

verticais, metaforizadas na acrobacia sobre um cabo tensado no sentido vertical, em 

oposição ao exercício acrobático no cabo tensado na horizontal. Para Sloterdjik (2013), 

há os indivíduos que preferem a horizontalidade, mas esses pouco ou nada contribuem 

com a mobilidade de sua condição existencial; e ainda há os que, inconformados com a 

vida de inércia no acampamento de base, na horizontalidade, se mobilizam para escalar o 

monte. São esses os que fazem a cultura mover-se, redefinir-se. Associo estes últimos aos 

contraculturais, aos homens revoltados, aos insolentes que desafiam o conforto da 

horizontalidade e se dispõem a marchar verticalmente na escalada.  

Há também um terceiro corpus teórico importante que integra a estrutura do 

trabalho e que se junta às duas noções apresentadas acima: a ideia de cultura-revolta, 

tomada de Kristeva (2000). Digo que ela se junta, mas provavelmente seja possível dizer 

que ela se amalgama, funde-se.  

A cultura-revolta é necessária e impulsionadora do movimento de transformação 

da cultura. Toda cultura move-se a partir de uma cultura interior – a cultura-revolta – que 

se gesta e se desenvolve no útero da cultura; é da necessidade dessa revolta que a 
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sociedade vive, se desenvolve e não estagna. “Com efeito, se essa cultura não existisse 

em nossa vida, seria o mesmo que deixar essa vida se transformar numa vida de morte, 

isto é, de violência física e mortal, de barbárie.” Ninguém se satisfaz sem travar disputa 

com um obstáculo, uma interdição, uma autoridade, uma norma que “nos permita nos 

avaliar, autônomos e livres. A revolta que se revela acompanhando a experiência íntima 

da felicidade é parte integrante do princípio do prazer” (KRISTEVA, 2000, p. 23).  

Em que pese não se poder dimensionar em que voltagem a revolta propugna uma 

mudança e em que intensidade se opera essa mudança, não há dúvida de que as mudanças 

na cultura decorrem desse movimento interno – e claro, de afecções externas –, que é 

posto em andamento pelo dínamo enzimático que alimenta o espírito de revolta, que faz 

com que, no âmago da cultura, se operem deslocamentos. Podemos dizer que esse dínamo 

é posto em atividade pelo acontecimento, ou o próprio acontecimento é o dínamo. A 

revolta é o estado de ruptura com a inércia do plano horizontal e a disposição para a 

escalada do monte. A manutenção do espírito de vigília é a cultura-revolta que engendra 

a disputa e questiona a hegemonia, pela “experiência íntima da felicidade”. 

Há, por certo, incursões teóricas subsidiárias que também são importantes no 

percurso da narrativa, como, por exemplo, a noção de “Micropolítica” e de “literatura 

menor” em Deleuze e Guattari (1996; 2002); o uso da noção de “Palavra-mestra”, em 

Morin (1986), que procura dimensionar o termo no plano semântico para além do que ele 

já foi tratado; como também a noção de heterotopias, em Foucault (1984) e, por fim, a 

noção moriniana de cultura de massas (1986). 

Um aspecto que talvez mereça esclarecimento prévio é a forma como me refiro à 

experiência contracultural em Natal ao longo do texto, ora a tratando como contracultura 

e, em decorrência, nominando a geração de jovens de contraculturais, ora a denominando 

cultura alternativa, adotando uma terminologia bem comum no meio, a de geração 

alternativa ou ainda underground, termo inglês muito comum no tratamento desse tipo de 

experiência no Brasil e no mundo.  Em qualquer dos casos, estou falando de um só 

fenômeno, a contracultura, que é um termo plurissignificativo e abriga muitas 

possibilidades, uma palavra-mestra. 

No tocante à estrutura do trabalho, passo agora a explicar as minhas opções. Tomei 

de empréstimo a metáfora sloterdjikiana da escala do monte improvável da cultura e criei 

quatro capítulos, sendo cada deles um estágio da escalada, desde o Acampamento de Base 

até a Parada Obrigatória, que tem a função de considerações finais. Entre esses dois 

grandes estágios, estão as Escaladas 1, 2 e 3.  
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No Acampamento de Base, o capítulo 1, encaminho os preparativos para o início 

da escalada, refletindo sobre a contracultura e seus sentidos. Aí, então, mobilizo as duas 

teses centrais sobre a contracultura, com as quais trabalho, e que já apresentei 

detalhadamente aqui no início desta apresentação. É nesse capítulo também que discuto 

a noção de contracultura segundo a concepção moriniana de “Palavra-mestra”. De certa 

forma, e em acordo com a ideia de jornada vertical (escalada), considerei esse capítulo 

como um acampamento de base, onde estaria preparando as providências para iniciar o 

processo de escalada do monte; nesse caso, a experiência contracultural em Natal no 

recorte pelo qual optei. 

Na Escalada 1, capítulo 2, inicio a narrativa da experiência contracultural aqui 

vivenciada, a partir do que foi produzido no campo da imprensa alternativa. Elegi dois 

jornais que tiveram bastante impacto à época. O Hotel das Estrelas e o Delírio Urbano. 

É também nesse capítulo que trato de narrar a experiência com a produção poética 

marginal e o mimeógrafo. Escolhi quatro obras consideradas como expressões dessas 

vertentes: Máquina de Lavar Poemas, de João Gualberto, publicada em 1976; Buraco no 

Muro, de Jóis Alberto, João da Rua e Tadeu Litoral, publicada em 1980; Batman & Robin: 

um poema das abstrações vivenciais, de Carlos Gurgel e Eduardo Alexandre Garcia, 

publicada em 1982; e o romance-minuto Temporada de Ingênios, de João da Rua (João 

Batista de Morais Neto), publicada em 1986. Por fim, narro algumas escaramuças dos 

happenings que ficaram conhecidos como Passeios Poéticos, em comemoração ao Dia da 

Poesia, cujo título da seção que é Estágio 7– Pega-poeta.  

Na Escalada 2, Capítulo 3, intitulado De Galerias e Festivais, detenho-me nos 

acontecimentos mais significativos e expressivos dessa experiência: A galeria do Povo e 

o FAN (Festival de Artes do Natal) ou Festival do Forte. A Galeria do Povo, narrada no 

Estágio 8 – Maresia, sol, arte e poesia no muro, foi uma iniciativa de Eduardo Alexandre 

Garcia, que surgiu em 1977. A ideia inicial, segundo o próprio Garcia, era criar um espaço 

aberto para as expressões políticas e artísticas que mobilizassem forças contra o estado 

de coerção vivido pela sociedade brasileira por força do recrudescimento da Ditadura 

militar; no Estágio 9, A segunda invasão da fortaleza, narro o FAN (Festival de Artes do 

Natal), que foi uma iniciativa de artistas e intelectuais que eram também frequentadores 

da Galeria. O Festival tem sua primeira edição em 1978 e segue até 1988.  

Na Escalada 3, Capítulo 4, De Coletivos, bandas e heterotopias, construo a 

narrativa da atuação dos mais importantes coletivos no período, destacando dois deles: o 

Cabra, apresentado no Estágio 10 – Grupo Cabra e o Aluá, apresentado no Estágio 11– 
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Aluá dos Aluados. Traço também uma panorâmica sobre a cena cultural em foco, com 

ênfase na cena musical, destacando a performance do Gato Lúdico no Estágio 11– As 

unhas do Gato Lúdico, grupo músico-performático surgido em 1982, a partir do grupo de 

teatro Nuvem Verde, que encarnou, como poucos, o espírito contracultural de maneira 

mais intensa e anárquica. Seguindo a escalada, no Estágio 13 – Agitos e Heterotopias, 

detenho-me nos pontos (points) que marcaram épocas na década de 1980, na faixa 

litorânea conhecida como “Baixo”, que compreendia a Praia de Areia Preta, Praia dos 

Artistas, Praia do Meio e Praia do Forte, onde se concentravam, em maior número, as 

casas noturnas, os bares e as barracas por onde circulavam praticamente todos os atores 

da cena narrada e onde também aconteciam, em boa parte, os eventos. Destaco, ainda, 

nesse percurso, alguns lugares no centro antigo da cidade, a Cidade Alta. Em arremate, 

construo breve reflexão sobre o tema estudado na sessão Parada Provisória. A ideia é a 

de que essa seção ocupe o lugar das tradicionais considerações finais. Cumpre também o 

papel de esclarecer que as minhas opções de estudo ao longo do trabalho foram apenas o 

início dessa escalada, e que o caudal de temas por mim levantados, e não desenvolvidos 

em função da necessidade de um recorte, pode ser um amplo acampamento de base de 

onde podem partir dezenas de expedições em diversas escaladas. 

Estruturei o texto de forma que ele seja motivador para a leitura. Sigo um princípio 

interessante, defendido por Mills (2009), de que toda escrita reivindica um leitor, sendo 

para este leitor que procuro direcionar minha preocupação. Isso não quer dizer que 

negligencio o rigor do texto acadêmico, mas que procuro, na medida do possível, suavizá-

lo. Uma das formas que encontrei foi imaginar uma situação de viagem em que dialogo 

com um amigo, diálogo a partir do qual vou recuperando o contexto de época e 

articulando as reflexões teóricas. Vali-me largamente da forma ficcional de escrita para 

recriar alguns episódios que me foram narrados nas entrevistas e que foram fortemente 

enfatizados. Todos eles fazem parte de um folclore, razão pela qual poderiam ter sido 

julgados desnecessários. No entanto, acredito haverem contribuído muito no plano 

imaginativo. Essa imaginação, vale ressaltar, é fustigada pelo recurso dos Estágios, 

metaforicamente alcançados. Alguns deles iniciam com a narrativa desses episódios ou 

com a apresentação fac-similar de alguma passagem de obras publicadas na época e, na 

medida em que se vai consolidando o tema, valho-me das reflexões teóricas que dão a 

cobertura às teses com as quais trabalho.  

 Dito isso, resta-me esperar a leitura e o crivo dos leitores aos quais submeto este 

trabalho. Finalizo pensando no que disse Roth (1998, p. 374): "Escrever nos transforma 
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em uma pessoa que está sempre errada. A ilusão que temos de que algum dia poderemos 

vir a acertar é a loucura que nos empurra para adiante". Tenho a impressão de que cometi 

muitos erros, mas os cometi porque vivi a ilusão de que, de alguma forma, acertaria. Por 

isso, mesmo mediante as angústias e os vacilos do processo de escritura, insisti na loucura 

de continuar escrevendo não apenas a partir do que apurei na empiria mas também a partir 

do que julguei ser capaz minha imaginação. Por obrigação acadêmica, óbvio. Porém, 

sobretudo, pelo prazer. 
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CAPÍTULO 1 
ACAMPAMENTO DE BASE – Os sentidos da Contracultura 

 

 

 

1 Providências para a escalada 
 

nquanto o ônibus engolia a estrada em direção ao Oeste do Estado do 

Rio Grande do Norte, eu lia fragmentos de um artigo sobre contracultura 

e conversava com meu colega de trabalho, e amigo de longos anos, sobre 

a intenção de estudar a experiência alternativa em Natal na década de 1980. Perguntei-

lhe o que achava de minha ideia e ele, de pronto, se empolgou. Ele que viveu intensamente 

esse período e se tornou uma das figuras mais importantes do ativismo literário, poético 

e artístico da cidade, nos anos 1980, entusiasmou-se e já me recomendou a leitura de 

algumas obras que, mais tarde, seriam muito importantes na formulação de um projeto 

para o doutorado em Ciências Sociais.  

A partir de então, desencavei algumas anotações (que fizera em 2006, e que 

estavam adormecidas em uma pasta rota, na última prateleira de uma de minhas estantes 

de livros) sobre a produção artística, poética e literária que circulava na cidade, desde que 

nela cheguei, e comecei a interagir com alguns dos grupos de artistas que viria estudar 

mais tarde.  

Revisitar essas anotações pode não ter sido tão definitivo para o amadurecimento 

da ideia; porém, com certeza, foi decisivo e me incomodou o suficiente para que eu 

começasse a seguir algumas das pistas recomendadas pelo meu amigo, iniciando pela 

leitura de uma das principais publicações sobre o tema: o livro A contracultura, do 

sociólogo Theodore Roszak, escrito nos Estados Unidos em 1969 e publicado no Brasil 

em 1972. Foi também muito importante o conhecimento de outra obra, esta de cunho 

memorialista, do dramaturgo Antônio Bivar, Verdes Vales do Fim do Mundo, na qual ele 

relata sua peregrinação como exilado na Europa nos anos da Ditadura Militar no Brasil, 

inclusive suas vivências com outros brasileiros exilados, e seu contato com a 

contracultura londrina.  

E 



24 
 

Já havia, na adolescência, travado contato com outros escritos emblemáticos dessa 

temática, como On The Road, de Jack Kerouac; A Erva do Diabo, de Carlos Castanhêda; 

e até mesmo o livro do jornalista Zuenir Ventura, 1968: o ano que não acabou, entre 

outras leituras esparsas. Igualmente, sempre me foram nítidas as sequências de filmes 

importantes como Easy Rider, Sem Destino, de Dennis Hopper ou mesmo o musical Hair, 

de Milos Forman, a que assisti em Natal, no início da década de 1980, no Cine Rio 

Grande.  

Entretanto, diferentemente dessas experiências anteriores, a minha incursão pelas 

obras recomendadas pelo meu amigo teria de suscitar outra dimensão sobre o tema, justo 

porque agora as minhas intenções seriam outras, de aprofundamento acadêmico; não 

apenas restritas à leitura diletante. 

Motivado pelas leituras por ele indicadas, decidi dar um giro de 360º na minha 

trajetória acadêmica, até então fortemente marcada pelos estudos e pela atuação como 

professor, há anos interessado nas questões educacionais, como um estudioso, um 

pedagogo, no sentido clássico. Ao mesmo tempo, essa virada me empurrava para uma 

aproximação das Ciências Sociais e, de acréscimo, me acenava com a possibilidade de 

reatar, de maneira mais efetiva, meu vínculo com a História. Apesar de nunca me haver 

afastado totalmente desta, nos últimos 15 anos de docência, restringi-me praticamente a 

lecionar essa disciplina no Ensino Médio, o que, de certa forma, limitou bastante os 

horizontes de pesquisa nesse campo e meu envolvimento, de modo sistemático, com 

temáticas de maior fôlego, como um estudo sobre a contracultura, por exemplo. 

Além disso, não fora eu mesmo, em algum grau, partícipe e expectador dessa 

experiência histórica desde que cheguei à cidade de Natal em 1983 e passei a conviver 

com uma parte desses grupos, frequentando os lugares de encontros, lendo as publicações 

produzidas pelos poetas e escritores, fazendo-me presente em shows, em espetáculos, 

frequentando algumas das residências onde se gestava parte dessa produção e até mesmo 

me engajando, em certos momentos, nesse ativismo? 

 No percurso da viagem, perguntava a meu amigo se ele concordava com a ideia 

de que em Natal, nos anos 1970 – porém com mais intensidade nos anos de 1980 –

florescera de fato um ativismo cultural ao qual poderíamos atribuir a denominação de 

contracultura. Ele, sem vacilar, afirmava que sim, que em torno das experiências de cunho 

alternativo, reuniam-se jovens expressões da cidade que organizavam encontros, 

produziam poesia, literatura, promoviam festivais de arte, criavam e faziam circular 

fanzines e revistas de cunho alternativo, formavam bandas de rock e grupos de teatro, 
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circulavam pelos recantos da cidade agitando a cena como trovadores modernos; enfim, 

demarcavam espaço na cultura, de um jeito muito peculiar e à margem da chamada cultura 

oficial, organizada em torno de uma estética higiênica e circunscrita aos salões, cujo 

acesso era vedado ao grande público.  

Com efeito, esse ativismo distinguia-se da produção tutelada pelas instituições do 

Estado e se distanciava ou negava o seu caráter elitista, difusor do pensamento que 

circulava em torno do establishment, ainda que algumas dessas iniciativas à margem, 

muitas vezes penetrassem nesses espaços e até se beneficiassem do apoio institucional e 

do reconhecimento desse setor, como forma de conquistar maior visibilidade ou de se 

pronunciarem com algum volume, garantindo um alcance para além do próprio universo 

de convívio às margens do sistema. 

 Analisando a geração alternativa da década de 1980, Carvalho (2008) afirma que 

essa geração, apesar de ter objetivos bem definidos, não necessariamente como parte de 

um projeto político partidário, parece não fazer muita questão de lutar contra o instituído, 

mas de construir projetos que fossem viáveis e que tivessem notabilidade dentro do 

próprio sistema.  

 A conclusão do autor, nesse caso específico, recaía sobre as experiências das 

comunidades agrícolas autossuficientes que viviam no Centro-Oeste brasileiro 

remanescentes da debandada hippie no Brasil nas décadas de 1970 e 1980. Essa ideia, de 

certa forma, poderia desarmar qualquer intenção de associar experiências como essas à 

noção de contracultura, o que, em certo sentido, invibializaria qualificar como 

contraculturais outras experiências mais ou menos radicais desse período, pelo fato de já 

não apresentarem a força revolucionária, nem serem tão fiéis aos operadores daquelas 

experiências da década de 1960 nos EUA e na Europa e de seus reflexos em outros 

espaços no mundo, a exemplo do Brasil.  

 Se o interesse por esses modelos de manifestação da contracultura ocidental forem 

tão determinantes e inamovíveis assim para qualificar outras experiências fora do 

espectro temporal e espacial europeu e americano, então pouquíssimos estudos sobre 

movimentos ou experiências que se situam à margem da cultura hegemônica poderiam 

reivindicar o caráter de contracultural.  

Daí porque, antes de concentrar-me no estudo dos acontecimentos em Natal no 

âmbito da produção de uma cultura alternativa, marginal ou contracultural, julgo 

imprescindível refletir sobre a noção de contracultura em três dimensões: 1) apresentando 

a visão clássica e mais conhecida da contracultura a partir dos postulados do sociólogo 
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Teodore Roszack (1972); 2) ampliando essa noção por meio do vasto apanhado (que já 

se debruça sobre a visão de Roszack) a partir das teses de Goffman e Joy (2007); 3) 

propondo uma reflexão sobre um aspecto semântico importante, que o termo 

Contracultura encerra, com base na noção de palavra-mestra em Morin (1985). 

 

 

1.1 Os sentidos da contracultura 

 

Aquela longa conversa informal com meu amigo, como já frisei, entusiasmou-me 

a levar a sério o propósito de estudar a contracultura e desde o começo, percebi o quão 

indispensável era pensar a contracultura a partir de algumas perspectivas históricas e 

sociológicas mais amplas, convicto de que esse mergulho me ajudaria a compreender 

melhor a experiência em Natal, no que ela incorporou e apresentou de universal, mas, 

sobretudo, nos seus traços mais particulares. 

Ao assumir esse desafio, tratei de situar a discussão sobre contracultura de modo 

geral sob dois vieses. O primeiro – mais conhecido –, na perspectiva sociológica e 

histórica tradicional, refere-se à contracultura como uma manifestação da segunda metade 

do século XX e como fenômeno que desafia o modelo tecnocrata de sociedade, com data 

de início e de final. Essa concepção, que tem como principal teórico o sociólogo 

americano Theodore Roszack, está contemplada no livro, de sua autoria, A 

Contracultura: reflexões sobre a sociedade tecnocrata e a oposição juvenil, publicado 

no Brasil em 1972. O segundo viés diz respeito à concepção de contraculturas –  em lugar 

de contracultura – e aborda a temática a partir da ideia de que a contracultura existe onde 

e no tempo em que se manifeste a revolta como traço dinâmico da cultura (ou culturas), 

na perspectiva de uma, fluência de formas e estruturas, cujas perturbadoras velocidade e 

flexibilidade com que surge, provoca um mimetismo, transformando-se em outracoisa 

que logo desaparece. (LEARY, 2007). 

Essa é a perspectiva adotada também pelos sociólogos americanos Ken Goffman 

e Dan Joy, assumida na obra Contracultura Através dos Tempos: do mito de prometeu à 

cultura digital, lançada no Brasil em 2007. 

Julguei importante apresentar esses postulados, menos pelo caráter de 

antagonismo das duas concepções e mais pelo seu caráter de complementaridade. 

Também acredito que fazer esse movimento teórico ajuda a enriquecer a discussão sobre 

contracultura, posto que, até o momento, a maioria das reflexões sobre as manifestações 
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da contracultura em âmbito nacional são filiadas à primeira vertente e a maioria do que 

se escreveu sobre a temática aponta na direção dessa concepção.  

Além disso, compreendo que a segunda visão, mais recente, permite uma 

compreensão mais abrangente do tema, na medida em que amplia o espectro que recobre 

inúmeras experiências alternativas mundo afora, entre as quais avalio ter sido a 

manifestação da contracultura em Natal, por apresentar um escopo de grande alcance e 

por definir alguns operadores que possibilitam pensar a contracultura para além da 

experiência das décadas de 1960 e 1970, como também pensá-la numa perspectiva 

histórica muito mais ampla, cujos marcos temporais são bem remotos. 

 

 1.2   Sonho curto e intenso  

 

Consideramos estas verdades auto-evidentes, que todos são iguais, que a 

criação nos dá certos direitos inalienáveis, entre os quais estão: a liberdade do 

corpo, a busca do prazer e a expansão da consciência. 

(Declaração do “Comício do Amor” 1966).  

 

A epígrafe acima sintetiza parte do que foi a experiência contracultural dos anos 

1960 e 1970. Esse período está inserido num conjunto de transformações históricas do 

século XX, que o historiador inglês Eric Hobsbawm (1995) analisa em sua obra A Era 

dos Extremos, sob a metáfora de que esse século poderia ser entendido como um tríptico 

ou “sanduíche histórico”: a parte de baixo do sanduíche corresponderia aos anos que vão 

de 1914 até o fim da Segunda Guerra; o recheio seria composto pelos anos imediatamente 

após a Segunda Guerra Mundial, estendendo-se até a década de 1970; e a parte de cima 

do pão, o mundo de 1970 em diante1.   

Cada uma das partes corresponderia a uma extensa conjuntura global com 

características bem peculiares, que se distinguem claramente umas das outras. Nos termos 

de Hobsbawm (1995), são assim nomeadas: Era das Catástrofes, marcada fortemente por 

eventos como a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, o Crack da bolsa de Nova 

Iorque, a ascensão trágica dos sistemas totalitários (Nazi-fascismo e Stalinismo) e a 

eclosão da Segunda Grande Guerra com todos os seus desdobramentos; Era do Ouro, 

ocorrida a partir do fim da Segunda Guerra, produzindo cerca de vinte e cinco ou trinta 

                                                           
1 Ideia semelhante a essa aparece também em Badiou (2007, p.10), para quem “a história, que supomos ser 

o suporte maciço de toda política, poderia sensatamente dizer: o século começa com a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), guerra que inclui a Revolução de Outubro de 1917, e termina com o 

desmoronamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) e o fim da Guerra Fria”.  
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anos de vertiginoso crescimento econômico e de transformações sociais, que 

indubitavelmente transformaram de forma muito profunda as sociedades humanas do que 

outro período de duração semelhante (HOBSBAWM, 1995); e Era da Decomposição, 

marcada, sobretudo, pela derrocada do Socialismo Real, provocando o início de uma 

etapa de crise do sistema capitalista e a insurgência de um sentimento de incerteza e de 

acentuada melancolia de fin-de-siècle. 

 Teria sido, portanto, no segundo período – a chamada Era do Ouro –, o momento 

em que a sociedade Ocidental viveu a experiência social denominada de Contracultura, 

caracterizada por uma intensa movimentação juvenil em torno da contestação à chamada 

cultura tecnocrata; a contracultura clássica estudada por Roszack (1972). 

Nas primeiras décadas da segunda metade do século XX, em alguns países do 

mundo ocidental – sobretudo na Europa e nos EUA –, esse fenômeno bastante 

heterogêneo, no que diz respeito às formas de manifestação e ideias, disseminou discursos 

e forjou práticas que o situaram no campo da negação dos modelos de relacionamentos 

até ali vigentes. É esse movimento que Roszack (1972) chama de “contracultura” e o 

esgarça como exercício de compreensão sociológica. 

O termo contracultura resumiria, então, todas as ações de negação da cultura 

tecnocrata. A tecnocracia não seria, necessariamente, produto exclusivo do capitalismo, 

mas de um industrialismo maduro e em aceleração. O próprio Roszack (1972) assegura 

que a tecnocracia permaneceria, mesmo que se excluísse as pretensões nefastas em busca 

do lucro, pois o maior problema seria um tipo de paternalismo que gerou no sistema 

econômico um certo endividamento do sistema industrial com a especialização, através 

da qual se mobilizaria astuciosamente nosso consentimento com uma sutileza tão bem 

urdida, o tornaria quase imperceptível. 

A definição do autor procura escapar do significado do termo, circunscrevendo-

se a eventos específicos e emblemáticos da geração americana sob a égide do sistema 

capitalista. Sua concepção de tecnocracia sugere uma ampliação epistemológica da ideia 

de contracultura para além da negação dos traços exclusivos da cultura capitalista. A 

noção aí expressa aproxima-se muito mais de uma crítica à racionalização da sociedade 

moderna em geral e, decorrente disso, aos refinamentos que os sistemas de controles 

alcançaram por meio da tecnocracia, em cujo sentido a imaginação criadora e o 

embelezamento de arremedos sub-reptícios de liberdade, felicidade e realização 

tornaram-se uma maneira inevitável de controle social (ROSZACK, 1972).  
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Os discursos e atitudes da contracultura configuram-se num ativismo a partir da 

crítica às formas de controle tecnocratas, como um amesquinhamento às burocracias 

barrocas empresariais, governamentais, militares, sindicais e educacionais2.  

Não só Roszack (1972), mas a maioria dos teóricos dessa vertente situam sua 

origem entre as décadas de 1940 e 1950. No Brasil, por exemplo, Pereira (1985) afirma 

que as manifestações que delineiam inicialmente aquilo que depois vai ser categorizado 

como contracultura, já poderia ser sentido por aqui também na década de 1960; nos EUA, 

na década de 1940, tais manifestações já eram anunciadas, quando os primeiros ruídos da 

beat generation começam a ser ouvidos, e certos bairros começam a ser povoados por 

junkies fedorentos encharcados de álcool e toda sorte de entorpecentes que lhes caísse nas 

mãos. 

A partir de então, desenvolveu-se um corolário de ideias e ações, cujo marco seria 

o lançamento do poema Howl (uivo), em 1956, de Allen Ginsberg, e o aparecimento do 

rock’in roll sintetizado na provocativa figura de Elvis Presley. 

 Segue-se uma conjunção de eventos que reuniam manifestações coletivas e 

individuais e desafiavam o que se considerava a cultura da sociedade tecnocrata 

(establishment) e que precipitariam o desencadeamento de uma profusão de 

comportamentos que variava de acordo com o contexto, mas que, de modo geral, 

abrigava-se no imenso guarda-chuva do que se chamou contracultura: os festivais de rock 

(Monterrey, junho de 1967;  Ilha de Wight, entre 1968 e 1970; Woodstock, em agosto de 

1969); a debandada hippie; a formação de comunidades alternativas rurais; a adoção de 

uma linguagem diferenciada, com ênfase nos neologismo e na gíria; o figurino 

extravagante, oposto aos engomados ternos; o culto ao transcendentalismo e admiração 

pela cultura oriental, experiências com drogas alucinógenas e viagens intermináveis pelo 

mundo; os novos discursos sobre práticas de vivências livres da sexualidade, associada 

ao ativismo antirracista comandado por Malcom X, Luther King, Cassius Clay, Angela 

Davis arrastando uma legião de militantes espontaneamente simpáticos à causa; a crítica 

à Guerra do Vietnam; o culto a personagens revolucionárias como Che Guevara, Mao Tsé 

Tung; o périplo alucinado de figuras como Ken Kesey e seu ônibus psicodélico; o 

                                                           
2 Uma das grandes manifestações do ativismo da juventude rebelde dos anos 60 foi a do Maio de 1968, 

francês, com suas barricadas e slogans de um radicalismo que em nada se parecia com o das manifestações 

políticas tradicionais. “Sejam realistas: peçam o impossível”, “O sonho é realidade”, “Temos uma esquerda 

pré-histórica”, “O álcool mata, tomem LSD”, “Sou marxista, tendência Groucho”, “É proibido proibir” e 

tantos outros. Durante a década de 1960, os Provos de Amsterdam barbarizavam o Liervedje, com seus 

happenings insolentes e destemidos, criticando a monarquia holandesa e propondo outras formas de viver. 
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aparecimento do LSD; a explosão musical engajada de Bob Dylan, Joan Baez, Leonard 

Cohen; a vida de outsider no Greenwich Village; e a onda feminista, só para ilustrar 

alguns dos traços do movimento contracultural no âmbito da América do Norte. Tudo 

isso parte da ideia de que o modo de vida da sociedade tecnocrata deveria ser implodido, 

e o sonho de que outro modo de vida fora daquele sistema era possível e estava bem ao 

alcance.  

Para Roszack (1972 p. 23-24), o nodo da sociedade tecnocrata estaria em nos 

convencer de três premissas que se interdependem, a saber: 

 

1) Que as necessidades vitais do homem são de caráter puramente técnico. 2) 

que essa análise formal (e altamente esotérica) de nossas necessidades acha-se 

concluída em 99% e [...] se a felicidade humana foi calibrada com tanta 

precisão e se os poderes existentes são tão bem intencionados, uma 

controvérsia não poderia resultar de uma questão substantiva, mas apenas de 

mal-entendidos. Por isso basta que raciocinemos juntos e tudo fica resolvido.  

3) que os especialistas sondaram nossos recônditos desejos e que são os únicos 

capazes de continuar a prover nossas necessidades, os especialistas que 

realmente sabem o que dizem, estão todos eles na folha de pagamento oficial 

da estrutura estatal e/ou empresarial.  

 

Baseados na identificação dessas certezas preconizadas pelos meios de controle 

ideológicos que embasavam esse modelo de sociedade, os jovens contraculturalistas 

desse período, pelos mais diversos meios, buscavam o enfrentamento como alternativa 

possível de realizar o sonho de uma sociedade livre do que consideravam as amarras de 

um “novo autoritarismo” que se propunha a moldar uma sociedade e um homem de 

caráter unidimensional (MARCUSE, 1982). 

No interior dessa revolta, emergem assustadoras carências entre jovens que os 

adultos ignoram por estarem aplicados em atender aos comandos do sistema tecnocrata, 

encalacrados nas bolhas mesquinhas das posições sociais e das convenções típicas do 

mundo burguês, alheios, portanto, ao despregamento dos filhos que não se identificam 

mais com a forma de viver de seus pais e, de modo mais amplo, com o mundo que eles 

representam, negando-se a aderir a tais modelos de socialização. Muitos desses valores já 

se faziam sentir na sociedade, porém estavam aprisionados nos baús da infância ou eram 

vividos como hábitos licenciosos da vida séria do labor diário (férias, lazer, jogos, 

estética) ou ainda, envoltos no manto das religiões, distante da comunicação da vida 

cotidiana (MORIN 2012). 

As manifestações e atitudes da contracultura, avessas a esse tipo de servilismo 

moderno, não poderiam ter a força que tinham como discurso contra-hegemônico sem se 
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servirem, portanto, de um variado cabedal teórico-literário, a partir do qual se forjavam 

as performances de insolência e negação.  

Uma plêiade considerável de pensadores – filósofos, sociólogos, psicólogos, 

poetas, escritores em geral – exerceram grande influência no processo de construção da 

mentalidade de revolta que sedimentava as ações das legiões de jovens nos espaços de 

rebeldia e contestação ao modo de vida ocidental moderno.  

Só a título de alguns exemplos poderia citar alguns desses ícones contraculturais 

da beat generation: Allen Ginsberg e Allan Watts. Mais do que uma referência apenas 

literária, o primeiro influiu na definição de um estilo de vida, pois, além de poeta, se 

tornou uma espécie de “catequizador” errante dos jovens americanos e europeus, 

propagando, por meio da poesia, uma nova consciência corporificada, além de propor 

técnicas para o seu cultivo; o segundo, principal divulgador do orientalismo nos EUA, 

traduz os princípios do zen e do taoísmo para a linguagem da ciência e da psicologia 

ocidental (ROSZACK, 1972), tornando-se, ao mesmo tempo, uma referência importante 

para o que depois viria a se configurar como práticas mítico-holísticas em torno de seitas, 

ritos e filosofias de vida totalmente fora dos padrões do mundo ocidental, que se tornam 

marca da sanha contracultural. 

Completando a trinca contracultural beat da década de 1950, William Bourrougs, 

com seu corrosivo Almoço nu, afrontava americanos com descrição da vida de viciados 

confinados no fétido submundo das grandes cidades. Ali começava a busca da satisfação, 

cujo principal projeto era a emancipação completa em busca do que deveria ser a 

erradicação da chamada personalidade autoritária. Considerado por muitos um dos 

romances mais importantes do século XX, publicado em 1959, Almoço nu exerce uma 

influência muito importante na relação entre arte e obscenidade porque reúne não apenas 

a literatura mas também a cultura americana de modo geral (PELIZZARI, 2016). 

A formulação de algumas ideias bem úteis à geração da contracultura no campo 

da poesia, da ficção, da crítica literária e social, do urbanismo, da psicoterapia, da teoria 

política, da educação e da economia pode ser debitada na conta do escritor Paul Goodman, 

a partir de sua obra Making do, de 1967, em que define uma espécie de sociologia 

visionária. Goodman tornou-se uma voz profética, que, com pouco esforço, encantava 

legiões de jovens loucos, aliados de modo que “Sempre que Goodman fala, pode-se ter 

certeza de que, ali por perto, um grupo de jovens já inscreve suas palavras em um 

estandarte” (ROSZACK, 1972, p.189). Uma das virtudes do pensamento de Goodman 
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parece ter sido o fato de ele, como um urbanista e sociólogo, ter pensado a cidade numa 

perspectiva totalmente nova, como uma arena do “drama humano”. 

Norman Brown e Hebert Marcuse (com a ideia da “dialética da libertação”) 

também contribuíram, de modo relevante, com o desenlace ideológico que configura a 

contracultura de modo relevante, ao assumirem a polêmica defesa de uma crítica que tinha 

como pano de fundo a psicanálise. Em particular, uma ideia forte (e que os aproximava) 

era a da política como “algo patológico”, além de chamarem a atenção para o fato de que 

até mesmo a revolta corria o risco de ser contaminada pelos males de uma doença em um 

paciente moribundo; no caso, a sociedade ocidental capitalista. Porém, tanto para 

Marcuse quanto para Brown, nem a psicanálise nem somente a crítica social 

revolucionária seriam, sozinhas, capazes de resolver a questão da liberdade e, 

fundamentalmente, do prazer (ROZASCK, 1972). 

Ambos os autores tornam-se referências, ainda, por formularem a crítica da 

sociedade capitalista ocidental numa perspectiva que ultrapassa os limites da crítica da 

economia política adotada pela esquerda no período, bastante enredada no marxismo 

ortodoxo – mesmo considerando que Marcuse foi também uma importante referência para 

a militância de esquerda até os anos 90.  

Em suma, parece claro que é possível identificar em todos os âmbitos um esforço 

de renovação e atualização dos instrumentos teóricos, visando à crítica social mais 

progressista, cujo objetivo era a compreensão das realidades sociais que se mostrava para 

aqueles que estavam dispostos a empenharem-se em um projeto criativo de transformação 

das novas condições oferecidas pelo estágio de desenvolvimento industrial que afluía 

sobretudo nas sociedades europeias e norte-americana  (PEREIRA, 1985).  

 Enquanto o mundo se desesperava com o fantasma de uma catástrofe nuclear, 

provocada pela possibilidade de uso da bomba atômica, resultante da inconciliável 

convivência entre comunistas e capitalistas em suas infensas disputas territoriais e 

ideológicas, nas guerras regionais como a do Vietnam e a da África, crescia a cada dia a 

crítica ao modelo ocidental de vida e a busca pelas novas experiências, por meio do uso 

de alucinógenos, como o LSD, a Mescalina e a popularização da Maconha.  

Essas incursões lisérgicas curiosamente contavam, no início dos anos de 1960, 

com o apoio institucional, tanto que Timothy Leary e Richard Alpert foram autorizados, 

(e depois defenestrados, perseguidos e punidos)  a fazerem experiências sobre os efeitos 

do ácido lisérgico tornando realidade a tese de Aldous Hurxley, cujo fulcro principal era 

a ideia de que a mudança social se daria por meio da abertura das “portas da percepção”, 
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da transformação individual através do alcance de uma nova consciência, para isso 

valiam-se da noção budista de despersonalização/desindividualização de cada coisa, a 

coisa em si era descolada das leituras intelectuais marcadas por estereótipos que Huxley 

chamava de visão sacramental da realidade” (LEITE, 2010). 

Ao mesmo tempo em que o rock and roll invadia a cena (a partir de Elvis Presley, 

Chuck Berry, Little Richard, mais tarde Beatles, Bob Dylan, Joan Baez e mais adiante 

Jimmy Hendrix, The Doors, Janis Joplin, Led Zeppelin, Pink Floyd, etc.), o bordão “sexo 

drogas e rock and roll” tomava conta do mundo, os Panteras Negras faziam da questão 

racial uma bandeira da radicalidade e da violência, e Tom Hayden escrevia a Declaração 

de Port Huron.  

Esse libelo definia uma nova radicalidade política da chamada esquerda pós-

comunista americana e pregava a democracia participativa baseada numa visão 

existencialista de identidade individual, apelando para a mudança pela ação dos jovens, 

enfileirados na SDS (Student for Democracy Society). Esses jovens acreditavam na 

preciosidade dos homens e estavam seguros de que estes eram “dotados de capacidades 

não realizadas de razão, liberdade e amor. Afirmando esses princípios, estamos 

conscientes de sermos contrários às concepções dominantes do homem no século XX.” 

(DECLARAÇÂO DE PORT HURON, 1962).   

Os traços culturais presentes no viés religioso ou cientificista estavam entranhados 

na mentalidade ocidental e eram objeto de contestação dos contraculturalistas. Para estes, 

ao invés de proporcionarem estados de felicidade e de liberdade, esses traços se 

constituíam em óbices, posto que a contraparte do esforço prometeico da civilização seria 

a reprimir os sentidos e adiar todo e qualquer tipo de efetivação no aqui e agora, sendo a 

promessa de um futuro melhor o mecanismo através do qual se autenticava e se justificava 

o regramento e as injustiças do presente (GUARNACCIA, 2007).  

 Enfim, o que sustentou o fenômeno da contracultura foi muito mais do que uma 

escaramuça juvenil, fundada no imediatismo das ações coletivas nos diversos 

acontecimentos que marcam esse fenômeno, do qual o maior sentido não se resumia à 

negação dos aspectos apenas fenomênicos da sociedade industrial tecnocrata, mas uma 

negação ampliada por uma visão, cuja acuidade permitia alcançar a consciência de que o 

mundo em que viviam não era senão um construto cultural entre outros; para eles, não o 

melhor. E só não fora ainda superado porque estava alicerçado na crença, compartilhada 

socialmente, de que era essa a única realidade possível (GUARNACCIA, 2007).   
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Ia-se bem mais além: a transformação do mundo só seria possível a partir da 

reelaboração de si mesmo, pois, nesse tipo de constructo, a felicidade vivida pelo 

indivíduo tem margem de manobra muito limitada, só permitindo deslocamentos 

predeterminados, que não comprometam a tessitura da teia e não subvertam o itinerário 

das linhas já devidamente traçadas. Subsumida a essa noção hegemônica de mundo, a 

liberdade não passaria de uma contrafação. 

 Para livrar-se, o indivíduo deveria apoiar-se numa gama ampla de convicções que 

apontavam para a possibilidade de um devir, em que os elementos de degeneração do 

homem – aprisionado pelas neuroses da sociedade de consumo e pela busca desmedida 

de um progresso fundado na racionalização das relações humanas – deveriam ser 

superados.  

O caudal de iniciativas em busca da ruptura com o modelo de sociedade vigente 

não se esquivou, ao que parece, de revestir-se até mesmo de certo teor messiânico. No 

íntimo, o pressuposto fundamental para a vida era o encontro com a felicidade, utopia de 

chegada que não dispensava caminhos alternativos que poderiam ser, tanto a alucinação 

quanto a tomada de consciência de si, não importando se o resultado era a conquista da 

última por meio da primeira ou a conquista da primeira por meio da última, algumas vezes 

descambando para situações hilárias de humor subversivo, como, por exemplo, a 

pretensão de fazer levitar o Pentágono, a chuva de dinheiro falso na Bolsa de Nova Iorque, 

ou a Marcha Eleitoral em prol de Pigasus, um porco que os hippies candidataram à 

presidência dos EUA. 

FIGURA 1 – Marcha eleitoral pró-Pigasus Chicago (1964). 

FONTE – http://blocsocialdeterrassa.blogspot.com.br/2012/12/los-yippies_2680.html 
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Grande parte do sentimento de revolta também se expressou, ao mesmo tempo, 

por um espírito vanguardista, por meio de manifestos, a exemplo do que abre esta seção, 

como um traço muito forte do século XX. Esses manifestos eram as cartas publicadas, 

pela dissidência que era animada por fortes personalidades, cujos principais movimentos 

denotavam a agressividade, a provocação e o gosto pela intervenção pública, como forma 

de chamar a atenção para a necessidade da ruptura (BADIOU, 2005). A propósito, essa é 

uma ideia de vanguarda que sempre se apresentou como um traço forte aqui em Natal; e 

a cultura dos manifestos (muitas vezes “minifestos” e nem tanto com pretensões 

vanguardistas), foi no contexto da contracultura aqui e alhures, meios de defesa dos 

argumentos e justificativa da ação de certos grupos, já que era uma prática constante.   

De todo modo, era uma das muitas expressões locais da contracultura, não na 

perspectiva de um atavismo direto com as experiências históricas já consagradas, como a 

que estou apresentando aqui (mesmo considerando que os traços dessa revolução das 

décadas de 1960 e 1970, poderiam aparecer de forma explícita ou velada em alguns 

momentos da experiência alternativa local), mas como um acontecimento de feições 

peculiares, cuja compleição carrega os traços dos limites e das possibilidades próprias 

dos sujeitos e dos lugares onde, de alguma forma, essa experiência se manifestou.    

Em outras palavras: a dimensão desse atavismo e a maneira como a experiência 

natalense da década de 1980 dialoga de fato com a contracultura internacional e nacional, 

constituíram-se uma preocupação de partida, que se mostrou pouco relevante, à medida 

em que se aprofundava a investigação e se descobriam os componentes humanos e 

materiais do acontecimento local que, em vários aspectos, distanciava-se das 

características daqueles.  

Na mesma medida, revelava-se cada vez mais peculiar e dotado de uma fisionomia 

própria, como pulsão específica de um agrupamento humano, impulso no incomensurável 

circuito da cultura humana, cujas pegadas próprias precisariam ser seguidas para se 

compreender melhor esse acontecimento. E não apenas do ponto de vista diletante.  

A experiência histórica que se tornou referência para o mundo, na segunda metade 

do século, os eventos que redefiniram as feições da sociedade Ocidental moderna, 

estudados sob a denominação de contracultura, teriam, de uma ou de outra forma, ecoado 

nos mais distantes e recônditos lugares. Em Natal, certamente.  
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1.3 Movimento e permanência  

 

[...] O movimento de revolta apoia-se, ao mesmo tempo na recusa categórica 

de uma intromissão julgada intolerável e na certeza confusa de um direito 

efetivo ou, mais exatamente, na impressão de revoltado de que ele ‘tem direito 

de...’. A revolta não ocorre sem o sentimento de que, de alguma forma e em 

algum lugar se tem razão.  

(Albert Camus, O Homem Revoltado). 

 

 A segunda vertente de discussão da temática em foco não nega, em absoluto, o 

que até aqui foi apresentado como dispositivos epistemológicos da contracultura como 

fenômeno social, na visão roszackiana. Contudo, amplia significativamente essa primeira 

concepção, uma vez que não se prende apenas à experiência nos marcos das décadas 

compreendidas entre 1940 e 1970, mas procura entender a contracultura como um 

movimento de permanente ruptura em busca da superação do estado de acomodação dos 

sujeitos na cultura (SLOTERDJIK, 2013). 

 A obra de referência é a dos sociólogos americanos, Ken Goffman e Dan Joy, 

cujos postulados me serviram de apoio para estabelecer essa comparação entre as duas 

vertentes de estudo da contracultura assumida nesta abordagem. 

 No sentido de ampliar a visão da contracultura para além da apresentada, recorro, 

de início, a Leary (2007, p. 9), para quem a contracultura florescerá sempre onde existam 

membros de uma sociedade que escolham “estilos de vida, expressões artísticas e formas 

de comportamento que sinceramente incorporam o antigo axioma segundo o qual a única 

e verdadeira constante é a própria mudança”.  

Essa concepção de contracultura transpõe o limiar definido por Roszack (1972), 

em que pese o sentido reivindicatório explicado por esse autor manter-se como 

pressuposto contributivo à ideia de contracultura de Leary. Entretanto, Leary amplia a 

noção de contracultura, porque a estende como um fenômeno próprio da cultura em 

qualquer tempo, e não apenas nos marcos dos movimentos da segunda metade do século 

XX. A seu ver, a contracultura seria um fenômeno perene e tão antigo quanto a própria 

cultura. 

Atentos à noção de Leary, Goffman e Joy (2007), iniciam sua análise da 

contracultura partindo do pressuposto básico de que ela é, curiosamente, uma tradição – 

a tradição da ruptura. 

Essa noção revela-se útil na medida em que é possível identificar uma relação 

entre a concepção de contracultura e as ideias de tradição e ruptura, ou do papel da ruptura 
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na sobrevivência da tradição. Evidentemente, a questão da tradição em si não ocupa uma 

centralidade nesse esforço de reflexão sobre a contracultura, na direção de uma 

verticalização radical. Entretanto, emerge como elemento de percepção de Goffman e 

Joy, a partir de Leary, e dá sentido à ideia da contracultura como inerente à própria 

cultura, a ponto de tornar-se uma mola propulsora de mudanças permanentes e, no limite, 

permite ser compreendida como uma tradição. 

Goffman e Joy (2007) postulam que a contracultura tem um impacto final 

determinado pela absorção de seus símbolos, objetos e práticas pela chamada cultura 

dominante, de tal maneira que os aparta de modo constrangedor de suas fontes na 

experiência real.  É justamente dessas fontes históricas contraculturais que se extraem as 

inspirações que garantem a energia transformadora dos movimentos posteriores. 

O objetivo, então, é pensar a contracultura como manifestação típica da crítica a 

um estado de coisas estabelecidas, não apenas referindo-se a um recorte histórico 

específico, como se atém Roszack, na segunda metade do século XX e até mesmo para 

além do que quer Sevcenko (2005), ao considerar, por exemplo, que o impulso para a 

crítica social, nesses termos, data da primeira geração romântica na França, no contexto 

das agitações que se seguiram às turbulências da Revolução Francesa e se desdobra nas 

atitudes dos jovens poetas notívagos, beberrões e arruaceiros que desprezam e criticam 

os bons modos de sua época.  

Num sentido muito mais amplo, Goffman e Joy postulam que, no fenômeno de 

perpetuação da contracultura, revelar-se-ia a noção de tradição defendida, por exemplo, 

por Bornheim (1997), na medida em que, a experiência humana (tradição), em 

permanente movimento, assegura sua renovação legando à posteridade elementos de sua 

ressignificação.  

Portanto, a contracultura revela-se como um fenômeno de ruptura com um estado 

determinado da cultura, produz outra cultura, cujos novos referenciais serão objeto de 

ruptura, mantendo-se em movimento permanente. 

Essa revolta no interior da cultura será sempre no sentido da ruptura, constituindo-

se como um elemento propulsor da renovação contínua da cultura; torna-se, ao mesmo 

tempo e por isso mesmo, tradição de ruptura.  

  

É a tradição de romper com a tradição, ou de atravessar as tradições do presente 

de modo a abrir uma janela para aquela dimensão mais profunda da 

possibilidade humana que é a fonte perene do verdadeiramente novo – e 

verdadeiramente grandioso, na expressão e no esforço humano.  Dessa forma, 
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a contracultura pode ser uma tradição que ataca e dá início a quase todas as 

outras tradições (GOFFMAN; JOY, 2007, p. 13). 

 

 

A dinâmica da contracultura através dos tempos, na visão desses autores, operar-

se-ia de três formas, por meio de três fios de ligação: o contato direto, o mais poderoso 

tipo de ligação, em que participantes de uma contracultura interagiriam diretamente com 

participantes de outras, possibilitando a abertura de canais comunicativos que incitariam 

a ação individual e ampliariam o discurso contracultural; o contato indireto, que se 

efetivaria por meio do legado material e simbólico de uma contracultura para outra através 

do tempo; e a ressonância, que consistiria na semelhança de ideias, produções artísticas, 

comportamentos, linguagens de uma contracultura em outra, sem a imediação do contato 

direto ou a mediação do contato indireto (GOFFMAN; JOY, 2007).  

Nesse sentido é que assumo a pretensão de não descartar alguma influência da 

contracultura americana na experiência brasileira (o que está bem óbvio nos estudos 

realizados por diversos autores até o presente) e na natalense, guardando-se aí os limites 

dessa influência qualquer que seja a aproximação: se por contato direto ou indireto ou por 

ressonância.  

Esses fios de ligação são, no meu entendimento, formas de articulação da tradição 

em que, de um lado, o que se produz (com a) e a partir da experiência social é elemento 

de expressão de uma tradição coetânea que se forja nas relações entre as (e nas) 

contraculturas, ao mesmo tempo em que são delineadoras dessas contraculturas. Por outro 

lado, é o gás para a renovação permanente da cultura, a partir da impugnação das bases 

do sentido de totalidade da tradição (BORNHEIM, 1997), reafirmando o caráter dialético 

da cultura como práxis humana. É a experiência humana que está sempre enfatizando as 

contradições entre o que é ideal e o que é real, atribuindo significado à realidade a partir 

do que ela tem de imperfeita e limitada, fundindo, misturando – de forma invariável –, o 

conhecimento e o interesse, “[...] um modo de práxis humana em que conhecimento e 

interesse são uma só coisa”. (BAUMAN, 2012, p. 296); ou ainda, segundo a percepção 

de um fenômeno para além do circunstanciamento da vida do sujeito, mas que se expressa 

penetrando na vida e conferindo a ela possibilidades de subsistência e de expansão, 

fenômeno “[...] agitado por contradições e relações externas com o mundo e com outras 

culturas. Sua análise nos dá chaves decisivas para compreender o processo histórico e o 

comportamento humano” (Paris, 2002 p. 88-89).  
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É possível ainda aproximar dessas visões no campo das reflexões sobre o 

significado do termo cultura, a concepção de que a cultura seria mais um “sistema 

metabolizante, isto é, assegura as mudanças (variáveis e diversificadas, segundo as 

culturas) entre os indivíduos, entre o indivíduo e a sociedade, e entre a sociedade e o 

cosmos, etc.”, do que um fenômeno que poderia estar circunscrito a um ou outro âmbito 

das estruturas organizacionais infra ou superestrutural. Nessa perspectiva, deve ser 

concebido como um “circuito metabólico que associa o infraestrutural ao 

superestrutural.” (MORIN 1977, p. 79). 

É nesse sentido dialético de “circuito metabólico” que aparecem as correntes e 

contracorrentes que mantêm o fluxo permanente de mudanças que aqui associo a uma 

outra ideia: cultura-revolta necessária e impulsionadora do movimento de transformação 

da cultura (KRISTEVA, 2000). Toda cultura move-se a partir de uma cultura interior — 

a cultura-revolta — que se gesta e desenvolve-se no útero da cultura e é da necessidade 

dessa revolta que a sociedade vive, se desenvolve e não estagna.  Efetivamente, se em 

nossa vida não houvesse tal cultura, seria o equivalente a deixar essa vida tomar as feições 

de uma vida de morte, ou seja, de violência física e mortal, de barbárie. Ninguém se 

satisfaz sem travar disputa com um obstáculo, uma interdição, uma autoridade, uma 

norma que nos possibilite avaliarmo-nos, autônomos e livres. “A revolta que se revela 

acompanhando a experiência íntima da felicidade é parte integrante do princípio do 

prazer” (KRISTEVA, 2000, p. 23). 

 A contracultura, como uma cultura-revolta, parte inextricável e motor de 

renovação da cultura que se instaura desde a antiguidade, torna-se uma tradição 

imprescindível à dinâmica da cultura porque instaura permanentes estados de rupturas, 

sem os quais seriam inimagináveis as sociedades humanas, uma vez que sem o 

permanente degelo de estruturas simultaneamente reerguidas, de forma simbiótica e 

paradoxalmente nova, de maneira perene e ininterrupta, todo esforço humano esvair-se-

ia num profundo “abismo de morte e barbárie”.   

 Sem o emprego dessa noção de cultura haveria uma impossibilidade clara de 

pensarmos a tradição associando-a a ruptura, uma vez que tradição e ruptura se espelham. 

“Não se trata hoje simplesmente de mais uma crise da tradição. A experiência da ruptura 

tornou-se um espaço natural em que se move o homem contemporâneo” 

(BORNHEIM,1997, p. 29). Poderíamos pensar que a crise da tradição à qual se refere o 

autor expressa-se por meio de uma experiência de revolta (KRISTEVA, 2000) suscetível 
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de nos salvar da automação que afeta a humanidade e se configura para nós como uma 

ameaça.  

 Essa cultura-revolta pode se expressar de forma tão diversa e multifacetada que 

poderíamos até mesmo associar o modo contracultural aqui tratado como apenas uma 

delas. É bom lembrar que já na antiguidade essa complexidade de formas de expressões 

aparece na insolência dos cínicos, por exemplo, que fundam “um modo de argumentar 

diante do qual o pensamento sério até hoje não soube o que fazer” (SLOTERDIJK, 2012, 

p.153).  

 Essa postura dos cínicos (Kinykos) instaura uma cultura da insolência, cuja maior 

virtude consiste em desestruturar uma outra cultura – a cultura dos petrificados, que se 

arrogam da verdade através da mentira e fazem desta última sua forma de vida. Daí 

porque é necessária a ação de sujeitos ousados e livres o suficiente para dizer a verdade 

ou pelo menos fazer com que tais empedernidos se enxerguem quando se arvoram de ser 

os detentores da verdade absoluta. A força dos que estão em baixo apresenta-se de 

maneira individual na forma dessa insolência. Através dessa força, os subjugados ousam 

antecipar sua soberania e, por meio da subversão, “aqueles que se situam na parte de baixo 

experienciam, por meio de uma práxis voluntária as possibilidades de sua própria vontade 

de meias verdades que expandem as leis (SLOTERDIJK, 2012). 

E esse cinismo que atravessa os séculos chega à cultura burguesa, “realista na sua 

natureza”, que retoma o fio da revolução cultural Kinikê valendo-se dessa insolente 

insurgência que foi, por exemplo, a contracultura nos anos de 1960 e 1970. 

Desse modo é que identifico um ponto de congruência entre as ideias de Goffman 

e Joy sobre contracultura, com as de Bornheim sobre tradição, e a de cultura-revolta em 

Kristeva: a contracultura, desde sempre, foi a expressão desse permanente estado de 

ruptura tornando-se uma tradição, a tradição da ruptura, constituindo-se uma cultura-

revolta, que assegura à cultura um permanente estado de latência.  

Mas adiante, essa ideia de “estado de latência” remeterá a outra ideia, a das tensões 

verticais em Slortedjik (2012), que, por ora, prefiro não abordar, pois muitos aspectos do 

pensamento de Goffman e Joy (2007) ainda precisam ser discutidos, até mesmo como 

necessidade para sustentar algumas das teses de que, o que aqui aconteceu na década de 

1980 é sim uma manifestação local da contracultura, com características próprias, de igual 

modo, como parte inextricável de um movimento interno da cultura local, uma expressão 

da cultura-revolta que se consolida como tradição. 
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1.4  Prometeicos e não-prometeicos 

 

 Nesse ponto da abordagem, refleti sobre a contracultura na perspectiva da segunda 

vertente, sob os pressupostos do pensamento de Goffman e Joy (2007), que adicionam 

ainda à visão rozasckiana outros elementos a serem destacados como possibilidades de 

discussão das manifestações da contracultura em qualquer contexto, justamente por 

facilitarem a identificação dos operadores que vão além da contracultura do pós-Segunda 

Grande Guerra.  

 Em primeiro lugar, os autores chamam a atenção para a limitação do pensamento 

de Roszack ao definir a contracultura apenas como um fenômeno social de negação da 

sociedade consumista e tecnocrata, e propõem outro caminho:  

 

A nossa definição é a de que a essência da contracultura como fenômeno 

histórico perene é caracterizado pela afirmação do poder individual de criar 

sua própria vida, mas do que aceitar ditames das autoridades sociais e 

convenções circundantes, sejam elas dominantes ou subculturais. Afirmamos 

ainda que a liberdade de comunicação é uma característica fundamental da 

contracultura, já que o contato afirmativo é a chave para liberar o poder criativo 

do indivíduo (GOFFMAN; JOY, 2007, p. 49). 

 

Nessa perspectiva é que os autores enumeram três princípios definidores da 

contracultura – a individualidade, o antiautoritarismo e as mudanças sociais e pessoais. 

Para eles, o menos importante são as diferenças existentes em cada experiência histórica 

desde que estejam em sintonia com esses princípios.  

Porém esses não seriam os únicos atributos de afirmação da contracultura; ela 

também se definiria por outras cinco (quase) universais características: 

 

Rupturas e inovações radicais em arte e ciência, espiritualidade, filosofia e 

estilo de vida; diversidade; comunicação verdadeira e aberta e profundo 

contato interpessoal como a generosidade e a partilha democrática dos 

instrumentos; perseguição pela cultura hegemônica de subculturas 

contemporâneas; e exílio ou fuga (GOFFMAN; JOY, 2007, p. 54). 

 

 É sobre esses pilares que fundamentam a análise dos diversos momentos em que 

julgam ter se expressado a contracultura ao longo da história da humanidade, desde o 

mito de Prometeu, à experiência de Abraão, de Sócrates, do taoísmo, do zen, dos sufistas, 

dos trovadores medievais, dos iluministas, dos transcendentalistas americanos do século 

XIX, da Paris boêmia e a Geração Perdida entre 1900 e 1940, à contracultura do pós-

guerra – dos rebeldes dos anos 1950, a contracultura jovem dos anos 1960 e os 
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hedonistas/niilistas dos anos 1970 – até chegar à contracultura digital global dos hackers 

e krackers  na contemporaneidade.  

 São experiências contraculturais porque são marcadas profundamente por aquelas 

características “quase universais”, traduzidas pelo desejo de rejeição ao autoritarismo, 

pela reafirmação da individualidade e por um ativismo que aponta em direção às 

mudanças sociais profundas. No entanto, em reconhecimento à tese de Roszack, os 

autores assentem que o momento do pós-guerra entre as décadas de 1950 e 1970, afirma-

se como “A contracultura”, justo porque provocou um conjunto de mudanças no mundo 

ocidental, a partir de uma radicalidade, muito profunda e abrangente, até então nunca 

vista; alterou profundamente as relações sociais e fez irromper uma nova compleição 

sociocultural, quebrando os antigos valores e estabelecendo novos padrões de 

relacionamento; provocou alterações radicais em todos os segmentos da cultura ocidental, 

desde a arte, a literatura, a política, a relação com as drogas e a sexualidade, enfim. Para 

Goffman e Joy, isso faz desse “período histórico” da história da humanidade a grande 

época contracultural. 

 Outro aspecto dessa reflexão, que aparece de forma inovadora por meio dessa 

concepção, é a definição de duas formas de contraculturas: as prometeicas e as 

antiprometeicas. Não apenas porque, ao definirem esses tipos, estabelecem padrões de 

análise para diferentes manifestações em tempos diferentes, mas, sobretudo, porque essa 

estratégia permite analisar esses fenômenos sob a ótica do papel do mito na contracultura.  

O mito exerceria uma importância tão grande para os contraculturalistas quanto o fato 

histórico. Há, em qualquer experiência contracultural, uma manifestação de vanguarda 

em que o imaginário e o ideal são tão vivos e necessários quanto o real. 

 Prometeicos seriam aqueles que, assim como Prometeu, pautam sua revolta na 

quebra das amarras, no roubo do fogo sagrado, fustigam a comodidade, para 

empreenderem transformações e libertarem os humanos do atraso, inclusive tecnológico. 

A rebeldia de Prometeu é, por exemplo, referenciada na poética de Goethe:  

 

[...] 

Pois aqui estou! Formo Homens 

À minha imagem, 

Uma estirpe que a mim se assemelhe: 

Para sofrer, para chorar, 

Para gozar e se alegrar, 

E pra não te respeitar, 
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Como eu!                                           

(..............................................................) 

Goethe (1749-1832) 

 

Os prometeicos acreditam que, além das quebras das amarras do autoritarismo, a 

inovação tecnológica é um caminho para a libertação do ser humano e que estas inovações 

não podem ser exclusividade de uns; ao contrário, devem estar ao alcance de todos, sem 

distinção. 

Os antiprometeicos seriam os que, não negando a necessidade dessa ruptura com 

o mundo da tecnocracia, se definem de maneira mais conservadora em relação à 

possibilidade de emancipação, como, por exemplo, o avanço das tecnologias e a utilização 

delas para atingir altura no salto “evolutivo” das forças produtivas.  

O Prometeu, do jovem Goethe, encontra em seu modelo, “[...] a arte de criar 

homens de acordo com a imagem de seres inteiros e encarnados que riem e choram, 

desfrutam, alegram-se e caçoam dos deuses e das leis” (SLOTERDIJK, 2012, p.161). É 

o semideus condenado, pela insolência, à prisão e ao martírio das bicadas da ave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Prometeu Acorrentado de Peter Paul Rubens (1577-1640). 

FONTE: https://acasadevidro.com/2014/04/21/o-mito-de-prometeu-poema-de-goethe-pintura-de-

rubens-musica-de-schubert-e-hugo-wolf/ 

 

Há uma série de tipos prometeicos bem conhecidos: os hippies que se organizaram 

em comunidades rurais e defendem um naturalismo próximo dos transcendentalistas 
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americanos do século XIX, legiões new age de influência oriental, alguns tipos 

feministas, anarquistas, ambientalistas, entre outros. Os que “festejam o mito da pureza 

do ser humano em contato com o mundo natural. Um ambientalismo místico, em suma, 

integrando a novíssima utopia da juventude mundial” (RISÉRIO 2005, p. 27); ou as 

formas de existências panteístas de recuperação e manutenção das condições naturais de 

vida nas comunidades rurais (CARVALHO, 2008). 

A visão antiprometeica residiria, em última instância, na opção por essas posturas 

em relação à sociedade tecnologicamente avançada. E tendo sido a tecnologia o meio pelo 

qual se chegou a níveis inimagináveis de refino tecnocrata e à exacerbação da mentalidade 

consumista, transformando as relações entre homem e natureza e degenerando de modo 

geral as relações humanas; seria necessário, pois, um antidiscurso que fizesse a roda girar 

noutra direção.  

A questão que se coloca para essa vertente é que, mesmo não sendo prometeica 

em relação, por exemplo, aos avanços tecnológicos, ela é prometeica, na medida em que 

também assume aquelas características da contracultura, entre elas o antiautoritarismo e 

a solidariedade, posto que estas são características da contracultura em qualquer contexto, 

não dessa ou daquela experiência específica3. 

Afora toda a discussão sobre o grau de radicalidade das contraculturas – 

prometeicas ou não – um aspecto salta à vista e merece ser trazido à tona nesse ponto da 

discussão: o que os termos contracultura e tecnocracia, envolvidos na reflexão sobre esse 

embate suscitam na perspectiva de sua abrangência semântica. Sobre esse aspecto, invoco 

a ideia moriniana de palavra-mestra.   

 

 

2 Palavra-mestra 

Os efeitos da comunicação controlada pelo poder dos sistemas autoritários como 

reguladores ideológicos, contra os quais se insurgem as hordas contraculturais, 

especificamente na segunda metade do século XX,  conta com a sacralização de termos e 

expressões que tornam-se tão usuais e irrefletidos que transformam-se em verdadeiros 

monstros semânticos. Em Para Sair do Século XX, Morin (1986) insere, no âmbito da 

                                                           
3 Exemplos emblemáticos que ajudam a ilustrar este raciocínio foram as experiências do taoísmo, do zen 

ou mesmo dos transcendentalistas americanos do século XIX, que propugnavam uma vida longe da 
civilização e uma volta ao convívio com a natureza, valorizando mais os aspectos sensitivos e 

contemplativos dessa relação do que o transformador, ao mesmo tempo em que negavam qualquer princípio 

de autoridade humana constituída. 
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formação das cadeias de significados das palavras – e de sua importância como nossos 

referenciais ao longo de nossa convivência com os sistemas de ideias –, o que chama de 

“Os Males das Palavras” e adota o termo “palavras mestras”4 que, em última instancia 

seriam 

 

[...] mais que ideias-chave, pois operam as distinções/oposições fundamentais 

que dão forma e sentido ao nosso universo. Tornam-se donas da realidade. 

Tornam-se hiper-reais. Até acabamos por ver no capitalismo, no comunismo, 

no fascismo, não só a substância do real, mas seres dotados de existência e 

inteligência. 

Temos, naturalmente, necessidade de palavras-chave, palavras cardeais, 

palavras-núcleo, mas atualmente surge o problema: será que as palavras 

mestras de nossos vocabulários políticos dominantes não são cada vez menos 

palavras que remetem aos fenômenos reais, cada vez mais palavras mistérios 

(que se consideram explicativas quando são elas que deveriam ser explicadas). 

Palavras fantasmas impondo-se como realidades e mascarando assim coisas 

reais, palavras podres (que perderam sua virtude e fecundidade)? (MORIN, 

1986, p. 58-59). 

  

Os grandes sistemas de controle social – incluindo aí os sistemas de produção da 

informação e do próprio conhecimento científico – necessitaram, até agora, da tração 

desses termos para se perpetuarem, mesmo que tenham a finalidade de mascaramento do 

real – “fantasmas impondo-se como realidades”.  

De certa forma, quando levanta essa questão, o filósofo faz uma espécie de 

chamado para que nos indaguemos sobre o real significado de muitos termos dos quais 

nos apropriamos, tornando-os parte de nosso vocabulário, conduzindo-nos à reprodução 

das ideias sem nos darmos conta da necessária inflexão sobre o efeito modelador e/ou 

reificador de cada um desses termos.  

 No que diz respeito à discussão sobre o tema da contracultura, pode-se dizer que 

as reflexões sobre ela repousam na eleição de um elemento de combate que se expressaria 

por meio de uma palavra-mestra, “tecnocracia”, observada no pensamento de Roszack 

(1972) como a forma social na qual uma sociedade determinada atinge o ponto extremo 

de sua integração organizacional, sendo 

 

[...] o ideal que geralmente as pessoas têm em mente quando falam de 

modernização, atualização, racionalização, planejamento, com base em 

                                                           
4 Morin faz uma associação das palavras-mestras, palavra-Anteu, com o mito de Anteu, filho de Poseidon 

e Gaia e que desafiava todos os seus possíveis rivais para combates corpo a corpo, os quais terminavam 

invariavelmente com a morte do seu adversário. Um dos seus objetivos era utilizar os esqueletos dos 

viajantes que matava para edificar um templo em honra do deus, seu pai. A associação de Morin, ao que 

parece, diz respeito ao fato de Anteu carregar sobre as costas esses esqueletos de inimigos das mais variadas 

espécies. 
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perspectivas incontestáveis como procura de eficiência, a segurança social, a 

coordenação em grande escala de homens e recursos, níveis cada vez maiores 

de opulência e manifestações crescentes de força humana coletiva 

(ROSZACK, 1972, p.19).  

 

 Parece soar bem forte o termo usado por Roszack para definir o estágio cultural 

em que se encontrava o ocidente no final da década de 1960, contra o qual se sublevou 

uma legião de rebeldes, sob o signo do que ficou conhecido como contracultura. 

Sob a aparente obviedade do termo tecnocracia, pode-se entender, na verdade, nos 

limites de uma aproximação semântica, tratar-se da modernização, da atualização, da 

racionalização e do planejamento, processos densos e de realização no plano da longa 

duração, que mobilizam, além de uma escala de homens e recursos, níveis cada vez 

maiores de opulência e manifestações crescentes de força humana coletiva de dimensões 

pujantes e seculares. Tecnocracia, ainda que não tenha sido um termo de largo uso 

vocabular, configura-se, por essa visão, como uma palavra-mestra.   

Portanto, nessa perspectiva moriniana das palavras-mestras, não se poderia inserir 

o termo contracultura que, significando ou representando manifestações de ordem muito 

plural, foi incorporado, ao longo do tempo, como representação de um real – assim como 

a sua palavra oposta, tecnocracia, objeto último de seu combate antinômico –, 

considerando-se, além disso, o fato do termo em si operar com a ideia de 

distinção/oposição? 

 Talvez não seja preciso muito esforço para situar a palavra contracultura no campo 

das palavras-mestras; e isso porque, mesmo sem nunca ter sido usual – como os cardeais5 

direita/esquerda ou mesmo capitalismo/comunismo –, ao ser cunhado, o termo já se 

origina com o status de palavra-Anteu, incumbida de levar o mundo (ou um mundo) nas 

costas. E mesmo a constatação de que cada vez mais ela cai em desuso, não significa que 

seu campo semântico diluiu-se ou perdeu sua força. Contracultura significará sempre um 

conjunto de outros termos em oposição à grande cultura tecnocrata: contrainstituição; 

contradiscurso; contra-modelo; contra-status quo; contra-tradição; contracapital; 

contrarracionalização; contra-sociedade do consumo e assim por diante.  

Além disso, vale dizer que o contexto de origem do termo, marcado 

profundamente pelo predomínio de ideologias, não permitiu que algumas iniciativas 

                                                           
5 No mesmo texto, Morin cunha o termo “cardeais” para palavras que, ao longo da segunda metade do 

século XX, povoaram nosso imaginário e nos serviram de referência, como, por exemplo, “direita e 

esquerda, para designar nossa posição diante das tendências políticas marcadas pelo maniqueísmo da 

disputa entre capitalismo e comunismo. 
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contraculturais se imunizassem contra a tendência de também se tornarem ideologia. E 

ainda que, na origem, propugne uma ruptura com os sistemas de ideias da sociedade 

burguesa tecnocratizada, aos poucos, vai sendo moldada e moldando comportamentos 

que vão sendo assimilados como verdades absolutas, traduzindo o mundo em ideias e 

disseminando-as como se fossem, se não o caminho mais fácil, o melhor, o mais razoável, 

o único capaz de transpor o umbral do equívoco civilizatório do mundo ocidental, a partir 

da ruptura com a crença no progresso técnico e na racionalização de todos os âmbitos da 

existência humana.  

Ademais, a difusão e assimilação dos princípios que sustentavam as atitudes 

contraculturais, paulatinamente, transformam-se em uma espécie de cultura de massas, 

cujo sentido atribuído por Morin (1962, p.17),  

 

[...]constitui um corpo de símbolos, mitos e imagens concernentes à vida 

prática e à vida imaginária, um sistema de projeções e identificações 

específicas. Ela se acrescenta à cultura nacional, à cultura humanista, à cultura 

religiosa, e entra em concorrência com estas culturas.  

 

A alusão à cultura de massas não tem, nesse caso, caráter desqualificador, porém 

de constatação, no que diz respeito à trajetória da contracultura, cujo início se dá de forma 

restrita, social e espacialmente, mas se transforma, com o passar do tempo, numa espécie 

de moda, à qual aderem os mais heterogêneos – e por vezes desinformados – grupos de 

indivíduos, transformando-se, inclusive, num alvo fácil da voracidade mercantil da 

grande indústria cultural, sendo, aos poucos, engolida pelos tentáculos da grande indústria 

cultural. Isso quando me refiro à contracultura na perspectiva roszakiana. Nesse caso, a 

indústria cultural busca avidamente, expor-se à sua maneira, pela padronização dos 

grandes temas, opera pelos clichês dos arquétipos transformando-os estereótipos (Morin 

1962). 

Isso, no entanto, não invalida aquele sentido da contracultura abordado no início 

deste texto: o valor que, ao longo da história da humanidade, as iniciativas de contestação 

ao establishment têm na perpetuação da dinâmica de renovação da cultura. Ou seja, como 

tradição da ruptura ou de uma cultura-revolta. 

Em tom de chamamento, adverte para a possibilidade de fazermos o caminho 

contrário e nos apegarmos ao que ele designa palavras menores, pois, como quer o autor, 

“nossas palavras-mestras estão doentes: degradaram-se, tornaram-se obsessivas, são 

usadas a torto e a direito, pretendem conhecer tudo e explicar tudo. [...] foram 
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substancializadas, reificadas, tomaram o lugar das coisas que tinham por função 

designar”. Morin (1986, p. 69) 

 As palavras menores seriam menos densas e menos cheias de significados, menos 

pretenciosas e muito menos ainda expostas aos equívocos comuns às palavras-mestras, 

pois teriam uma relação muito mais restrita ao plano pessoal, da individualidade e, mesmo 

que fossem referentes à ação coletiva, designariam situações de alcance temporal e 

espacial mais delimitado sem, ao mesmo tempo, pretenderem dar conta da vasta 

complexidade que se nos apresenta supostamente como o real. 

Talvez fosse válido pensar na extensão temporal que o termo apresenta, apegando-

se à ideia da contracultura como manifestação típica da crítica a um estado da cultura, 

não apenas em relação à experiência do mundo ocidental, mas no sentido que já foi 

discutido aqui: mesmo sendo essa experiência a mais significativa, ela é parte desse 

desassossego humano que se manifesta em épocas diferentes e com as propriedades 

peculiares de seu contexto histórico. De certa forma, essa dimensão histórica e espacial 

da contracultura só reforça o sentido pluridimensional que o termo abrange, afirmando-

se como palavra-mestra.  

As atitudes de negação do status quo nunca deixaram de se expressar e assumir 

formas predicadas de confronto, valendo-se, sobretudo, da arte para dar visibilidade às 

novas ideias e alterar o mundo em que se vive. 

Em qualquer desses sentidos e em qualquer espaço, a contracultura configura-se 

como um fenômeno, cuja principal característica é o estabelecimento de um estado de 

tensão em torno de um conjunto de representações antagônicas que fazem parte da 

dinâmica da cultura. Todavia, não podemos deixar de pensar que é uma revolução cultural 

que afirma seus valores positivos, propõe modos diferenciados de vida, propugna um 

resgate do lugar de felicidade supostamente perdida com a tenocratização do mundo. 

 

 

3 Ecos da Contracultura na província 

Em Natal, o que parece conferir às iniciativas intelectuais e artísticas o status de 

expressões da contracultura é uma certa atuação pautada pela irreverência, a transgressão 

e o deboche, eivados de crítica às instituições, aos atores delas signatários, e ao tipo de 

arte e literatura produzida por eles, numa aparente busca de distanciamento com esses 

modelos de produções artísticas e intelectuais, tanto no tocante à forma –  a um certo 

caráter asséptico de tais produções –  quanto aos seus conteúdos. E mais ainda: uma 
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disposição para a recusa dos critérios de produção literária, poética, musical e artística, 

de modo geral, a partir de uma estética geometrizada, traçada por tais manejos de assepsia. 

Segundo essa mentalidade, tais critérios corroboravam com os mecanismos de 

relacionamento que preservavam, entre outras coisas, a disciplina assente às estruturas 

conservadoras, julgadas como traços de um “bom mocismo”, característico de uma 

produção piegas, sentimentalista, bem adequada aos salões da “alta cultura”6. Um bom 

exemplo dessa disposição de ruptura pode ser sintetizado no editorial “passeio das 

gerações”, do fanzine Delírio Urbano, em que o editorialista assume que a publicação é 

“Anti-escola, anti-confraria, anti-manifesto, antipanfleto dos oitenta das novas ondas. 

Jovem no espírito de qualquer coisa. [...] contra o tódio. Pelo delírio dos campos e pelos 

sonhos concretos dos absurdéticos urbanos” (DELÍRIO URBANO, 1985, s/p). 

 O meu amigo interlocutor foi um desses dissidentes que, atuando na linha de frente 

dos grupos de artistas e poetas, expunha-se e expunha sua “verve” poético-literária e 

artística por meio das várias formas de expressão desse ativismo antiasséptico. Afinal de 

contas, havia sido responsável por algumas publicações marginais mais significativas da 

época que traduziam esse espírito de crítica que caracterizava o conjunto das produções 

contraculturais, tais como Estaca Zero (1978), Buraco do Muro, (1979) O Livro de Bolso, 

publicado em 1980, e o romance-minuto Temporada de Ingênios, publicado em 1986, 

uma leitura importante para quem quer entender melhor a verve dissidente dessa geração. 

Também marcou sua participação como editor do fanzine Delírio Urbano, de dezenas de 

publicações avulsas, sem deixar de colaborar em outras atividades, como a organização 

dos Festivais de Arte de Natal (FAN ou Festival do Forte). 

Essas pistas, no entanto, eram uma parte ínfima do sopé da alta montanha que, a 

partir de agora, eu me propunha escalar. Diversos outros artistas, inspirados numa miríade 

heterogênea de influências, forjaram a feição de uma década de inquietação, em que 

efervescia a utopia de ruptura com uma estética considerada decadente. Isso, como já 

frisei mais de uma vez, através da literatura, da música, da poesia, do teatro, da publicação 

de jornais alternativos, de tabloides, fanzines, das artes em geral, como armas de 

                                                           
6 “Alta cultura”, aqui, refere-se à cultura oficial ou àquela que, uma vez fluindo dos círculos sociais de 

controle do poder, é a única reconhecida e fomentada. Em geral, asséptica, distanciada da cultura de massa, 

da cultura popular e da cultura alternativa. Pretensamente conhecida como cultura erudita. Como “recurso”, 

consumida, porém nem sempre produzida pelas elites. Por isso coloco o termo entre aspas. Tenciono com 

isso distinguir da ideia de cultura superior ou evitar leitura nessa direção. A ideia de cultura como recurso, 

é desenvolvida por Yúdice (2013). Posso ainda evocar Morin (1977) quando, ainda no âmbito das reflexões 

sobre o significado da palavra cultura, envolve o termo “cultura ilustrada”, para qualificar manifestações 

de cunho estético-artístico, intelectual e literário, cuja apropriação de seu código é restrita às classes 

socialmente hegemônicas e racionalmente hierarquizadas.  
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enfrentamento (aberto ou muitas vezes velado) com o que ainda restava do autoritarismo 

deixado por duas décadas de Ditadura Militar. 

Naquele momento, no plano político nacional, gestava-se um novo cenário com o 

crescimento e a difusão da ideia de redemocratização, cujo horizonte mais próximo eram 

as Eleições Diretas, movimento que ganha volume e adesão das pessoas em geral a partir 

do final do ano de 1983. Dele participam também, ativamente, artistas de todas as dicções 

identificados com o combate ao estado autoritário em um engajamento que talvez torne 

visível uma espécie de fusão das frentes de combate, misturando política e arte em prol 

da reabertura, e pela conquista da democracia.  

 A distensão gradual dos aparelhos de silenciamento e repressão abria para os 

jovens desse período a possibilidade de se expressarem nos guetos, nos bares, nas praças, 

nos parques, nos teatros e nas praias, através da música, da poesia, da literatura, do teatro, 

das artes plásticas. E certo acúmulo intelectual e artístico de décadas anteriores, fornecia 

o combustível a partir do qual se mobilizavam mentes ansiosas para imprimirem na 

história da cultura local uma marca de irreverência e crítica permanentes.  

Tudo isso sob certa vigilância das guaritas do regime que ainda teimavam em 

querer controlar o pensamento e as expressões livres por meio de uma sistemática 

submissão de qualquer evento ou obra ao crivo da censura, mesmo que ela tivesse sido 

formalmente revogada em 1979.  

Bem emblemática dessa condição foi a constrangedora situação vivenciada pelos 

integrantes da banda Fluídos (Bob Crazy e Carito Cavalcanti), em 1984. Ao anunciarem 

um show, em cujo repertório aparecia um rock pauleira de título Revolução do Brote Seco, 

(cuja letra, apesar do título, nada tinha a ver com revolução nos termos clássicos da 

sociologia – tampouco como bandeira da esquerda revolucionária brasileira) despertaram 

a desconfiança de um censor da Polícia Federal, e tiveram de dar explicações, o que 

chegou a ser noticiado, em tom jocoso, num periódico local nos seguintes termos: 

 

BANDA FLUIDOS NA POLÍCIA FEDERAL 

Os integrantes da banda de rock natalense, Fluídos, Carito e Bob Crazy, 

mediante convocação oficial, compareceram ontem à sede da Polícia Federal, 

localizada na rua Trairi, para prestar esclarecimento sobre o teor da música 

“Revolução do Brote Seco”, rock pra lá de pauleira que faz parte do repertório 

da banda. O honorável censor carioca, esperto, recém-chegado às terras de 

Poti, após muita conversa dos rapazes, até entendeu que a palavra revolução, 

na música, não tinha intenções de cunho armamentista, no entanto, quase não 

libera os rapazes, ressabiado com esse tal elemento provavelmente periculoso, 

chamado Brote Seco (POTI, 1984, s/p). 
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 Por essa experiência com os órgãos de censura, ainda passava quase tudo o que se 

pretendia publicar ou mostrar; sobretudo se estivesse no campo da produção alternativa e 

seus autores não fossem vinculados às estruturas de poder político vigente no Estado e na 

cidade de Natal.  

Entretanto, nem de longe a situação assemelhava-se ao que se tinha vivido na 

década anterior, tanto em termos de controle das expressões artísticas consideradas 

subversivas quanto no que concerne à repressão propriamente dita aos “dissidentes” e 

opositores mais combativos do Estado Ditatorial nos anos de chumbo, seja pela política 

seja pela arte. 

As expressões artísticas dos anos de 1980 em Natal, de certa forma, foram um 

desdobramento de outros movimentos à margem desde finais da década de 1960 e 

estabeleceram uma convivência bastante produtiva com essas expressões anteriores, 

inclusive com as vanguardas, tais como a Poesia Concreta, que desemboca no movimento 

de poesia visual e factual, o Poema Processo, aqui lançado no dia 11 de dezembro de 

1967, cuja exposição inicial ocorre no Museu de Arte e História do Rio Grande do Norte, 

destacando-se nomes como Moacy Cirne7, Falves Silva, Anchieta Fernandes, Dailor 

Varela, Ney Leandro de Castro e Marcos Silva.  

Em ação simultânea, ocorre o lançamento do Poema Processo, no Rio de Janeiro, 

na época Estado da Guanabara, no dia 12 de dezembro do mesmo ano, na Escola Superior 

de Desenho Industrial. Em ambas as situações, esses eventos expunham materiais 

poéticos que juntos deflagram um movimento – o Poema de Processos – e o colocam em 

atividade permanente, até 1972, durando, portanto, cinco anos, quando Álvaro de Sá 

publica uma espécie de novo manifesto na revista Vozes (ano 66, nº10), de título Parada: 

Opção Tática, “ultimando as ações” (GALVÃO, 2004, p. 62).  

Vale dizer que essa posição não é suficiente para sepultá-lo; ao contrário, instaura 

uma reflexividade importante que o atualiza, mantendo-o pulsante com um espaço 

relativamente importante no quadro das expressões de vanguarda no Brasil e no mundo. 

Parte dessa sobrevivência deve-se, nos anos 1970/1980, ao movimento internacional de 

Arte Correio (Mail Art), cujos principais nomes locais eram J. Medeiros, Falves Silva, 

Avelino Araújo e Venâncio Pinheiro, que lhe dão sobrevida, principalmente por manter 

                                                           
7 Moacyr Cirne Álvaro Dias Sá e Wlademir Dias-Pino teriam sido os precussores do Poema Processo, a 

partir de um aprofundamento experiencial exaustivo com a Poesia Concreta e, no caso do primeiro, foi sua 

notada fixação nos estudos sobre os quadrinhos, que resultou, na visão de Galvão (2004), na emergência 

do Poema Processo. 
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a conexão da produção local com a produção nacional e internacional. Desdobra-se 

também como tema de outros experimentos e inspira certa inclinação para a militância 

desses novos agentes por meio de eventos e manifestações públicas, como os happenings.  

Sobre esse aspecto, J. Medeiros esclarece: 

 

Os setentas são representados por uma nova geração alternativa que abrange 

toda a década de oitenta, a arte/poesia implode no circuito: 

recitais/intervenções/galeria do povo, Expo Ética (1977), Festival de Artes, 

Poemafone (1978), Multimídia (1983), Art Door (1984), um leque de 

multiprocessos poéticos (MEDEIROS, 1997, p. 15). 

 

 

Esses movimentos das décadas anteriores podem, sem nenhuma dúvida, ser 

interpretados como reflexos locais das expressões da contracultura no Brasil e no mundo. 

Em Natal, passam a ser referência importante para o desencadeamento de uma 

cultura literária e artística que, tudo indica, alcança maior vigor na década de 1980, 

quando se observa uma espécie de intercessão geracional entre os que viveram aquelas 

experiências e o surgimento de novos atores interessados em interagir e criar a partir de 

tais referentes.  

Se, de fato, a cultura intelectual, literária, artística (poética, teatral e musical) 

viveu uma efervescência, como defende Medeiros (2014), foi muito representativo dessa 

efervescência, a profusão de publicações alternativas —  tabloides e fanzines8 —  a 

maioria delas editada por coletivos de intelectuais que ocupavam as franjas da cultura 

tradicional local e percorriam o caminho à margem, forjando e disseminando discursos e 

comportamentos outsiders, exercendo, com sarcasmo e acidez, a crítica não apenas ao 

tradicionalismo poético e literário, mas também às próprias estruturas de poder político 

local disputado pelos dois grupos oligarcas que até hoje ainda exercem grande influência 

na política norteriograndense: os grupos políticos Alves e Maia.  

Além disso, veiculava um leque variado de informações sobre arte e literatura e 

divulgava eventos artísticos da cidade e do país. Desde meados de 1970, que essas 

publicações começam a surgir em Natal. Todavia, será mais para o final dos anos 1970 e 

                                                           
8 O termo Fanzine é originário da fusão de dois outros termos em inglês: fanatic (fanático) e Magazine 

(revista), abreviados; resultaram na palavra fanzines, que no meio intelectual geralmente é conhecido 

apenas como zine. “A partir da década de 1930, os fanzines foram utilizados por leitores de histórias de 

ficção para divulgar seus trabalhos autorais fora do circuito profissional e comercial nos Estados Unidos. 

Mas com o passar do tempo, os fanzines tomaram o mundo, servindo de canal para expressar desde os 

ideais libertários do maio de 1968 à máxima punk “do it you self”, sendo também fonte de expressão da 

poesia marginal e da imprensa nanica brasileira” (MUNIZ, 2010, p.15). No caso natalense, esse é um termo 

que só vem ser massificado para designar essas publicações alternativas, na década de 1990.  
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durante toda a década de 1980 que uma volumosa produção de fanzines se intensifica-se, 

sua maioria era voltada para as artes, à poesia, à política e à sátira (SANTIAGO, 2014).  

Numa rápida recuperação cronológica da produção alternativa desde os anos de 

1970, Medeiros sustenta que tudo começa em 1972, com a publicação do jornal O 

Sistema, editado por Rubem G. Nunes, que teria, segundo ele servido de base para a 

construção de uma identidade prenuncia o que mais tarde seria a poesia marginal local 

(MEDEIROS, 1997).  

Dois anos depois, foi lançada a revista O Vírus, editada por Enoch Domingos. No 

ano seguinte surge o Jornal Equipe, editado por J. Medeiros e Eduardo Gosson e o Jornal 

da Praia,de Racine Santos e Osório Almeida. E as publicações seguem aparecendo entre 

1974 e 1978, mas é somente a partir desse ano em diante que o movimento de publicação 

de livros e jornais de feição alternativa acelera-se quantitativamente e entra no início da 

década de 1980 com potencia suficiente para diferenciar esse período no que diz respeito 

à produção literária e poética alternativa na cidade. 

É importante chamar a atenção para o fato de que essa aceleração quantitativa 

coincide com dois acontecimentos intrinsecamente ligados entre si e muito importantes 

para a ampliação, no campo underground 9, das atividades culturais como um todo: a 

Galeria do Povo, fundada em 1977, e o Festival de Artes de Natal (FAN).  

Curiosamente, é a partir de 1978 que surge o primeiro coletivo de perfil totalmente 

alternativo: o Grupo Cabra, abrindo caminho para o aparecimento de vários outros já no 

final da década e durante os 1980.  

Santiago (2014) apresenta algumas publicações alternativas que circularam na 

cidade de Natal entre a segunda metade da década de 1970 e 198010. Parte delas, com 

duração efêmera, chegando mesmo a serem veiculadas apenas em um único número; 

outras mais duradouras; umas de caráter mais plural, no que diz respeito às temáticas; 

outras mais fechadas. De qualquer modo, reitero, parece não haver dúvida de que eram 

um meio importantíssimo pelo qual se disseminavam a literatura, a música, as artes 

plásticas, o teatro, as performances, articulando-se, muitas vezes, à crítica social e à 

política que marcavam a sociedade brasileira nesse contexto de crise da ditadura instalada 

                                                           
9 Palavra de origem inglesa que quer dizer “abaixo da superfície” e que foi incorporada pela contracultura 

para designar experiências que ocorriam à margem ou fora do circuito oficial de produção cultural.  
10 Pela ordem cronológica, entre a década de 1970 e 1990, Santiago (2014) apresenta, como os mais 

importantes, os seguintes: o Jornal da Praia; Letreiro; Hotel das Estrelas; Folha Poética; Rangal; Flor do 

Mal; Desobedeça; Provokação; Criação – uma revista de vanguarda; Delírio Urbano; A Margem; O Sol 

que Faltava; A Franga; Cebola Faz Chorar; A voz do Ódio; Metal Command; Headbanger Force; The 

Action File; Jornal do Sebo Vermelho; e Sarau Cata-Livros.  
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a partir do Golpe de 1964, com seu aparato paroquial, já pontuada no episódio do “Brote 

Seco”. 

Para efeito de ilustração, apresento, no capítulo seguinte, dois jornais que julgo 

serem bem representativos da mentalidade da época: O Hotel das Estrelas e o Delírio 

Urbano. A escolha desses dois veículos teve como critério o fato de serem experiências 

que, de certa forma, conseguiram congregar uma plêiade de colaboradores que era, ao 

mesmo tempo, representativa de outras iniciativas no campo da divulgação da cultura 

alternativa em Natal. Portanto, essas publicações, que os reuniram a partir de suas 

contribuições (literárias, poéticas e intelectuais), permitiram dimensionar a teia de 

relações e filiações às quais estavam, profunda ou superficialmente, ligados cada um 

desses sujeitos.  

Além das publicações dos tabloides e fanzines, essa experiência foi também 

extremamente marcada pelo movimento das publicações em mimeógrafo, que resultou, 

em Natal, numa significativa quantidade de livros e brochuras produzidos de maneira 

artesanal: a chamada “poesia mimeógrafo”, que é tema de estudo no capítulo seguinte, 

como parte inextricável das manifestações da contracultura local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2   

INÍCIO DA ESCALADA: de fanzines, poesia e mimeógrafo: manifestações da 

cultura-revolta 

 

Estágio 1 – Um hotel cheio de estrelas 

 

o Hotel das Estrelas há sempre uma surpresa. Ninguém consegue 

desvendá-la. Há o longo tempo, uma atração, ninguém consegue 

esgotá-la, sempre uma onda jovem, fresca, intangível, ninguém 

consegue envelhecê-la” (HOTEL DAS ESTRELAS, 1983, p. 3).  

FIGURA 3 – vinheta de abertura do Hotel das estrelas. Arte: Vicente Vitoriano. 

FONTE – Hotel das Estrelas, 1982. 

 

A abertura do texto de Walter Von Berbe (Walter Varela) anuncia a novidade. Um 

Hotel que seria pura pulsação. Sem portaria, sem recepcionistas, sem aposentos, sem 

camareiras, sem check-in nem check-out. Uma heterotopia,11 ou seja, lugares que ocupam 

as margens da sociedade, paragens frequentadas pelos insolentes e indesejáveis, de 

                                                           
11 No sentido foucaltiano, “[...] lugares que a sociedade dispõe em suas margens nas paragens vazias que 

a rodeiam, reservados aos indivíduos cujo comportamento é desviante relativamente à média ou à norma 

exigida”, p. 22). 

“N 
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comportamentos fora da curva da normalidade ou pouco afeitos ao sistema de regras 

estabelecidas (FOUCAULT, 2013). Uma imaginária, estância da impermanência, de portas 

abertas para estrelas ascendentes ou decadentes. Os passageiros  

que lá se hospedam, festejam e seguem viagem no dia 

seguinte. Estalagem democrática, gratuita e plural, sem 

restrição para o livre festejo, para a liberdade. 

Com essa feição, surge o tabloide Hotel das Estrelas, 

lançado em setembro de 1983, sob a coordenação de Véscio 

Lisboa, proprietário do restaurante natural AMAI, ponto de 

encontro de muitos desses viajentes que hospedaram-se no 

Hotel das Estrelas. Véscio, na década de 1970, já havia 

lançado a revista Cacto voltada para a divulgação das 

práticas macrobióticas e do estilo de vida alternativo, 

destacando, principalmente, a filosofia de vida oriental.  

O Hotel das Estrelas insere-se na vasta 

quantidade de publicações de periódicos alternativos 

que vão desde o Jornal da Praia, até os fanzines 

punks, como o “Devastazine” e outros tabloides de cunho alternativo que surgem ora 

ligados ao meio intelectual independente, fora do circuito acadêmico, ora como ação de 

estudantes do curso de jornalismo da UFRN. Neste último caso, destaque-se o 

Provokação (lançado por Ciro Pedroza, Carlos Peixoto e Solino, os três estudantes de 

jornalismo) e, já no final da década de 1980, o Cebola Faz Chorar (editado por Robson 

Medeiros, Isaac Ribeiro e Carlos Magno Araújo, também estudantes de Jornalismo). O 

primeiro jornal, com apenas três edições, era mimeografado e de tiragem pequena; o 

segundo, com seis edições, era impresso em offset, em papel jornal no formato de tablete 

e com grande repercussão local.  Cito esses dois exemplos apenas para ilustrar como a 

discussão sobre a produção alternativa natalense – e acredito que esse aspecto seja 

extensivo a outros centros – não se restringiu a um grupo totalmente outsider, 

territorialmente demarcado, mormente no que toca à questão de suas filiações intelectuais 

e sociais. Isso impõe escolhas, como a que faço ao particularizar o Hotel das Estrelas.  

A ação de grupos e indivíduos no plano da produção desses meios de divulgação 

da cultura marginal não obedecia a uma circunscrição, nem política, nem social, nem 

intelectual, de modo que, ao que parece, o trânsito entre os corredores acadêmicos e os 

guetos nos quais se produzia a cultura alternativa era fluido, sem muitos obstáculos, 

FIGURA 4 – Revista Cacto. Nº 1. 1979 

FONTE – Acervo pessoal de Véscio Lisboa. 
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reforçando, por exemplo, a ideia de perfil multifacetado do grupo de poetas que 

produziam a poesia marginal.  

É nesse cenário que o Hotel das Estrelas se destaca. Obedecendo uma filosofia de 

total abertura para a expressão, qualquer que fosse sua vertente, o tabloide cumpre o que 

anuncia Berbe mais adiante: 

  

Milhões de viajantes se hospedam lá e gastam milhões com vinhos e prazeres. 

Milhões de poetas se matam pela beleza do hotel, pela transfiguração das 

personagens, pelo sentimento de luz; pela transcendência do contado, do ato, 

do instante (HOTEL DAS ESTRELAS, 1983, p. 3). 

 

 

Folheando as 20 páginas do tabloide, confirma-se isso, sem muito esforço, pela 

análise de sua linha editorial, que era aberta, para qualquer fala sem classificação 

temática, contemplando, indiscriminadamente assuntos de cunho orientalista, textos 

políticos panfletários, poesia engajada ou marginal, colunas de cunho meramente 

informativo, textos ecológicos, colunas de astrologia, literatura beatnick, crônicas de 

banalidades e até mesmo textos de inclinação pedófila12. Nessa linha de pensamento, 

situa-se a justificativa para o fato de o Hotel ter-se tornado um espaço de “milhões de 

viajantes” de “milhões de poetas”. Essa brincadeira de Berbe encontra esteio no que 

intencionava o próprio Véscio Lisboa quando concebe a ideia de lançá-lo. 

Além da ausência de limitação temática, o Hotel tinha ainda o mérito de conseguir 

atrair para suas dependências nomes importantes, inclusive de fora de Natal, com 

projeção nacional reconhecida, como é o caso do poeta marginal carioca, Carlos Chacal, 

que escreveu a bem humorada crônica Abra a Bica; de Paulo Klein, com Os cadernos de 

Pastrami, o Imprevisível; além de Álamo e Pedro Osmar (PB), Jomard Muniz (PE), 

Glauco Matoso (SP), Leila Micolis (RJ) Bené Fonteles (MT). Ademais, empregava 

praticamente todas as maiores expressões da cultura alternativa ou da contracultura local, 

e mesmo nomes nem tão contraculturais assim, que transitarão constantemente neste 

trabalho, misturando, inclusive, gerações, a exemplo de Miguel Cirillo, João da Rua, 

Eduardo Alexandre Garcia, Carlos Gurgel, Vicente Vitoriano, Novenil Barros, Aucides 

Sales e o GRUPEHQ, Walter Von Berbe, Anchieta Fernandes, Hugo Manso, Jarbas 

Martins, J. Medeiros, Osório Almeida, Franklin Jorge, Eli Celso, João Gualberto – muitos 

                                                           
12 Refiro-me ao texto da página 6, de autoria de Anchieta Fernandes, intitulado “Como se Tornar Criança 

Sem Perder o Tesão”. Mais tarde, em setembro de 1987, o mesmo autor publicará um jornal de única 

página, de nome Lolita, em que escancara, de maneira transgressora e irreverente, sua defesa em torno da 

sexualidade infantil, visando converter pessoas não pedófilas em pedófilas (MAGNO E MEDEIROS, 

1991). 
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deles frequentadores assíduos do Restaurante Amai, que se tornou um ponto de encontro 

desses protagonistas da contracultura natalense. Uns mais diretamente ligados à produção 

(caso de Novenil Barros e Véscio Lisboa, outros apenas como apreciadores do convívio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – Véscio Lisboa (Subahdro) e Novenil Barros na Redação do Hotel das Estrelas em 1983. 

FONTE – Arquivo pessoal de Véscio Lisboa. Foto: Giovane Sérgio. 

 

E era também do restaurante AMAI, que Véscio sobrevivia, em termos 

financeiros. Pois o AMAI, contava com um eclético cardápio que englobava alimentação 

natural e/ou macrobiótica, clínicas de acupuntura, lojas de artesanato, lojas de artigos 

orientais, floriculturas...  

Partindo dali, o Hotel das Estrelas “viajou” por várias capitais do Nordeste, 

reafirmando a abrangência do Tabloide como uma publicação de alcance local, regional 

e nacional. A propósito, o Hotel era distribuído nacionalmente. Com tiragem inicial de 

1.000 exemplares, chega às bancas de revistas de João Pessoa, Recife, Salvador, 

Fortaleza, além de Natal e Mossoró, como testemunha o próprio Lisboa: 

 

A gente mandou o Hotel das Estrelas para o Brasil inteiro. A gente distribuiu 

em Recife, João Pessoa, Fortaleza, Mossoró, as maiores cidades do estado e se 

mandou para artistas, escritores e poetas do Brasil todo que também mandaram 

texto para publicar. Foi um momento de intercâmbio muito forte. Havia uma 

sala do restaurante destinada só a isso, onde Danielle do Carmo, Carlos Gurgel, 

Vicente Vitoriano... Era aberto, não tinha restrição não, dentro dessa 

linguagem para quem preconizava esse mundo novo mesmo. Era aberto para 

isso (VÉSCIO LISBOA)13. 

 

Vindo da experiência editorial anterior, de linha mais fechada no orientalismo e 

na alimentação macrobiótica da Cacto, Lisboa parece que persegue um estado de maior 

                                                           
13 Entrevista concedida a este pesquisador em 31/05/2016. 
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abertura, abarcando um amplo espectro ideológico e cultural, que não estava presente na 

revista. Em suas próprias palavras, é possível identificar esse esforço de abertura: 

 

Era mais aberto, mais de alimentação natural; era uma coisa menos rígida e 

menos dentro daqueles princípios yin e yang que a macrobiótica preconizava. 

Era uma coisa mais solta. Então, o Hotel das Estrelas já não tinha mais aquele 

ranço, no bom sentido da macrobiótica.  Tinha a ver com novas ideias, tinha a 

ver com liberdade, com manifestação, tinha a ver com ecologia e uma página 

voltada à meditação, ao lado mais espiritual da coisa, mais filosófico (VÉSCIO 

LISBOA)14. 

 

 

Um outro aspecto importante, além dos já assinalados acima, e que justifica a 

minha escolha pelo Hotel, é que ele, como publicação alternativa, inova não apenas por 

seu ecletismo temático, mas também por seu aspecto visual, misturando, sem pudor, 

elementos gráficos típicos das publicações jornalísticas tradicionais, com a estética 

alternativa até então marcada por certo amadorismo ou tendência de ruptura com os 

padrões oficiais.  Em geral, a escolha pela ruptura com essa estética, sempre se deu muito 

mais pela falta de condições materiais objetivas que, no máximo, permitiam o uso de 

stêncil eletrônico ou da xerox, sendo raras, inclusive, as publicações que eram rodadas 

em máquinas multilities ou offset de mesa, de modo que o Hotel apresenta ao mesmo 

tempo, qualidade gráfica de impressão semelhante a jornais oficiais, por exemplo, 

transgrede no tocante as rupturas temáticas e gráficas. 

Com a arte da capa de Vicente Vitoriano, a partir de fotos da fachada do Solar 

Bela Vista, de Geovane Sérgio, o Hotel inova no aspecto gráfico. E como foi rodado nas 

máquinas do jornal Tribuna do Norte, ganha uma qualidade gráfica que o distancia muito 

de grande parte dos alternativos, embora preserve traços da vertente marginal, artesanal, 

a exemplo do poema de Miguel Cirilo, publicado na página 14, de título “Os dois Lados 

de um Espelho”, todo escrito à mão, e disposto em torno de um círculo, cujos raios são os 

versos, criando, na página inteira, um sol que obriga o leitor a ir girando a página, 

conforme vai avançando em sua leitura.  

  

                                                           
14 Entrevista concedida a este pesquisador em 31/05/2016 
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FIGURA 6 – Capa do tabloide Hotel das Estrelas. 

FONTE – Delírio Urbano (2014). 

 

 

Um exemplo flagrante dessa mixórdia gráfica proposital também pode ser visto 

nas páginas 8 e 9, uma espécie de jornal dentro do Tabloide, intitulado de “Jornal 

Vermelho”, que ocupa, no sentido vertical, as duas páginas com textos de Swami Amrita 

Subhadro (Encontrei um Buda no Meio do Deserto) e Ma Prem Satto (O Amor por si, 

pela vida, tudo faz parte da dignidade humana), cujos títulos já denunciam sua vinculação 

com a cultura oriental, tendo sido editados da forma mais tradicional imaginada (em 

relação a tipos de fontes, vinhetas, uso de fotografias, separadores gráficos), porém 

circundados por um terceiro texto escrito à mão, que também força o leitor a mudar a 

posição da página para conseguir realizar a leitura do trecho sacado do livro A Semente 

de Mostarda – vol. I,  de Bhagwan Sree Rajneesh.  

Os exemplos acima mencionados são ilustrativos de uma espécie de estética 

bastante comum entre os chamados jornais alternativos que ora são exacerbados como 

exercício de transgressão, pela radicalidade da apresentação visual e pela falta de total 

compromisso com a qualidade gráfica (em grande parte dos fanzines, por exemplo), ora 

são medidos e experimentados como exercício de transgressão, a partir da desconstrução 

do padrão gráfico tradicional da chamada grande imprensa. Óbvio que não faria sentido 
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nenhum situá-los no campo das expressões contraculturais se eles fossem fiéis 

depositários dessa estética tradicional, a não ser pela transgressões de seus textos. 

Em geral, essa desconstrução definia-se em razão da escolha pela meia página, em 

formato de tabloide e pela função diferenciada das ilustrações que nem sempre eram 

submetidas apenas como apoio ao texto escrito, ganhando vida própria como textos ou 

intertextos, muitas vezes ocupando bem mais espaço na página do que o próprio texto 

escrito. O pouco apreço à linguagem padronizada (copidescagem) deixava livre cada 

colaborador para exercer sua autonomia a partir de sua linguagem própria, de seu ponto 

de vista ou opinião particular (REGO, 1996).  

Essas são características bem explícitas dessa vertente de publicações alternativas, 

consagrada, por exemplo, pelo tabloide O Pasquim, lançado no Brasil em junho de 1969, 

perdurando até novembro de 1991.  

A chamada imprensa alternativa, que, no Brasil, entre os anos 1960 e 1980, se 

constitui como um dos principais meios de resistência ao conservantismo do Estado 

Autoritário brasileiro bifurca-se entre duas classes de jornais: a primeira, de orientação 

predominante política, valorizava os ideais nacionalistas e populares oriundos dos anos 

de 1950, sendo em geral influenciada pelo ideário marxista; a segunda, com raízes nos 

movimentos da contracultura norte-americana, priorizava, em geral, temáticas como a 

cultura orientalista, o discurso anarquista e mesmo a concepção existencialista de Jean 

Paul Sartre. Além disso, tendia a rechaçar a predominância do discurso ideológico, 

voltando-se para a crítica dos costumes, para a defesa do rompimento com a cultura 

hegemônica, o combate ao autoritarismo, e a oposição às posturas moralistas, 

identificadas em determinados segmentos da classe média (KUCINSKI, 1991). 

 Vale considerar o fato de que a definição dessas duas classes está diretamente 

relacionada com os posicionamentos assumidos pelos grupos que se opunham ao 

conservantismo imposto pela ditadura; não refletem, necessariamente, uma cisão 

irreconciliável entre esses grupos. Embora com visões de mundo diferentes em relação às 

formas de resistir ao Estado ditatorial, estes, em alguns momentos, se comunicavam e até 

abriam espaços para a participação de um e de outro nas suas publicações.  

Evidentemente, em ambos os campos, havia os que não enxergavam isso com 

bons olhos, o que não se constituía um óbice intransponível a um certo diálogo 

circunstancial. O Pasquim, por exemplo, ao mesmo tempo em que atuava pelo deboche 

anarquista, assumia-se politicamente engajado no combate à ditadura, veiculando sua 

crítica aos costumes e às instituições em falência. Essa postura contracultural ganha 



62 
 

especial visibilidade a partir dos escritos de Luis Carlos Maciel na coluna Underground, 

cuja inspiração era totalmente contracultural e contribuiu muito para a divulgação da 

filosofia e do modo de vida alternativos, de forte inclinação orientalista e às vezes para a 

defesa dos experimentos lisérgicos, que, na década de 1960, marcara, de forma indelével, 

o mundo, a partir dos EUA e de certos países da Europa Ocidental.  

Nesse sentido, parece adequar-se a uma definição do Hotel das Estrelas, como 

declara Capellari (2007, p. 86). 

 

As edições eram assim formatadas com base em um consenso mínimo entre os 

integrantes, cujas produções, em geral sobre política, filosofia, economia, 

costumes, artes, espetáculos, entre outros, guardavam a marca pessoal de seus 

autores. A subjetividade, ao invés de ser subsumida e camuflada por uma 

pretensa neutralidade jornalística, era realçada, tornando as opiniões de cada 

um, inclusive as que se contradiziam, visíveis aos leitores, estimulando-os a 

confrontar posições e, desse modo, formar sua própria opinião. 

 

 Merece ainda consideração, além do que já foi contemplado por Capellari, 

algumas questões pontuais nessa abordagem sobre o Hotel: 1) o contexto político em que 

se produziu o Tabloide, em 1983, não era mais o de embate visceral com as estruturas de 

poder autoritário, principalmente pelo relaxamento das estruturas de repressão à livre 

expressão, decorrentes do processo de reabertura política em curso, o que não eximia 

ninguém de exercer a crítica vigilante ao establishment, aqui na província polarizado pela 

disputa entre Maias e Alves; 2) o alcance do Hotel, tanto em termos quantitativos – 

tiragem de 1.000 exemplares – quanto em termos geográficos, era modesto, apesar de ter 

atingido outros centros para além de Natal; 3) o Tabloide teve vida efêmera – de apenas 

uma edição. Decerto, essas alegações não anulam a importância do Jornal, mas a reduzem 

por conta da repercussão que poderia ter, caso sua longevidade, seu alcance e disposição 

crítica tivessem a sobrevida em outras edições, o que acabou não ocorrendo. E as causas 

para essa passagem efêmera estão claras, pelo menos na visão de Lisboa, quando declara 

que o fim do Hotel das Estrelas, já em seu próprio nascedouro, teve justas razões:  

 

Foi caro. Imagine você chegando hoje para fazer uma tiragem de mil ou dois 

mil, de um jornal, de tabloide. E nunca se foi recolher um centavo em canto 

nenhum por onde ele foi distribuído. Nós não tínhamos essa estrutura; assim, 

faltou o que nós temos hoje, o que os artistas têm hoje. Chegamos à conclusão 

de que precisamos ter essa visão ou estarmos associados a pessoas que 

tivessem essa visão empresarial, essa visão de organização para tornarem 

possíveis as coisas. Então nós bancamos tudo do Jornal e quando chegou a hora 



63 
 

de fazer o segundo, a barra pesou. A barra pesou. Não era um jornal simpático 

aos políticos, a quem tinha condições de investir (VÉSCIO LISBOA)15 

 

 Isso se reflete em praticamente todas iniciativas de publicações no meio 

alternativo underground, aqui em Natal e em diversos outros centros, com raras exceções, 

onde essa experiência foi possível. E não somente no Brasil mas também nos vários países 

em que se buscou saídas como essas para o exercício da crítica e da contestação ao modus 

vivendi tecnocratizado. É o reflexo de uma vontade, de uma pulsão para a revolta que se 

esvai logo que as condições objetivas se mostram tão desfavoráveis que impedem o 

avanço da iniciativa.  

 No entanto, esse obstáculo não diminui a importância da experiência, pois ela se 

transmuta e ressurge em outros espaços, através de outros meios, semelhantes ou 

diferentes, mas prenhes sempre do germe da inquietação, da latência, do incômodo e do 

inevitável processo de transformação da cultura.  

 Como queria P. R. Mulatinho, na epígrafe da capa do Hotel das Estrelas, é preciso 

“Juntar os pedacinhos de vitral destruído e tentar recompor o equilíbrio, numa ação 

penosa, paciente, com muita inteligência e amor” (HOTEL DAS ETRELAS, 1983, p. 1). 

E humor, ousadia e arte também, eu diria, ingredientes que foram tão importantes no jogo 

de forças entre a cultura hegemônica e a contracultura. E no Hotel das Estrelas isso está 

impresso; afinal, não era sem razão que se propunha ser “um jornal mensal de Vida & 

Arte.” um território livre: “Não existem direitos reservados neste Hotel”, “os hóspedes 

são responsáveis pelos seus aposentos.” 

 Enterre a semente que a árvore está nela. Dois anos depois, é a vez o Delírio 

Urbano. 

 

 

Estágio 2: Um Delírio Urbano 

passeio das gerações 
 É difícil nesse tempo de pós-utopia, pós-tudo e outros pós, 

resistir no fazer poético na província de sol e mar. Assim como 

tem seus prós e contras as maneiras e formas de se editar e 

                                                           
15 Entrevista concedida a este pesquisador em 31/05/2016 
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publicar textos literários. Esse jornal poético vem ressaltar o 

leque de propostas evidentes no presente cotidiano da produção 

das artes natalenses-potiguares. Anti-escola, anti-confraria, 

anti-manifesto, antipanfleto dos oitenta das novas ondas. Jovem 

no espírito da qualquer coisa. Relaxando a estética sisuda. Espaço 

onde passeiam gerações. Pedra que rola ou folha que corre. Prosa 

dos espontâneos. Contra o tódio. Pelo delírio dos campos e pelos 

sonhos concretos dos absurdéticos urbanos (DELÍRIO URBANO, 2014)16. 

 

 Assim anunciava o editorial do primeiro número do fanzine Delírio Urbano, que 

circulou entre julho de 1985 e fevereiro de 1986. Idealizado, segundo seu próprio 

expediente, por Carlos Astral, conhecido poeta marginal, autor de livros de poemas, como 

Sublimes Seres Humanos, Percepções , Imagens e Ações e Visões de um Mundo, que 

estava sempre presente nos points, empunhando e vendendo seus livros. Nesse caso, 

atuando como uma espécie de articulador comercial, provedor de recursos para fazer o 

jornal acontecer. Além de Astral, João da Rua, que criou o nome do fanzine e era revisor 

e editor de fato, Afonso Martins, que cuidava da arte, e da programação visual, junto com 

Novenil Barros, compunham a equipe que movimentou essa publicação em sua efêmera 

existência. Marcus Ottoni, jornalista profissional, assinava a edição. Esses rapazes 

pretendiam rejuntar “os pedacinhos do vitral destruído” e ser o antídoto “Contra o tódio.”, 

liberando “o delírio dos campos”, incitando “os sonhos concretos dos absurdéticos 

urbanos”. 

 O Delírio, diferentemente do Hotel das Estrelas, é considerado um fanzine, pois, 

ao contrário do último que era editado no formato de tabloide, em papel jornal, o primeiro 

era impresso em uma folha A3, branca, de gramatura 75. Embora já fosse também 

impresso em offset, apresentava características de fanzine, não apenas por seu formato, 

mas, sobretudo, por sua linguagem.  

 Como tenciona o redator do primeiro editorial, o fanzine pretendia “relaxar a 

estética sisuda”, o que provavelmente já o colocava numa posição de crítica das 

publicações anteriores, principalmente no tocante à apresentação ou aos modelos gráficos 

engessados, uma linguagem visual considerada quadrada demais para as pretensões do 

Delírio.  

                                                           
16 Reprodução literal do editorial, inclusive no que toca às fontes e formatação do texto. 
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 Essa crítica pode ter razão de ser, porém um pouco exagerada quando se faz a 

comparação com algumas publicações anteriores, posto que antes de 1985, outras 

experiências já sinalizavam essa ruptura. Tampouco em relação às publicações 

independentes e nem mesmo quanto a publicações mais próximas do circuito oficial. Um 

bom exemplo é a edição do caderno Contexto, suplemento cultural do jornal A República, 

no final da década de 1970, que embora fosse editado em um periódico ligado diretamente 

ao governo e num momento de pouca abertura para a liberdade de expressão, 

revolucionava esteticamente ao desmontar a conservadora grade de diagramação dando 

espaço à flexibilidade no que diz respeito à maneira como se dispunha o conteúdo em 

suas páginas. 

 Publicado durante quatro anos, o suplemento passou, é bem verdade, por fases 

distintas, ora se enquadrando numa estética de plena harmonia com a linha editorial de A 

República, ora destoando totalmente, alinhando-se à visão de seus editores que se 

revezaram durante esses quatro anos de existência. A ruptura com o padrão editorial do 

Jornal foi mais visível quando a edição de 14 números do Contexto esteve sob 

responsabilidade de J. Medeiros, Nelson Patriota e Eduardo Gosson, a partir de 16 de 

abril de 1978.  

 Na opinião de Jatobá (s/d, p. 173), essa fase caracteriza-se por uma leveza visual 

cujo objetivo era “revolucionar a estética na produção literária. Resumidamente, 

aconteceu uma ebulição gráfico-visual que [...] pela sua proposta artística, pelo menos 

não passou despercebida em sua ‘atraente’ visualidade”, principalmente pelo grande 

espaço dado à Poesia Visual e ao Poema Processo. 
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FIGURA 7 – Primeiras páginas do Contexto, de 29 de janeiro de 1976 e de 21 de maio 1978. 

FONTE – Jatobá (s/d p. 113) 

 

No entanto, como estamos tratando de publicações alternativas, convém deixar 

claro que o Contexto não se enquadra nessa classificação, pois era vinculado a publicação 

oficial e estava submetido aos humores de seus “proprietários”; afinal, era produzido por 

uma gráfica pública e com recursos do erário público. O suplemento era aparentemente 

voltado para um público mais bem informado, em termos de literatura e poesia. E não é 

demais ressaltar seu caráter eclético:  

 

Embora sem nenhum objetivo comercial, o suplemento é comprometido com 

aspectos culturais distintos. Identificados com a cultura erudita, através da 

divulgação da literatura acadêmica ou convencional: com a cultura de massa 

(‘cultura mosaico’ com Abraham Moles), através do poema processo, poesia 

visual, mail-art e de todo o experimental (anti)literário divulgado pelo 

suplemento: além de vários temas identificados com a cultura popular através 

do regionalismo. (JATOBÁ, s/d, p. 20) 

 

 Nesse sentido, a crítica do editorial do Delírio deve ser relativizada; sobretudo 

porque alguns fanzines anteriores, como o Desobedeça, (março de 1984), o Provokação 

(maio de 1985) e o Rangal (junho de 1984), por exemplo, já ensaiavam a subversão a 

essa “estética sisuda”. E o próprio Hotel das Estrelas, dois anos antes, já fizera isso. 

Porém nenhum chegou à radicalidade de um projeto visual que possa ser comparado com 

o do Delírio. Tampouco no que concerne às propostas temáticas, principalmente dos três 
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primeiros jornais citados acima, pois nesses havia, de fato, intenções bem diferentes das 

do Delírio Urbano. 

Por esse ângulo, especialmente no que diz respeito à abrangência temática, o 

Delírio propõe-se ser um veículo de divulgação cultural geral, com ênfase na literatura e 

na poesia, de forma independente e livre de enquadramentos ideológicos, de filiação 

política e de atavismos com modelos gráficos anteriores, embora fosse dependente, em 

alguns aspectos (de financiamento principalmente), de algumas instituições públicas e 

privadas, como é possível constatar no leque de apoios recebidos, declarados em suas 

páginas17.  

E no quesito apresentação (identidade visual) de fato, subverte os demais fanzines 

e tabloides do gênero, adotando uma estética que privilegia a total liberdade concernente 

à disposição de seus elementos gráfico-visuais e textuais. Esse aspecto pode ser 

confirmado quando observamos a eclética combinação de sua programação visual, que 

usa elementos gráficos de antigos almanaques, combinando-os 

com desenhos psicodélicos, colagens, fotografias, obras de arte, 

tudo misturado, dialogando entre si, é ao mesmo tempo com 

escritos predominantemente em fonte courier new (tipo de letra 

comum das máquinas de datilografia) e outros tipos de fontes, 

incorporando até mesmo textos manuscritos, saturando, em 

alguns momentos, o espaço de utilização da página, quiçá de maneira proposital. Não 

havia fidelidade a um estilo, nem mesmo em relação à vinheta de cabeçalho, que se 

modificava de número para número, mas se adotou uma espécie de logomarca utilizando-

se um desenho do holandês Pieter Bruegel (1525-1569), a imagem de um menino 

urinando na lua. Essa logomarca declarava bem o espírito insurgente que predominava 

no fanzine. 

 

                                                           
17 Entre o primeiro e terceiro números, é possível constatar que a publicação recebia apoios tanto das 

editoras, gráficas, cooperativas de jornalistas, da FJA quanto da prefeitura de Natal. 
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FIGURA 8 – páginas dos número 01 e 03 do Delírio Urbano. 

FONTE – Delírio Urbano (2014). 

 

 

Essa gama de elementos disposta de modo aparentemente aleatório e nem sempre 

simétrico, conferem às páginas do Delírio uma ruptura, de fato, com a “estética sisuda” 

da maioria das publicações de cunho literário, poético e cultural experimentadas em Natal 

até aquela data, com as ressalvas que já foram feitas aqui. E é esse fator, associado ao 

conteúdo em si, que contribui para tornar o Fanzine um caso à parte no espectro de 

publicações alternativas da Cidade na década de 1980. 

E não se pode deixar de registrar o fato de que na mesma proporção em que 

transgredia no campo visual, o Delírio também se propunha inovar no conteúdo, 

assumindo ao mesmo tempo a função de espaço de expressão poético-literária, de 

divulgação das artes em geral e de crítica do establishment, na medida em que postulava 

ser  “Anti-escola, anti-confraria, anti-manifesto, antipanfleto dos oitenta das novas ondas” 

(DELÍRIO URBANO, 1986, p. 1). 

 Em suas três edições, reúne um conjunto de expressões e opiniões muito ecléticas, 

a exemplo do Hotel das Estrelas, que foi uma experiência importante como ponto de 

partida para tal iniciativa, embora o Delírio tenha ido além, incorporando elementos de 

outras vertentes da década de 1980. Essas vertentes passavam pelo escracho de tabloides, 
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como o Planeta Diário, editado no Rio de Janeiro pelo grupo que mais tarde funda a 

revista Casseta e Planeta; incorporava também influências New Waves, da pop-art e do 

Rock Brasil, conferindo à publicação uma certa equidistância do que já havia sido 

publicado até então no campo da “imprensa alternativa”, como afirma Afonso Martins: 

 

[...] o Hotel das Estrelas foi um bom ponto de partida né? Mas se você vê, 

comparar, tem umas diferenças, você pode perceber diferenças claro, tem 

coisas, tem o humor também, acho que uma coisa básica que define muito a 

característica daquela produção cultural daquela época, daquela juventude, 

naquele período, fazia parte daquele universo que estava sendo testado, vindo 

à tona naquele momento assim, com essa influência no Rock Brasil essa coisa 

da abertura politica [...] Um pouco, o Planeta Diário era mais escrachado, tinha 

aquele humor né, como Blitz, aquela coisa da Blitz, aquela coisa despretensiosa 

mas ao mesmo tempo cheio de ironia, que não queria levar a coisa a sério, tinha 

essa coisa que eles chamavam de pós-moderno, de brincar com as referências 

e tal [...] (AFONSO MARTINS)18. 

 

 Nas páginas dos três números publicados, é possível constatar certo grau de 

ecletismo e ousadia da publicação, congregando uma miríade de colaboradores, incluindo 

figuras como o folclorista Deífilo Gurgel ou o poeta controvertido e anárquico da velha 

guarda, Celso da Silveira, misturando-os aos cronistas do desbunde da “ geração glauco-

mattosiana, dos marginais que [ciganizavam] as nuvens dos padrões do bom 

comportamento, que tiram foto três por quatro das pessoas-cadáveres-em-vida”. 

(DELÍRIO URBANO, 2014 S/P), representadas por Antônio Ronaldo, Carlos Gurgel, 

Carito Cavalcanti, Eduardo Alexandre, João da Rua, João Barra, Dorian Lima, Clotilde 

Tavares, Marize Castro, Zanoni Tadeu, Volonté e J. Medeiros.  

 Na verdade, são estes que predominam nas páginas do Delírio. E era parte 

significativa deles que agitava a cena contracultural natalense por meio das publicações 

em mimeógrafos, nos Festivais do Forte, que expunham na Galeria do Povo, que 

marchavam nos Passeios Poéticos; enfim, que representavam o grupo de artistas e 

intelectuais que acreditavam na possibilidade de criar alternativas outras à ideia de cultura 

tutelada pelos meios oficiais, embora se valendo, eventualmente, desses meios como 

forma de subsistência.  

E mais ainda: parece ser parte de um deslocamento de contrafação, que ao mesmo 

tempo em que negava o estado provinciano em que se encontrava a cultura local, 

expressava a crítica impiedosa desse provincianismo: “O que mais me pira nessa 

paróquia, são as exigências de uma retórica cada vez mais redundante” (RONALDO, 

                                                           
18 Entrevista concedida a este pesquisador em 27/03/2017. 
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2014, s/p). Na realidade, alimentava-se uma crença de que a partir daqui poderia se 

projetar algo, cuja ondulação e reverberação extraíssem a “paróquia” de seu 

paroquialismo, chamando a atenção do mundo lá fora para o fato de que aqui se fazia arte 

e poesia, independente do status quo. Tal como proclama Rose Marie: “Natal! Dizem, 

cidade modernista futurista espacial. Egocêntrica. Absorvemos, mas não vivenciamos as 

linguagens universais” (DELÍRIO URBANO, 2014, s/p). 

Fica difícil filiar o Delírio a uma vertente, principalmente no tocante ao vórtice de 

ideias que veicula. Mas sem precisar de grande acuramento, pode-se perceber que faz um 

grande esforço para não ser confundido com o conservantismo provinciano, seja pela 

crítica a esse provincianismo, seja pelo esforço que a maioria de seus colaboradores faz 

para livrar-se desse “selo”, quando descarregam os desejos de conquistar visibilidade para 

além das fronteiras de sua aldeia. E, pelo menos parcialmente, conseguem. No número 3, 

lê-se uma importante opinião de Cláudio Willer, publicada no número 84, do suplemento 

Leia, da Folha de São Paulo, em que ele menciona: o “Delírio Urbano (Natal-RN), com 

boa diagramação, e textos interessantes [...]” Futuramente pretendo agendar tudo isso, 

para estimular o intercâmbio” (DELÍRIO URBANO, 2014, s/p). 

 A apresentação do jornal – qualidade gráfica e a diagramação criativa – foi sem 

dúvida, um dos motivos pelos quais o Delírio conquistou grande adesão de artistas e 

intelectuais locais. É o que defende João Batista de Morais:  

 

Porque ele já era muito bem editado, numa máquina offset de uma gráfica boa, 

o que dava a ele, por exemplo, um resultado gráfico melhor, mais apresentável; 

ele se diferenciava exatamente por isso. Porque ele já não era mais aquela 

coisa, aquela produção acanhada. Nós tínhamos a preocupação de apresentar 

um trabalho muito bem feito, bem realizado, inclusive na sua apresentação. Eu 

acho que inclusive isso ajuda a provocar essa recepção tão satisfatória que 

houve. Tão boa (JOÃO BATISTA DE MORAIS NETO)19. 

 

                                                           
19 Entrevista concedida a este pesquisador em 21 de abril de 2016. 



71 
 

Por fim, talvez seja melhor não tentar compreendê-lo tendo um viés ou vieses 

como referenciais – daqui e de alhures –, posto que há de se reconhecer o caráter de 

ineditismo, do qual se reveste a experiência, como autêntica e dotada de uma expectativa 

altamente bem intencionada, disposta a ser, como diz João da Rua, em seu texto Mito 

passageiro ou efêmera realidade?: “Uma edição que não fique restrita somente a seu 

grupinho de entendidos mas que circule normalmente pelos vários segmentos da 

sociedade” (DELÍRIO, 2014, s/p). Ou seja, melhor tê-lo como parte dessa pulsão juvenil 

ao arrebatar das mãos ascendentes o cetro antes de iniciar o ritual de passagem, mas não 

pensando em repassá-lo a outra “geração” e sim, por direito, tomá-lo e atirá-lo ao rio, para 

que não haja mais rituais de passagem.   

  

FIGURA 9 – As três capas do Delírio Urbano. 
FONTE – Delírio Urbano (2014). 

 

 

Não se pode precisar os motivos pelos quais o Delírio Urbano deixa de circular. 

Claro que sempre há motivos de várias naturezas. Isso tanto aqui em Natal, quanto em 

qualquer outro lugar. Que o diga Mattoso (1981, p.70), quando analisa a chamada 

imprensa nanica nos anos 1970, apresentando uma lista rápida de publicações que, sob 

sua ótica, eram 

 

[...] marcadamente artísticas e poéticas, de grupos culturalmente ativos, 

constituídos em sua grande maioria por poetas e artistas visuais, trabalhando 

intersemióticamente: VERBO, FLOR DO MAL, CÓDIGO, na Bahia, 

POLEM, POESIA EM GREVE, QORPO ESTRANHO, CINE-OLHO, 
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ARTÉRIA, entre muitas outras. A grande maioria destas revistas teve tiragem 

única ou, no máximo, três números.  

 

Portanto, não é uma peculiaridade do Delírio, nem do Hotel das Estrelas. Essa 

efemeridade parece ser uma marca desses tipos de publicações20. Kucinski (1991), ao 

analisar as causas do desaparecimento precoce da grande maioria dos jornais alternativos 

que circularam no Brasil até a década de 1970, debita essa efemeridade à forma provisória 

como eram encaradas as iniciativas, vulnerabilizando-as, tornando-as frágeis, não apenas 

pelos aspectos externos desfavoráveis, mas, muitas vezes, pelas próprias contradições 

internas que afloravam. Tudo isso pode ser compreendido também como uma decorrência 

do modelo “ético-político” que se definia por componentes como o repúdio ao lucro, o 

descaso com as questões de administração, organização e comercialização, a ineficácia 

das estratégias para construir uma base de grandes leitores e assinantes e, no caso dos 

jornais que circulavam durante a Ditadura, uma espécie de triunfalismo por conseguir 

driblar a censura.  

É bem verdade que o último pormenor não se aplica aos dois jornais de Natal 

acima apresentados.  Independente do “malogro” editorial parcial, interessava-lhes mais 

as experiências em si e suas contribuições na formulação de uma nova proposta de diálogo 

dos artistas com o seu público; enfim, o que elas expressavam, era o ânimo dos atores 

para criar alternativas culturais contra-hegemônicas aos enfados da dita “cultura oficial”. 

Era, além do mais, uma iniciativa que se revestia de uma importância particular, pelo fato 

de manter viva a chama de uma utopia, que, com o fim da ditadura, parecia ter-se esvaído, 

levando junto com ela a necessidade de criar outras casamatas de resistência.  

No entanto, essa e outras iniciativas provam que esse ideal não se circunscreveu 

jamais à luta política contra um regime; mas é parte inextricável do instinto de 

sobrevivência do jogo, como estratégia de renovação da cultura; é contracultura. 

   

 

                                                           
20 Vale aqui fazer um destaque para uma experiência bem mais duradora em Natal no campo das 

publicações alternativas. Trata-se da revista em quadrinhos Maturi, criada em 1976, por Aucides Sales, 

Enoch Domingos e Francisco Alves da Costa Sobrinho, integrantes do GRUPEHQ (Grupo de Pesquisa e 

Estudos em História em Quadrinhos), que, apesar de várias interrupções na sua trajetória – e de várias 

reformulações no quadro de autores e no seu formato –, manteve-se até 2012. Entretanto, vale ressaltar que, 

embora em alguns momentos tenha esboçado uma crítica ao sistema, a Maturi se destacou mais pela sua 

inclinação aos conteúdos históricos do Estado do Rio Grande do Norte, e por um certo humor ingênuo, do 

que como uma publicação propriamente de cunho underground. A caracterização da Maturi, como uma 

publicação alternativa, pode ser atribuída à disposição de seus autores de assumirem-se produtores de uma 

categoria que chamavam de “sub-edição” e de atingir o maior número de leitores possíveis em todos os 

estados do país que pudessem alcançar e pelo seu tamanho (12cm x 8cm). 
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1.1 Mimeógrafo e poemas 

A grande quantidade de publicações alternativas não se resumia aos tabloides e 

fanzines. É talvez mais expressiva a produção de livros da chamada Geração-

mimeógrafo21, desde a segunda metade da década de 1970, um forte componente de 

divulgação das ideias da cultura alternativa, cujo estilo literário e poético no Brasil ficou 

conhecido como Poesia Marginal. Aliás, era também por meio dos fanzines que circulava 

parte dos escritos desses poetas marginais de dicção poética variada. 

Essa experiência poético-literária, inscrita no amplo cardápio de expressões da 

década de 1970, e tendo como principal centro irradiador as cidades do Rio de Janeiro e 

São Paulo, invade Natal a partir de meados dos anos de 1970 e adquire vigor nos anos 

1980, definindo-se como um dos traços do pensamento alternativo local, motivando 

sujeitos e coletivos que se engajam e chegam, inclusive, a estabelecer comunicação com 

os expoentes nacionais desse movimento.  

A dificuldade de acesso aos recursos para imprimir livros, brochuras e fanzines 

em gráficas profissionais empurrava muitos para a produção impressa em mimeógrafos, 

uma tecnologia barata e mais ao alcance do poder aquisitivo do poeta/escritor e do seu 

leitor. Os livros e brochuras tinham um caráter puramente artesanal e sua distribuição 

também seguia essa estratégia, uma vez que as produções eram passadas de mão em mão. 

Além dos valores poéticos, os poetas marginais proporcionavam a novidade, pois 

subvertiam os modos tradicionais de produzir, editar e distribuir poesia e literatura 

(HOLANDA, 2004). 

 No âmbito nacional, essa experiência teve, em nomes como Chacal, Ronaldo 

Santos, Bernardo Vilhena, Charles Peixoto, o quadro de pessoal que mais tarde integrou 

o Nuvem Cigana, coletivo de artistas da década de 1970 no Rio de Janeiro. São também  

conhecidos os nomes de Ana Cristina César, Cacaso, Francisco Alvim, Paulo Leminski, 

Nicholas Behr e Turiba. Os dois últimos criam, em Brasília, um análogo do Nuvem 

Cigana chamado Cabeças. Esses nomes foram as expressões que influenciaram gerações 

de jovens poetas país a fora, sobretudo nas capitais. Em 1976, a Poesia Marginal ganha 

                                                           
21 Segundo Alves (2015), os pioneiros do poema mimeógrafo foram os integrantes do grupo Sanhauá, da 

Paraíba, nos anos 1960. O autor cita Marcos dos Anjos, com a obra Alguns gestos, de 1963, como uma das 

primeiras nesse formato.  Já Charles Peixoto, um dos integrantes do Nuvem Cigana/Artimanhas, afirma 

que os precursores foram os Poetas marginais cariocas, no início da década de 1970, através de Guilherme 

Mandaro. Ele teria inventado a poesia mimeógrafo, ao viabilizar a impressão de livros a partir de um 

mimeógrafo que usava em um dos cursinhos onde lecionava. Os primeiros livros teriam sido: Muito Prazer, 

Ricardo, de Chacal e Travessa Bertalha, do próprio Peixoto (PEIXOTO, Charles. In: COHN, Sérgio. 

Nuvem cigana: poesia e delírio no Rio dos anos 70. Rio de Janeiro: Azougue, 2007 (Entrevista). 
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uma antologia, organizada por Heloísa Buarque de Holanda, Os 26 Poetas Hoje, que se 

tornou uma boa referência para quem desejava ou deseja estudar a Poesia Marginal, ou 

mesmo nela buscar inspiração22. 

 Em Natal, no final da década de 1970 e durante a década de 1980, é possível 

identificar várias iniciativas individuais (e de grupos) em torno da produção poético-

literária, que podem ser inscritas na produção marginal. O precursor foi o poeta João 

Gualberto, com o livro Máquina de Lavar Poemas. A partir daí, um número expressivo 

de publicações de nomes, como Jóis Alberto, Adriano de Souza, Antônio Ronaldo, Carlos 

Gurgel, Eduardo Alexandre, Blecaute, Aucides Sales, João da Rua, Venâncio Pinheiro, 

Marcelo Amorim, Enoch Domingos, Sofia Gosson, Eduardo Gosson, Carlos Astral, João 

Barra, Volonté, Aluízio Mathias, Dorian Lima, Jota Medeiros, Falves Silva, por exemplo, 

desencadeiam ações que crescem exponencialmente à medida que se avança na década 

de 1980. Esses, entre dezenas de outros autores de dicções variadas – algumas vezes 

articulados em coletivos –, foram responsáveis por uma quantidade muito significativa de 

livros, brochuras e fanzines, de características marcadamente alternativas e em 

quantidade surpreendente, constituindo-se numa experiência de linhas muito particulares 

e que, sem dúvida, merece atenção como tema de estudo. 

 Uma profusão de livretos e brochuras, produzidos em mimeógrafo, serigrafia ou 

xerografados, invadiu a década e agitou bares, passeios públicos e praças, chegando, em 

alguns casos, a serem lançados em salões de instituições culturais, como, por exemplo, o 

livro Batman & Robin, que teve um concorrido lançamento no Pátio do Instituto Histórico 

e Geográfico do Rio Grande do Norte, em um happening, com direito a porco assado e 

performances de J. Medeiros e Pedro Grilo.  

Na década de 1980 essa produção alternativa passa a contar com o engajado apoio 

da Oficina Viva, sob coordenação de Venâncio Pinheiro, herdada, segundo o próprio 

Venâncio, de Sandoval Fagundes, com quem ele convivera desde a movimentação para 

realizar o I Festival de Artes de Natal em 1978. E vale ressalvar o fato de que parte 

significativa da produção alternativa era organizada como produções coletivas, chegando 

a ter no coletivo Aluá Produções Alternativas, um grande apoio no que diz respeito à 

                                                           
22 Ronaldo Santos, do Nuvem Cigana, recusa-se a participar da antologia de Heloísa Buarque, por entender 

que descaracterizava a feição da poesia marginal independente, pois era uma forma de enquadramento 

desses poetas no sistema. Chacal, depois de lançado o livro, critica-o chamando-o de “balaio de gatos”, 

pois, em sua opinião, além dos marginais, tinha gente que ele não entendia por que entrou na antologia. De 

qualquer forma, essa era uma posição radical em relação à iniciativa e ao resultado do trabalho de Holanda, 

que depois será retificada pelos dois (ver COHN, 2007). 
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impressão e à definição dos projetos gráficos, principalmente nos primeiros anos da 

década de 1980.  

 

 

 

FIGURA 10 – Livros mimeografados: Incesto Histórico de Adriano de Souza e Antônio Ronaldo, 

Escrachado de João Barra e Minha Remington 22 de Venâncio Pinheiro. 

FONTE – Acervos pessoais de Fernando Mineiro e Venâncio Pinheiro. 
 

 Entretanto, não era apenas na Oficina Viva que se imprimiam esses materiais. 

Lançava-se mão de outras estratégias para impressão, buscando-se alguns parques 

gráficos de empresas de xerox e até mesmo reprografias de empresas privadas e entidades 

sindicais, muitas vezes de forma semi-clandestina. Em várias das conversas que mantive 

com alguns dos autores, destaca-se o nome de Lula, trabalhador que operava máquinas 

de xerox em uma reprografia particular, no centro da cidade, e que era próximo de muitos 

deles, tornando-se um aliado decisivo para que se conseguisse imprimir alguns materiais. 

Véscio Lisboa, por exemplo, afirma que 

 

[...] publicávamos esses poemas via mimeógrafo, via mimeógrafo eletrônico. 

Havia uma figura da maior importância, que trabalhava numa xerox, que se 

chamava Lula e que desempenhou um papel muito importante. [...] Ele 

trabalhava numa xerox e dispunha de mimeógrafo eletrônico e tal, e então ele 

facilitava muito para a rapaziada o acesso a esses equipamentos. E através 

desse acesso, barateava os custos do material, a gente fazia jornalzinho, 

panfletos...  (VÉSCIO LISBOA, 2016)23. 

 

                                                           
23 Entrevista concedida a este pesquisador em 31/05/2016. 
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 Venâncio Pinheiro também cita Lula e destaca sua atuação a partir da estrutura de 

reprografia da ADURN24 (Associação dos Docentes da UFRN): 

 

Então eu tinha essa preocupação dos meios de produção, de ter o controle sobre 

meios de produção. Ou então, na própria ADURN, no sábado. Tem um livro 

que você precisa ver esse livro, que é Robin & Batman [Batman & Robin]. Foi 

totalmente impresso no mimeógrafo da ADURN, no domingo ” (VENÂNCIO 

PINHEIRO, 2016)25. 

  

 Por isso mesmo é comum encontrar referências a editoras que eram pura ficção. 

Muitos livros são registrados como Edição do Autor e outros por editoras que nunca 

existiram, fato que se encaixa no espírito de galhofa, que os poetas faziam de propósito, 

como parte da irreverência que marcava o contexto: Editora Na Munheca, Editora As 

Fontes Vivas, Todos nós juntos, Editora mais uma Cacetada, Editora Odara que ri com 

o Rabo, Editora Raça, e por aí vai.  

 Não obstante, uma significativa parte das publicações tinha o selo do Aluá 

Produções Alternativas, que era a editora do coletivo Aluá, fundado a partir da dissidência 

do grupo Cabra, agregando outros nomes, tais como Venâncio Pinheiro, Dorian Lima, 

João Barra, Aluízio Mathias, e Ciro Pedroza. A importância do Aluá, no plano da 

produção literária, deve-se também ao fato de Venâncio Pinheiro ser o detentor do 

maquinário herdado de Sandoval Fagundes, a Oficina Viva. 

 Outro aspecto bem marcante da produção alternativa diz respeito à forma hilária 

como eram tratados os elementos pré-textuais, como agradecimentos ou mesmo 

declaração de intenções da obra, apresentados sempre de forma incomum e provocativa, 

como, por exemplo, a dedicatória feita por Aluízio Mathias no livro Pipocalipse Nau: 

“Este trabalho é dedicado a minha memória que anda muito fraca, e, todos os poemas 

podem ser lidos separadamente”. No mesmo livro, nos créditos, pós-textuais, o registro: 

“Impresso na Oficina Livro Livre, com tiragem de 1 milhão de maus exemplares”.  

(MATHIAS, 1983). O livro, no entanto, foi uma publicação do Aluá. 

 No livro Feito na Mão, de Dorian Lima – livro todo em manuscrito – o autor, 

entre os créditos da edição, agradece a Lula (já referenciado aqui), da seguinte forma: 

“Força total: Lula”, e adverte: “Este trabalho pode ser divulgado em qualquer parte, de 

qualquer planeta” (LIMA, 1982). Semelhantes a esses são muitos: “A todos os seres que 

habitam nossas pessoas” (CIO POÉTICO, 1982); “Para Nóia que insinuou esses poemas 

                                                           
24 Atualmente Sindicato dos Docentes da UFRN 
25 Entrevista concedida a este pesquisador em 08 de setembro de 2016. Grifo meu. 
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que minha mãe nunca quis ler”; “Esse livrinho recebeu menção horrorosa num concurso-

fantasma de literatura oficial” (MATHIAS, S/D).  

 Nas noites de sábado, no início (e como tendência crescente no decorrer da década 

de 1980), não era difícil encontrar, nas portas de cinemas, nos bares, nas barracas de praia, 

nos ônibus, alguns desses poetas comercializando, de mão em mão, suas produções; 

algumas vezes impressas a partir do próprio manuscrito mesmo. O depoimento de Jóis 

Alberto nos dá uma dimensão dessa experiência: 

  

Fazíamos pequenas tiragens. Eu não me lembro exatamente o número, mas eu 

acho que uns 50, 100 exemplares mais ou menos, com capa de papel cartolina. 

A gente arranjava guilhotina pra cortar as páginas e tal... Depois, eu mesmo, 

em casa, artesanalmente, era um trabalho muito artesanal, encadernava e ia 

vender nas portas de cinemas imitando as informações que eu tinha do que 

tinha ocorrido lá no Rio... Quando eu li que, por exemplo, Chacal fazia isso, 

eu disse, não eu vou fazer também aqui em Natal (JÓIS ALBERTO, 2014) 26. 
 

 A menção ao Rio de Janeiro que Alberto faz em seu relato, refere-se precisamente 

à fecunda experiência, na década de 1970, de alguns dos poetas marginais já citados aqui. 

Como já frisei antes, esses poetas se articulariam mais tarde em torno do coletivo Nuvem 

Cigana. Suas atuações, no entanto, começam a partir das iniciativas de editar por meio 

do mimeógrafo, cuja distribuição dos livros era feita pelos próprios autores na porta de 

teatros, cinemas, bares, barracas de praia etc. 

 

 

. 

FIGURA 11 – Capas dos livros de Chacal e Ronaldo Santos, ambos do Nuvem Cigana 

FONTE – COHN, 2010, p. 37 e 43 

 

                                                           
26 Entrevista concedida a este pesquisador em 20 de abril de 2015. 
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Para esses poetas, a dificuldade de acesso a editoras mais sofisticadas ou até 

mesmo a gráficas que dispusessem de máquinas offset não poderia constituir um 

impedimento para a divulgação de seus poemas. E era mais importante a poesia, o seu 

conteúdo, do que o suporte no qual fosse veiculado. É nisso que se apoia o discurso de 

Eudoro Augusto e Bernardo Vilhena em um texto para a revista Malasarte, em 1975:  

 
Todos querem passar adiante o espelho do poema, o revelador mágico de uma 

realidade que se redistribui de imagem em imagem, de poeta em poeta, de leitor 

em leitor. O pacote pouco importa: um livro pra ler no ônibus, um livro entre 

dois cigarros. Envelope de bilhetes inesperados, caderno de notas, piadas, 

surpresas, indicações: o leitor recebe como uma cola de colégio. Pode usá-lo 

para conferir suas próprias respostas, ou rasgá-los se não estiver interessado na 

pergunta. Latente em quase todos nós, desperta aos poucos uma atitude que o 

Cacaso define numa frase convicta: “a vida não está para ser escrita, mas a 

poesia sim está para ser vivida” (AUGUSTO e VILHENA, 2010, p. 77). 

 

O texto dos dois poetas cariocas reforça uma semelhança entre a experiência 

natalense e a carioca, que não foi acidental, embora não signifique necessariamente 

ascendência da segunda sobre a primeira.  Nesse caso, ajuda a compreender um pouco 

quais as influências (diretas ou periféricas) do ativismo contracultural em Natal no 

período, pelo menos no tocante ao âmbito da experiência da poesia marginal. Trocando 

em miúdos, poderíamos facilmente situar no que Goffman e Joy (2007), defendem ser 

uma experiência contracultural que se expressa tanto pela imitação, quanto pela 

ressonância. 

Colabora também para o entendimento de que todo o esforço de propagação da 

literatura que circulava nas franjas da produção em escala industrial, com distribuição 

garantida pelos grandes centros de comercialização – como livrarias e bancas de revistas 

– parece pôr à prova a disposição desses grupos de jovens escritores e poetas para 

assumirem o compromisso com a produção literária marginal; auxilia na elucidação do 

papel que ela exercia no processo de produção da cultura local, como um deslocamento 

que remexia as entranhas dessa cultura. E ainda que, aos olhos de alguns céticos ou 

conservadores, aparecesse como uma “expressão menor” vai tatuando-se definitivamente 

como textura no imaginário da Cidade, com sua linguagem própria, com sua forma de 

expressar-se caracteristicamente outsider.  

Em outras palavras, uma forma de expressão de uma língua menor dentro de uma 

maior, em que a literatura, a poesia, a arte, enfim, seriam responsáveis pela função de 

enunciação coletiva e mesmo revolucionária, no sentido do que pensam Deleuze e 

Guattari (2003, p. 40):  
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É a literatura que se encontra carregada positivamente desse papel e dessa 

função de enunciação colectiva e mesmo revolucionária: a literatura é que 

produz uma solidariedade activa apesar do cepticismo; e se o escritor está à 

margem ou à distância da sua frágil comunidade, a situação coloca-o mais à 

medida de exprimir uma outra comunidade potencial, de forjar os meios de 

uma outra consciência e de uma outra sensibilidade. Como o cão das Pesquisas 

que na sua solidão faz apelo a uma outra ciência. A máquina literária reveza 

uma máquina revolucionária por vir, não por razões ideológicas, mas porque 

esta está determinada a preencher as condições de uma enunciação colectiva 

que falta algures nesse meio: a literatura é assunto do povo.  

 

A solidariedade ativa de que falam os autores se torna visível em outros 

momentos. No Brasil, a partir dos efeitos que o fechamento político causa sobre a vida 

cultural no final da década de 1960, situação que perdurou durante toda a década de 1970. 

Porém, ao mesmo tempo, provoca a necessidade de se forjar “uma outra 

comunidade potencial”, na medida em que os grupos de poetas lançam-se à crítica social, 

tanto no que diz respeito à condução direta dessa crítica – através de uma pronunciação 

incisiva e inquieta – quanto no que concerne as próprias opções temáticas que compõem 

os seus discursos, através do poema, do conto ou da crônica; do livro, dos fanzines ou da 

revista (PEREIRA, 1981).  

A pronunciação e as opções temáticas são os elementos que conferem sentido a 

esse propósito de enunciação coletiva. Cito a Poesia Marginal como exemplo mais 

próximo daquilo que pode encetar um ativismo. Esboços desse ativismo, da vontade de 

“forjar outra consciência e outra sensibilidade” pelas vias poéticas, literária e da arte de 

modo geral aparecem como um traço vivo nas experiências individuais e coletivas em 

Natal no final da década de 1970 e durante 1980. E esse é um dos vieses pelo qual se 

manifesta a contracultura local.  

Tais esboços, no mínimo, podem fornecer material para a reflexão sobre como 

esses sujeitos se determinam no preenchimento das condições dessa “enunciação 

coletiva.” E, mesmo que os tentáculos à disposição dos atores tenham sido curtos demais 

para alcançar as massas, não se abandonou o sonho de catapultar a poesia a um patamar 

mais justo em relação à sua visibilidade e também no sentido de criar um movimento 

plasmático, sob a garantia de que a energia desprendida não seria vã, pois mais forte era 

a ideia de que a poesia e a literatura, a arte, enfim, eram também “assunto do povo”. 

Nesse sentido, havia uma certeza de que era necessário criar meios de 

enfrentamento da rigidez do mercado editorial local, reflexo da rigidez do mercado 

editorial nacional, aberto apenas à edição de obras que eram qualificadas como “de bom 
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gosto” ou “de qualidade”, de acordo com os padrões gráficos de mercado nacionais e 

internacionais. 

Essa realidade abatia-se sobre a produção alternativa como um imperativo para se 

buscar outros meios editoriais independentes que passavam pelo mimeógrafo, pela 

serigrafia e pela xerografia, meios técnicos de menor custo e que atraíam os produtores 

literários locais. Isso, em alguns momentos, motivava crítica por parte dos mais 

conservadores que “davam de ombros”, considerando essa produção “literatura pobre”, 

“literatura do lixo” ou “lixeratura”, o que, muitas vezes, ao invés de afetar negativamente 

os escritores e poetas, soava como elogio e motivava ainda mais a produção assumida por 

eles como marginal mesmo (PEREIRA, 1981).  

Os livros – noção ampla para uma gama variada de produções que iam de livros 

propriamente ditos a brochuras, envelopes, encartes e folhas de papel ofício grampeadas, 

datilografadas –, além do modo de produção e da qualidade que denunciava esse meio 

em si, tinham, como características, um cuidado com a manutenção de uma estética 

peculiar, que se definia como traço identificador desse tipo de produção. Em geral, havia 

sempre uma preocupação com a ilustração do poema, crônica ou conto, que poderia ser 

criada por mais de um desenhista e, em que pese o modo artesanal de confecção, na 

maioria das vezes, apresentavam qualidade editorial considerada razoável, apesar da 

rusticidade; e eram obras bem agradáveis de ler e ver. Evidente que essa não era uma 

regra sem exceções. Havia produções, cujo padrão gráfico era bem sofrível. Porém isso 

não incomodava seus autores, a ponto de fazê-los recuar.  

Embora não seja o único aspecto para qualificar essa vertente como “marginal”, o 

poeta ou escritor que enveredava por esse caminho, tinha de entrar consciente de que sua 

proximidade, em todos os momentos do processo, era parte indissociável do sucesso ou 

do fracasso futuro, principalmente nas publicações individuais. Da escritura da poesia ou 

da prosa, do esforço para a arrecadação de fundos para custeios ou para encontrar 

estratégias alternativas de impressão (o que nem sempre estava isento de riscos), até as 

formas de divulgação, lançamento, desembocando na distribuição, sua participação era 

decisiva. Em resumo, o comprometimento do sujeito, poeta/escritor era fundamental. 

Todo esse processo pode ser imaginado quando visualizamos as obras em si. 
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FIGURA 12 – Capa e primeira página do livro Duas Cabeças de Beclaute; poema de Harrison Gurgel no 

livro Conserto em Geral (coletivo) com ilustração de Novenil Barros e capa do livro-envelope Sanduíche 

de Poesia (coletivo). 

FONTE – Arquivos pessoais de Fernando Mineiro e Venâncio Pinheiro. 

 

Essa realidade, que se constituía em um desafio eivado de incertezas e de 

contratempos, não deixava de ser também um combustível importante para a motivação, 

chegando mesmo a refletir-se no processo de construção, como ato de um sujeito com 

autonomia, como um elemento formativo importante, tanto no que diz respeito ao 

desenvolvimento de habilidades práticas, materiais, providenciais quanto às subjetivas. 

Os reflexos dessa experiência, associados à rede de temas que já eram objeto de 

exploração dos poemas, podiam ser identificados não apenas através da discursividade 

em si mas também pela postura assumida em relação às próprias questões práticas e 

existenciais com as quais o poeta se deparava cotidianamente. Isso porque ele era 

empurrado a imaginar soluções, a desenvolver iniciativas, experimentar procedimentos, 

ampliar sua rede de contatos, tornando-se mais inventivo. Desse conjunto de elementos 

depende sua sobrevivência cultural, associada, a partir daí, a atitudes de críticas que 

colaboravam decisivamente para o seu deslocamento em direção às margens, realçando 

o seu caráter dissidente (BRITO, 1978). 

   O caráter marginal, no entanto, não se refletia apenas no modus operandi dos 

poetas e escritores, como ativistas dessa vertente, mas, sobretudo, no conteúdo, na 

linguagem da prosa e poesia que produziam, em geral contaminadas pelas questões 

cotidianas, pela fala autorrefenciada, pelo humor e por uma dose grande de coloquialismo, 
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certamente se constituindo o traço mais importante para a definição do termo Poesia 

Marginal.  

 

Os poemas procuravam falar da vida imediata, numa linguagem sem enfeites 

ou amarras, coloquial ao extremo, em que o humor e a gíria encontravam 

bastante espaço. Era a linguagem com a qual eles falavam entre si, e se 

entendiam. Falavam de amor, sexo, droga, política, vida familiar: tudo isso 

numa espécie de código da tribo. Bebiam em todas as fontes: do modernismo 

à vanguarda concretista, passando, claro, pela tropicália com seus ídolos pop 

(MELLO, 2006, p. 85). 

 

 Mesmo que não seja objeto deste trabalho fazer análise de discurso literário da 

produção alternativa, creio que é importante, no âmbito da experiência natalense, a 

ilustração, por meio de alguns exemplos e de algumas reflexões sobre essa produção 

literária como forma de reforçar a noção de como ela se assenta e em que momentos 

aparecem os traços da dissidência característica dessa experiência. 

   

Estágio 3: Máquina de Lavar 

 

UM BÊBADO 

LÚCIDO BÊ 

BADO ESCO 

RRE NO VÔ 

MITO UM P 

EDAÇO DOS 

CALOS SOB 

A LINGUAG 

EM HÁ MAI 

S CALOS S 

OB O COPO 

 (GUALBERTO, 2007, p. 53). 

  

A leitura do livro pioneiro da chamada Geração Mimeógrafo natalense, do poeta 

João Gualberto, chamado Máquina de Lavar Poemas, publicado em 1976, e ganhador do 

Prêmio Otoniel Menezes da FJA, permite constatar um vínculo direto, quase imediato, 

com episódios banais da vida cotidiana, como ilustra o poema, que descreve uma situação 

corrente entre os adeptos do álcool; aliás, uma das muitas rotas de fuga, junto com o 

consumo de outras drogas, e um estimulante recorrente para a inspiração do próprio poeta 

marginal. 
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 A imagem fotografada pela retina do poeta expõe o drama de quem salta 

consciente ou inconscientemente para o abismo do universo do consumo do álcool e se 

afunda no gozo deletério da embriaguez extrema, de cuja bílis regurgita a refeição sob 

forma de calos da linguagem, que se fundem com os outros calos provocados pelos 

embalo da própria condição tropecina de todo embriagado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 – Capa do Livro Máquina de Lavar Poemas de João Gualberto. 

FONTE – Fundação José Augusto e Sebo Cata Livros, 2007. 

 

Essa fusão é brilhantemente retratada na angulosa fragmentação das palavras, cuja 

divisão silábica não obedece a nenhuma regra gramatical, nem a disposição das palavras 

a quaisquer regras prosódicas. O realce visual proposto pela verticalidade da forma é 

suficiente para captar o instantâneo da situação do miserável estendido sobre o vômito, 

imagem que pode estar também na voragem de sua própria mente. O poema é um 

instantâneo de uma situação cotidiana que bem poderia ser vivenciada pelo próprio poeta, 

assim como ser um objeto súbito e flagrante de sua passagem flâneur pelo quadro 

fotográfico que descreve, como parece. 

 Na maioria dos poemas da poesia marginal, percebe-se o diálogo ou mesmo a 

influência de vanguardas, a exemplo da Poesia Concreta, do Poema Processo e do próprio 

texto modernista de autores como Oswald de Andrade. Essas influências eram mesmo 

declaradas sem nenhum pudor pelos poetas marginais como referencial de formação, 

reconhecendo, inclusive, o caráter de ruptura dessas experiências anteriores, ainda que 

em relação à poesia marginal, evitando-se o rótulo de vanguarda, tão necessário para 

aquelas experiências.  
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Se, por um lado, o momento exigia uma postura bem mais radicalizada, eivado 

que estava das tensões vividas pelo embate quase diário com os mecanismos de repressão, 

pela intolerância do sistema como um todo, em relação aos modos de vida alternativos –

e era preocupação dos poetas e da poesia como possibilidade de enfrentamento –, por 

outro lado, o erotismo, a leveza e a candura, e até a ingenuidade não eram nunca  

abandonados como parte do diletantismo e da forma de exposição de um certo lirismo 

cínico, brincalhão, que se misturava à crítica ácida e ao deboche, como ingredientes da 

escrita. Podemos ver isso no poema Dorinha. 

 

dorinha   d o r i n h a 

d o r i n h a       andor 

rinha dor   andorinha 

dorinha  dorzinha 

andorinha rinha dor 

a dora anh ora 

anh inha 

a dor                     dor 

                             inha 

                            rinha 

dorinha           dorinha 

                   andorinha 

(GUALBERTO, 2007, p. 38). 

 

 Máquina de Lavar Poemas é importante não apenas porque compõe um 

episódio relevante da chamada poesia mimeógrafo, mas porque instaura um modo 

inventivo novo que guiará mais adiante outros inventos poéticos que serão bem típicos da 

chamada poesia marginal em Natal. Na Máquina, fica visível uma elaboração mirada na 

contracultura, por meio da qual o poeta insulta o cânone, restando disso tudo um sabor de 

juventude que pode ser identificado como o traço marcante de seu discurso agressivo e 

destemido (GURGEL, 2001).  

 Além disso, atentando com mais detalhe, vê-se que o livro é confessional, 

“intimista, onde o poeta parece se despojar de toda a aura e de qualquer pompa, para se 

assumir em sua frágil temporalidade humana” (PARIOTA, 2007, s/p), reforçando outro 

traço marcante da produção dos poetas dessa vertente, que é a autorreferenciação.  

Analisando alguns depoimentos de vida de alguns dos novos poetas ligados à 

poesia marginal, Holanda (2004) afirma que constatou que eles não pretendiam 
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desencadear uma revolução, como pensavam os da literatura engajada; tampouco 

confrontar o sistema de forma intransitiva, como fizeram os tropicalistas e pós-

tropicalistas. A rejeição, a criação de uma alternativa e não a oposição é que parecem ser 

o objetivo. É, pois, a arte de captar situações momentâneas, de viver e experimentar 

sentimentos no momento em que eles estão acontecendo, reforçando esse caráter de 

momentaneidade, o que interessa: O cotidiano vira arte, em cujo gesto trabalho, ciência e 

o próprio progresso não são mais valores imprescindíveis. (HOLANDA, 2004). 

 Pode-se visualizar, portanto, no poema de Gualberto, traços claros dessa 

tendência, manifestada através de uma atitude intencional, consciente e direta, através da 

desburocratização da linguagem e pelo rompimento com as formas tradicionais da 

linguagem poética, sem amarras dos elementos formais canonizados por outras correntes 

poéticas. 

 Uma boa imagem de Máquina de Lavar Poemas foi criada pela prosa poética de 

Bianor Paulino, ele também um marginal engajado, com trânsito entre a poesia concreta 

e o poema visual, no “Quase Prefácil”, escrito para a reedição do livro em 2007, no qual, 

entre outras imagens, ele sugere:  

 

A tal nata do medo medra os passos gualbertianos nas suas vivências 

escrevenciais entre Rio São Paulo Bahia Natal nos limites de um labirinto 

urbano trágico miramar de João Marias andorinhas dorinhas vidros vida coco 

libélulas palavras entrelaçadas na medula entre o técnico formal racional do 

poema processo e da poesia concreta e o artesanal espontâneo irracional da 

poesia marginal a máquina de lavar poema traz a voz vertida na vertente 

experimental da resistência poética desse Dom Sancho potiguar travessia dos 

anos setenta fruto de sua inquietação existencial” (PAULINO, 2007, p. 6). 

 

  O livro foi lançado depois de ter ganho o Prêmio Otoniel Menezes e foi edição do 

próprio autor que afirma não ficar muito à vontade ao incluírem-no na chamada Geração 

Mimeógrafo, pois confessa que não tinha nenhuma aproximação com essa vertente, nem 

mesmo quando esteve morando no Rio de Janeiro e atuando como jornalista. À época do 

lançamento do livro, Gualberto trabalhava na Assessoria de Imprensa da Prefeitura de 

Natal. Sobre esse momento, não deixa de destacar parceiros importantes na feitura da 

obra: 

 

Sem a ajuda de Djalma, que rodava o mimeógrafo, e a permissão de Celso [da 

Silveira]27, eu jamais teria rodado o livro. Passamos umas duas noites gravando 

estêncil. Era papel, papel ... De manhã, o pessoal chegando para o expediente 

                                                           
27 Grifo meu. Celso da Silveira foi poeta e, à época, era chefe da assessoria de imprensa da Prefeitura de 

Natal. 
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e aquela papelada nos birôs ... Corri para a casa de papai, peguei o carro, pedi 

a chave da casa da Redinha, entupi o carro de papel e fui para a praia 

encadernar e grampear os exemplares " (GUALBERTO apud CASTRO, 2001, 

s/p). 

  

E é bem dessa forma que ele antecipa o caudal de experiências de novos poetas 

que, a partir do final da década de 1970 e durante a década de 1980, configura a cena 

alternativa no campo da produção poética e literária, tendo o mimeógrafo como principal 

meio de produção. Durante a década de 1970 e na década de 1980, Gualberto continua 

lançando outros livros, tais como Napalm, 1976; Teco-teleco-teco: máquina de escrever, 

1979; Exposição de motivos, 1981; Lendas e mitos, 1987. 

Cinco anos depois, de Máquina de Lavar Poemas, em 1978, houve também uma 

importante publicação coletiva, a primeira edição do Grupo Cabra, o livro Estaca Zero, 

que reuniu quatro poetas: Aucides Sales, João da Rua, Venâncio Pinheiro e Marcelo 

Amorim, todos componentes do Grupo. Essa publicação é considerada uma das mais 

importantes desse período pelo fato de constituir um momento de retomada da poesia 

mimeógrafo, iniciada por Gualberto em 1973, e de motivar, a partir daí, a publicação de 

outros livros, desencadeando um processo que se intensificará, como veremos, na década 

de 1980. Ela repercute, de maneira muito positiva, chegando a ser noticiada pelo jornal 

O Diário de Natal em sua edição da quinta-feira de março de 1978.  

Vale ressaltar que no âmbito da experiência nacional — tomando como referência 

a experiência dos cariocas —, essa modalidade literária estava perdendo força. O apogeu 

do movimento carioca situa-se entre os anos de 1972 e 1978. Todavia, é nesse ano que 

um fato importante para a intensificação dessa experiência ocorre, corroborando 

enormemente para a vitalidade das produções literárias ditas alternativas em Natal: o 

Festival de Artes do Natal ou Festival do Forte.  

A questão temporal das duas experiências é importante para compreender a 

experiência local, porque suscita a reflexão em dois níveis importantes. Num primeiro 

plano, reflete-se sobre as influências do movimento carioca na experiência natalense, a 

partir de suas reverberações por canais diversos, pois foi muito importante o espaço dado 

às iniciativas culturais de cunho alternativo pela imprensa nacional, incluindo aí a 

imprensa alternativa, mais pujante no eixo do centro-sul entre São Paulo e Rio de Janeiro, 

lembrando que o acesso a essa informação era comum por aqui. Foram também 

significativas as experiências in loco, como a vivida por Jóis Alberto, no período em que 

morou em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, considerando-se o fato de que ao retornar para 

Natal, vem munido de muita informação sobre a experiência carioca e se aproxima de 
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João da Rua e Novenil Barros que iniciavam suas atividades como espécies de demiurgos 

da cultura alternativa local. É o próprio Alberto que relembra esses fatos em seu relato: 

 

[...] em 77 eu já estava começando a conhecer alguns poetas e poetisas de Nova 

Iguaçu, quando vim para Natal e, chegando aqui, eu passei a frequentar a 

biblioteca do SESC e as livrarias da cidade, né? E em uma das livrarias, eu tive 

a oportunidade de conhecer João Batista de Morais Neto, que hoje é professor 

do IFRN e poeta, e outros poetas que estavam surgindo na cidade. Então, eu e 

João mantivemos um diálogo muito grande nessa época; a gente conversava 

muito, sempre estávamos juntos com a turma... Éramos eu João Novenil Barros 

- que é artista visual e passou um bom tempo fora de Natal, depois retornou e 

voltou a fixar residência –, J. Medeiros, que eu conhecia já algumas coisas de 

Medeiros, quando eu estava no Rio, nessa coisa da descoberta da poesia, seja 

na biblioteca, na livraria, numa coletânea como essa de Heloísa Buarque ou na 

própria imprensa alternativa... que eu lia jornais de várias tendências da 

esquerda, né na época, o Movimento, o Opinião, o Pasquim, o Verso, que 

parece que tinha uma tendência assim mais trotskista e veiculava alguns 

poemas, como, por exemplo, os poemas de Roberto Piva, que também está na 

antologia de Heloísa Buarque. Então, aqui, quando eu cheguei, eu conheci 

João, e ele me contou que eles também tinham publicado, né.... Entre 76 e 77, 

eu ainda não tinha publicado nada lá em Nova Iguaçu, mas já conhecia algumas 

pessoas que publicavam em mimeógrafo, aí vim conhecer aqui em Natal 

mesmo, fazer mais amizade... E João me contou que tinha publicado um livro, 

junto com outros, Aucides Sales, Marcelo Amorim, que formava o Grupo 

Cabra, se eu não me engano, o título dessa publicação em mimeógrafo, é Estaca 

Zero” (JÓIS ALBERTO) 28. 

  

Na verdade, Alberto faz uma ligeira confusão de datas, quando situa essa 

aproximação por volta de 1977. Se foi nesse ano, ainda não havia sido lançado o livro 

Estaca Zero, publicado, como já vimos, em março de 1978. De qualquer modo, essa não 

é a questão mais importante, pois interessa mais o que resulta dessa aproximação e de 

como a sua experiência contribui para dinamizar o processo de produção literária 

alternativa. Importa mais, portanto, o fato de que a aproximação transforma-se em 

parceria que resultará em várias publicações, como os livros individuais Pivete e Trabalho 

de Poeta, de Jóis Alberto, Vibrações Plinfetárias de João da Rua e Jóis e o livro coletivo 

de prosa e poesia Buraco no Muro.  

Num segundo plano reflete-se sobre a experiência natalense, como uma pulsão 

autêntica e não como variação ou imitação do que ocorreu no Rio de Janeiro. Essa noção 

é importante, porque permite uma narrativa própria, mesmo que ambos os acontecimentos 

tenham apresentado semelhanças e seja bem visível alguma influência da primeira na 

segunda, principalmente quando se compara algumas publicações de um e de outro, 

                                                           
28 Entrevista concedida a este pesquisador em 20 de abril de 2015. 
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especialmente no plano estético e da linguagem. Em todo caso, relato de Alberto que 

acabei de pontuar, de certa forma, não deixa dúvidas quanto a essa questão 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14 — Exemplos de semelhanças entre as produções dos cariocas 

(as duas capas de cima)  e dos natalenses (as duas de baixo). 

FONTES — Cohn (2007); Arquivo pessoal de Venâncio Pinheiro. 

 

 

Esse aspecto, no entanto, não é suficiente para filiar de forma indistinta as duas 

experiências, enxergando a local como uma mera reprodução do que ocorreu no Rio de 

Janeiro em outro contexto histórico. 

Acerca do contexto histórico, convém lembrar que, no período em que ocorrem 

os acontecimentos que marcam a atividade da produção cultural alternativa no Rio de 

Janeiro, através da atuação do Nuvem Cigana, havia uma repressão brutal sobre a 

produção literária, musical e artística, de maneira geral, cujos labirintos de censura teriam 

de ser percorridos de maneira astuta para que se conseguisse publicidade das produções, 

quaisquer que fossem os tipos e seus meios. 

É bem verdade que a turma da “poesia mimeógrafo”, sendo em sua maioria 

oriunda da classe média urbana carioca de Copacabana e de Ipanema, pouco se envolvia 

                                                           
29 Convém lembrar aqui a participação do poeta Chacal no FAN de 1982, o que, de certa forma, reforça 

essa ideia da influência. 
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nas atividades de resistência política propriamente dita, de forma que os problemas 

enfrentados com a repressão parecem ser episódicos. Mesmo assim, viviam em estado de 

alerta, principalmente porque a reunião pública era proibida. Assim, procuravam formas 

para, literalmente, driblar a repressão através de estratégias como a das famosas Peladas 

do Caxinguelê ou dos happenings do bloco O Charme da Simpatia.  

Em Natal, essas iniciativas ocorrem no momento em que a fúria obscurantista já 

abrandara e era possível ver indícios claros de abertura política no horizonte que inicia 

com a Anistia em 1979. Ainda que houvesse alguma reserva quanto à pronunciação crítica 

ao sistema, a situação era bem mais confortável e se tornou mais ainda com a campanha 

pelas Diretas em 1984 e o fim da ditadura em 1985. Não que não houvesse censura, pois, 

apesar da Anistia que vai liberar, por exemplo, todas as músicas que eram proibidas de 

ser tocadas publicamente, a censura permanece até a Constituição de 1988, quando é 

definitivamente banida.  

No tocante ao aspecto social, o grupo de jovens que participava da experiência 

aqui em Natal era bem heterogêneo, tanto em relação à origem, aos níveis e às referências 

de formação, de geração, quanto ao posicionamento político. Havia os que eram oriundos 

de famílias de classe média, residentes no Bairro do Tirol ou Petrópolis, ou centro da 

cidade; outros de famílias pobres do Bairro das Rocas ou Mãe Luiza e Zona Norte; uns, 

cujos pais já eram conhecidos no circuito cultural da cidade, outros de pais anônimos; 

muitos eram do interior, principalmente de Mossóró ou de outras cidades de regiões 

distintas do Estado; uns com formação média completa (alguns inclusive cursando 

universidade) enquanto outros de formação escolar incompleta ou ainda cursando ginásio 

ou Ensino Médio; uns que não estudavam porque eram obrigados a largar a escola para 

trabalhar logo cedo; uns que trabalhavam na imprensa local ou colaboravam com seus 

textos, outros que trabalhavam no comércio; havia também os que atuavam como 

escritores e poetas e os que atuavam nos bastidores das xerox e mimeógrafos; os antigos, 

com experiências bem significativas no campo literário e mesmo de vida, que haviam 

pegado a estrada como hippie, e os que nunca tinham posto o pé fora da cidade; os que 

eram leitores dos poetas beatnicks e dos marginais brasileiros e os que liam a poesia de 

Carlos Drummond e Manoel Bandeira; os que liam os beatnicks, os marginais, Drumond 

e Bandeira; Os que ouviam Elomar, Xangai, O Pessoal do Ceará; e os que ouviam Pink 

Floyd, Emmerson Lake e Palmer e os artistas da Lira Paulistana etc.; os que 

representavam tudo isso junto e os que tinham uma ou duas dessas características. E ainda 

havia os que orbitavam em torno dos artistas e eram leitores dos escritores e dos poetas, 



90 
 

frequentadores de bares, espetáculos e happenings, locais que proporcionavam uma 

aproximação entre público e artistas/escritores/poetas e que se abriam como espaços e 

caminhos novos, onde se podia planejar a abertura de picadas numa espécie de comunhão 

de interesses criada pela esperança de sobrevivência da arte (PEDROZA, 2017, p. 33). 

Enfim, esses são alguns traços dessa diversidade, que também estavam presentes, 

em certa medida, na experiência carioca, porém não de forma tão heterogênea assim.  

Parece ser consenso entre vários desses jovens que a motivação em torno das 

atividades de produção alternativas, de certa forma, uniformizava o chamado grupo de 

artistas, independente da origem, da formação escolar, literária ou intelectual. É óbvio 

que as diferenças permaneciam e, em alguns casos, eram o combustível para divergências 

ou mesmo intrigas mal resolvidas entre alguns que ainda hoje reverberam. Entretanto, no 

plano dos objetivos comuns, a tolerância e a colaboração pareciam ser mais fortes visando 

assegurar resultados bem satisfatórios. 

Parece que este é um período em que se observa um amadurecimento na produção 

literário-poética no Estado que apresentam dois aspectos delineadores: o robustecimento 

da produção da literatura produzida pelas mulheres e o predomínio do gênero poético em 

equilíbrio com o surgimento de bons autores no plano da ficção (GURGEL, 2001). Sobre 

o primeiro aspecto, há controvérsias, pois, pelo menos no âmbito da literatura alternativa, 

a participação das mulheres era discreta e bem inferior, em termos numéricos, à dos 

homens. 

De qualquer modo, parte desses resultados podem ser ilustrados com a sequência 

de publicações alternativas que engrenam uma atividade mais intensa a partir do livro 

Estaca Zero. 

Estágio 4: Um buraco no muro 

 

Um buraco no muro 

uma abertura 

que mostra claro  

o outro lado escuro da vida.  

(TADEU LITRORAL, 1979) 

 

Em julho de 1979, três poetas, Jóis Alberto, João da Rua, Tadeu Litoral, contando 

com convidados (Inaldir Albano, Marcílio Farias, Eduardo Alexandre e Marcos Gondim), 

publicaram o livro Buraco no Muro: poesia e contos, mimeografado, editado pelos 

próprios autores e ilustrado por Novnenil Barros e Nelson Quinderé.  Essa mistura de 
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autores e ilustradores era comum em parte das experiências literárias marginais, no 

tocante caráter coletivo da obra. Valia também como estratégia autores que recorriam ao 

jogo como elemento de mobilização de uma crítica ácida, bem-humorada, indo das 

questões políticas às existenciais, sem deixar de abordar também as questões vivenciais 

cotidianas. A reunião de vozes distintas era, portanto, uma estratégia bem corriqueira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14 — Capa do livro Buraco no Muro. Arte: J. Medeiros. 

FONTE — Arquivo pessoal de Venâncio Pinheiro. 

 

 

Esse jogo de insinuações começa na apresentação do preço do livro, que custa “+ 

ou – 20 merréis” e em seguida, logo na abertura, pela “não-dedicatória”, quando se 

declara o interesse (ou desinteresse) em atingir certo público, do qual os poetas podem 

prescindir como seus virtuais leitores “Esse livro não é dedicado aos intelectuais caretas 

eruditos alienados e alienadores. ”  (DA RUA et al., 1979, p. 02).  

Em o Buraco no Muro, os autores transitam entre a diversidade temática que vai 

da descrição da banalidade da vida, passando pela demolição simbólica da torre 

monolítica do sistema, até a desburocratização das relações e dos sentimentos que nelas 

se amalgamam pela politização dos afetos. Essa diversidade temática manifesta-se, entre 

outras coisas, pela urgência denunciatória do sistema, pela urbanidade como pano de 

fundo, pela paródia, por certo lirismo cínico, nonsense, pela recusa da inclinação 

parnasiana como linguagem dominante nas produções poéticas locais, encurtando o 

trajeto entre o leitor e o texto, entre o leitor e o poeta e entre o leitor e as imagens que o 

ladeiam diariamente, mas que são despercebidas por causa da “cuca cheia” dos percalços 

cotidianos. E some-se a isso a reunião do rock and roll, com o engajamento político, e a 



92 
 

brincadeira com a distopia social da condição marginal que permitia certo conforto para 

exercício da crítica e da “malhação” do sistema e de suas agências de formatação acrítica 

do sujeito, tal como delineado no poema de Tadeu Litoral: 

 

Eu 

parafuso de uma máquina 

na grande engrenagem 

os meus povos passageiros 

lubrificados mais pela dor mental. 

(TADEU LITORAL) 

 

Ou, entre outras, a minicrônica, rudimento de desbunde, de retorno à natureza e 

recusa do progresso. Outra semântica para retratar um outro tipo de empenho ético: 

 

núbia 

caminhou em sonhos 

desligou todas as luzes elétricas 

e voltou para os coqueiros  

a beira da lagoa. 

(TADEU LITORAL) 

 

Não deixando nunca de ser político, esse engajamento, no entanto, nada tem a ver 

com as tendências esquerdizantes que forjavam operadores ideológicos ou do 

encalacramento da arte numa bainha como arma na batalha do mal contra o bem. Não 

obstante, esteve sempre bem próximo das ideias assumidas pela esquerda, na medida em 

que estava bem mais distante do discurso conservador de direita. Porém, como diz 

Mattoso (1981), não se trata de abandonar totalmente a questão política, e sim de não 

encarar a política com a importância com que a encaram os políticos militantes, com 

gravidade e seriedade, conferindo-lhe uma centralidade, porém como um aspecto que está 

presente e provoca implicações no cotidiano, na vida prática de cada um.  

Os poetas, por sua vez, aparentavam ter muita disposição para combater os 

discursos conservadores, utilizando (e porque não?) a palavra como meio de virilizar o 

descontentamento, de forma bem menos enquadrada e monolítica do que a crítica 

assumida pela militância política partidária, por exemplo. O teor anarquista das 

composições poéticas revelam essa disposição, ao mesmo tempo em que parecem deixar 

clara a preocupação em não ser rotulada ou confundida com a chamada literatura 
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engajada, ainda bem presente nas produções literárias alternativas, como herança 

setentista (1970). Desse modo, de certa forma, a crítica política também fazia parte, já 

que o rótulo e a própria sobrevivência do marginal dependeria, entre outros aspectos, de 

fatores materiais e históricos, como se pode atestar nesse fragmento do poema de Jóis 

Alberto: 

 

BANANA BANANA BANANA BANANA 

O rato rói 

As malhas do império malhado 

(não custa nada malhar mais um pouquinho  

O imperialismo ianque!) 

O roído do rato roendo não é coisa que brinque 

É a crise, é a cruz, é a crise, é o roubo 

(malhas que o imperialismo tecem 

Não cobrem a bunda do rei da rainha do conselheiro. 

(......................................................................................) 

(JÓIS ALBERTO) 

  

 Como uma obra de poesia e de contos, O Buraco no Muro “[..] cano de escape/ 

para um sonho azul/ que vai dar/ nas quebradas/ da liberdade” (DA RUA, 1979), 

apresenta pequenos textos em prosa e mantém uma ingenuidade bem característica desse 

“sonho azul” de uma geração que acreditava na poesia não apenas como meio de exercer 

a crítica corrosiva e bem humorada, mas também de se afirmar como sujeito. Parece que 

se quer preservar um traço que não aparece apenas na poesia marginal; mas está no 

próprio caráter ludibriador de qualquer poesia, exacerbando-o, pois, enquanto um jogo. 

 O erotismo escrachado que descodifica a libido por meio do acinte pornográfico 

transformado em corruptela, em banalidade, em trivialidade; a linguagem de quem fala 

de sexo falando de linguagem ou de quem usa o sexo para falar de linguagem, ou ainda 

de quem fala pela linguagem do sexo, aparece no seguinte poema de Jóis Alberto: 

 

A LINGUAGEM 

a linguagem do meu sexo  

é peluda 

a sensação é de branco 

veludo 

mas meus pentelhos 

nunca seguiram conselhos 
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são enrolados pacacete. 

(JÓIS ALBERTO) 

 

Aproveitando a liberdade gozada pelo descompromisso com as regras de 

engessamento da palavra, o poeta cultiva esse jogo que é jogado pela combinação de 

estados de expressão que se alternam entre a linguagem aberta e escrachada; lírica e 

ingênua; má intencionada e subliminar, porém, consciente, nunca quadrada ou 

circunspecta. É o que pode-se perceber na crônica sem título, escrita por João da Rua e 

ilustrada por Novenil Barros, em que o poeta expõe sua angústia pessoal a partir da 

constatação de que o encanto da vida calma e serena fora quebrado pelo corre-corre da 

loucura citadina, cujos efeitos se refletem na própria descoberta de uma solidão, aguçada 

pela indiferença que o cerca, ilustrada pelo muro, no qual se abre um buraco para se 

enxergar melhor esse vórtice de desesperanças aludidas por ele. 

 

FIGURA 15 — Crônica de João da Rua ilustrada por Novenil Barros. 

FONTE — Buraco no Muro, 1978, Sem Página 

 

O binômio vida/arte, por exemplo, aparece na forma de “minifesto” poético 

chamado “OTIMISMO DE REVESTRÉS” escrito por João da Rua, é uma ode à poesia, 

nesse caso transformada em um ente ao qual se pode recorrer e ao mesmo tempo atribuir 

papel de personagem que abriga o poeta e lhe protege das intempéries, do mau tempo; 
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que caminha com ele pela vida, como quem caminha numa rua tortuosa e mal iluminada, 

de chão acidentado; uma espécie de terapeuta que mitiga os seus bodes diários; uma aliada 

incansável que andará sempre ao seu lado, de mãos dadas, como um fiel escudeiro. A 

forma do minifesto/poema/prosa subverte qualquer norma prosaica ou linguística formal, 

ao não dispor o texto segundo as regras de ritmo, assonância, métrica e pontuação, 

paragrafação, tampouco se preocupar com uso de maiúsculas e/ou minúsculas no início 

da frase. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 À esperança nutrida na função redentora da poesia mistura-se um tipo de ceticismo 

que emerge da cisma de que há um futuro para o homem e a paz é o estado para o qual 

ele seguirá. A poesia é a cave que o protege da hecatombe. Uma vez livre das vicissitudes 

diárias que se lhe apresentam como caos em sua volta, o real, a redenção consuma-se, 

porém não no sentido teleológico, mas como estado de expressão permanente que o move 

para a ação. Para a escalada incansável do monte. Tal crença associada ao ceticismo 

parecem ser parte inextricável da expressão de uma literatura/poesia cuja estatura menor 

constitui seu espaço de movimentação individual e coletivo. 

 Refletindo sobre a obra de Franz Kafka, no texto Kafka: para uma literatura 

menor, Deleuze e Guattari (2003 p. 39) definem três características do que intitulam ser 

uma literatura menor: 1) a desterritorialização da língua: não pertencendo a uma língua 

menor, a literatura menor está vinculada à língua da minoria, constrói uma língua maior 

e é afetada por uma expressiva condição de desterritorialização; 2) “a ligação do 

individual com o imediato político”: na literatura menor, tudo é político. Ao contrário das 

grandes literaturas, o espaço restrito dessa expressão força a individualidade a vincular-

OTIMISMO DE REVESTRÉS 

a poesia resistirá a pressão e o poder dos  super- 

homens        a poesia cantará o novo  tempo por- 

que é poesia        a poesia vai superar todos os 

nossos grilos, todos os  nossos   problemas,   por- 

que a poesia teve todo esse  tempo  com a  gente 

debaixo da chuva, no meio da lama, no vesgoto e 

a  gente   mesmo se  enfezando  mesmo  descon- 

tente soube segurar a barra de estar aqui e agora 

a poesia será  não o  lenço branco,  nem  a última 

lágrima,  mas  a  paz a  poesia cantará  esse  caos, 

mais vai superar o apocalipse (cada verso desses, 

pode  ser  uma  interrogação  como  esse   tempo,  

mas também  pode  ser a  resposta  sonhada inda- 

gada,   todo  esse  tempo)   porque  a   poesia  vai  

andar  sempre  de  mãos  dadas com a   gente,  na 

hora h e sempre. 

João da Rua 



96 
 

se à política. “A questão individual, ampliada ao microscópio, torna-se muito mais 

necessária, indispensável, porque uma outra história se agita no seu interior” (DELEUZE;  

GUATTARI, 2003 P. 39); 3) “o agenciamento colectivo de enunciação”. Tudo o que o 

escritor faz reveste-se de um valor coletivo; isso porque nenhuma condição está dada 

através de uma “enunciação individuada pertencente a este ou aquele «mestre»,” 

amputada da manifestação coletiva. O que o escritor/poeta pronuncia está carregado de 

uma ação comum, ainda que outros não estejam de acordo, e se constitui em um assunto 

político. O Buraco no Muro poderia ser resultado dessa ação comum. Um buraco, uma 

fenda aberta no sólido muro da cultura oficial. É o que reflete a incisão feita pela palavra 

nessa experiência poética marginal.  

 Mesmo considerando o fato de a reflexão de Deleuze e Guattari estar voltada para 

o estranhamento provocado pela escrita kafkiana, ante a pujança hegemônica da grande 

literatura, é possível compreender a literatura alternativa que focalizo sob as perspectivas 

traçadas por esses autores, como luzes que a iluminam, uma vez que esta literatura se 

assume desterritorializada, constitui-se como pronunciamento político e se enuncia de 

maneira coletiva. Reveste-se, portanto, das características de literatura menor.  

A tese dos autores sobre a literatura de Kafka, como “menor”, refere-se ao fato de 

que ele não só inserir-se em um contexto cuja a produção literária dominada pela língua 

hegemônica, o alemão, mas também ser de família judaica de classe média, falante de 

alemão em Praga, pertencente ao Império Austro-Húngaro. Durante sua vida, a maior 

parte da população de Praga falava tcheco e a divisão entre os falantes de tcheco e alemão 

era visível, já que ambos os grupos estavam tentando fortalecer sua identidade nacional. 

A comunidade judaica muitas vezes achou-se dividida entre esses dois grupos, 

levantando, naturalmente, questões sobre a origem de uma pessoa. O próprio Kafka era 

fluente nas duas línguas, (e até mesmo considerava o alemão sua língua materna), porém 

essa dualidade acaba por interferir no resultado final de sua escrita, levando-o a incorporar 

aspectos do tcheco, de modo a borrar a pureza do alemão, daí decorrendo a 

desterritorialização à qual fazem referência Deleuze & Guattari.  

Quando associo essa reflexão à experiência literária alternativa/marginal, 

natalense, fixo-me no que ela tem de deslocamento em relação à língua culta e no modo 

como ela escorrega para uma zona que prescinde o rigor canônico, incorpora a língua e a 

linguagem do cotidiano, a gíria, considera a onomatopeia, renega a regra prosódica, 

politiza-se e se torna um agenciador do coletivo, muitas vezes de modo involuntário.  
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[...] por isso, [encontra] o seu próprio ponto de subdesenvolvimento, o seu 

patoá, o seu próprio terceiro mundo, o seu próprio deserto. Houve muitos 

debates sobre o que é uma literatura marginal? Assim como o que é uma 

literatura popular, proletária, etc.? Os critérios são evidentemente muito 

difíceis enquanto não se passar primeiro por um conceito mais objectivo, o de 

literatura menor. É a única possibilidade de instaurar de dentro um exercício 

menor de uma língua mesmo maior que permita definir literatura popular, 

marginal, etc. Só desse modo é que a literatura se torna realmente  máquina de 

expressão apta a expressar e exercitar conteúdos” (DELEUZE e GUATTARI, 

2003, p. 42). 

 

A vasta gama de escritos de feição “menor”, fruto da experiência alternativa em 

Natal, no período em que focalizo, me permite trazer outros exemplos que ilustram bem 

essa condição. 

Não julgo correto fazer distinções quanto ao grau de importância de uma ou outra 

obra. Seria perigoso, quando não injusto, classificá-las segundo esse critério. Seria 

mesmo contraditório, posto que o que interessa aqui é a relevância da experiência como 

um todo, como essa história que se agita no interior da história; como essa febre que 

movimenta a cultura local, independentemente do ponto em que para o mercúrio do 

termômetro. Certamente há obras que se destacam, ora pela criatividade e qualidade 

literário-poética, ora pelo cuidado com que foram editadas. Outras nem tanto, nem quanto 

pela qualidade literária, tampouco pela apresentação gráfica.  

Não cabe, no entanto, aqui, exigir uniformidade ou padronização quanto a esses 

aspectos, uma vez que seria um exercício tosco tentar desqualificar o que não se qualifica. 

À guisa de ampliar mais o campo ilustrativo, posso ainda evocar outros exemplos. 

 

Estágio 5: Batman & Robin: poema concreto da abstração vivencial 

Um bacurim deitado debruço, assado, com uma maçã na boca, numa travessa 

reluzente no centro do salão, rodeado de farofa, folhas de alface e rodelas de tomate, atraía 

os olhares dos presentes e enchia-lhes a boca d’água. Todos esperando o momento em 

que a ordem de atacá-lo fosse disparada. De um canto da sala lotada, ouvia-se a voz de 

tenor de Pedro Grilo e os gemidos do violino de Gumercindo Saraiva, enquanto Miranda 

Sá declamava em voz alta trechos do poema do livro. Um cinegrafista de Recife corria 

entre os presentes registrando o momento histórico em que o vetusto Instituto Histórico 

e Geográfico do Rio Grande do Norte virava palco de algazarra por uma noite de agosto 

de 1982.  

De súbito, J. Medeiros ataca o porco, começa a rasgá-lo e a comê-lo vorazmente 

enquanto afastava qualquer um que dele se aproximasse, girando um pedaço de osso na 
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mão, só abandonando o assado quando ele já estava quase só a carcaça. No fundo, ouvia-

se a voz de um presente que gritava: “deixe um pedaço para Véscio!” Isso soava como 

um insulto, pois Véscio, já citado aqui, era um dos fundadores da cultura macrobiótica 

em Natal e dono do restaurante macrobiótico AMAI. O burburinho seguia enquanto os 

autores autografavam o livro Batman & Robin: um poema concreto da abstração 

vivencial, escrito a quatro mãos por Carlos Gurgel e Eduardo Alexandre Garcia. Carlos 

Gurgel já havia lançado, em 1976, o livro Arquétipo da Cloaca 3x4, em parceria com 

Flávio Ximenes, e em 1980, Deusa do Além: pulsasões. Eduardo Alexandre foi o 

idealizador da Galeria do Povo. 

Segundo os autores, o livro foi escrito em uma semana nas mesas de alguns bares 

do bairro de Petrópolis e da Praia dos Artistas. A capa e ilustrações internas foram feitas 

por Novenil Barros; a fotocomposição por Inaldir Albano e a diagramação e impressão 

assinada por Venâncio Pinheiro. Carlos Gurgel assim o apresenta: 

 

Esse livro nasceu em mesa de bar. A gente pegou os guardanapos e fez ele em 

uma semana. Toda noite a gente saía, eu e Eduardo íamos para os bares aqui 

de Petrópolis, para a praia e numa semana o livro ficou pronto. Eu, 

particularmente, não sei, não lembro exatamente porque a gente intitulou 

Batman & Robin. Não sei se era porque estava em evidencia, o filme... 

(CARLOS GURGEL)30 

 

 

FIGURA 16 — Capa de Batman & Robin e uma das páginas (8) ilustrada por Novenil Barros. 

FONTE — acervo pessoal de Fernando Mineiro 

                                                           
30 Entrevista concedia a este pesquisador em 26 de janeiro de 2016. 
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Batman & Robin é poesia em dois sentidos: conjuntivo e disjuntivo. No sentido 

conjuntivo, na medida em que preserva a conexão das partes entre si (muitas vezes no 

sentido de continuidade das ideias), deixando margem para a leitura do livro inteiro como 

se fosse um único e longo poema; no disjuntivo, porque pode ser também vários poemas, 

dependendo da página em que leitor abrir o livro, pois, mesmo que o texto tenha sido 

disposto de maneira corrida, sem divisões por títulos, cada pedaço do poema que mancha 

as páginas do livro, tem uma autonomia em relação às demais partes de outras páginas. 

Assim é possível que o livro seja um ou vários poemas. O projeto gráfico segue essa linha 

e ajuda a consolidar essa não-linearidade, pois, em alguns momentos, o poema é quebrado 

por uma ilustração, reforçando o caráter disjuntivo do texto. 

Outra característica importante do livro é que ele apresenta os dois heróis (zeróis, 

como chamam os autores) saídos das páginas dos quadrinhos da DC Comics em contextos 

altamente nonsenses. Preservam sua origem urbana, porém a função da dupla deixa de 

ser o combate ao crime e aos vilões históricos da Gotham City e passa ser ao poeta, o 

marginal, duro, que luta pelo pão diário e que transita na rua onde assiste ao turbilhão de 

acontecimentos e vê passar diante de si uma paisagem consumista surreal, criada pela TV 

e pelas estruturas do sistema, organizadas a partir da política sórdida e execrável e das 

urgências vampirescas do capital. Batman & Robin, os zeróis, são a Polícia que perturba 

a paz do cidadão, que prende e envia para a tortura e a morte, em um contexto em que a 

lei no Brasil ainda preserva seus inspetores bem atentos na sala de justiça.  

 

Nas encruzilhadas da noite 

Os nossos heróis protegiam 

O capital divertido 

Investido 

 

Whiskies 

Champanhas 

E palmas para os nossos heróis 

 

Palmas que o real é mostrado 

É a Mulher-Aranha 

Remarcando os preços 

Dos supermercados 

 

O ministro falando 

O que não acredita a TV 

Que só credita  

A dita 

Na conta suíça 

(.....................................) 
(GARCIA E GURGEL, 1982) 
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A Gotham City, a babilônia do capital protegido pelos heróis, pode ser o Rio de 

Janeiro, pode ser Natal — as Gothams Cities tropicais — quanto pode ser Londres. Faz 

parte do esforço de desterritorialização, dessitiar as personagens para, paradoxalmente, 

lançá-las a partir de um lugar, a Natal quimérica, provinciana, a esquina do continente, a 

Nova Amsterdam, a Cidade Espacial. A cidade real, do litoral paradisíaco ainda pouco 

afetado pela indústria predatória do turismo, de povo simples e oligarquias políticas 

retrógradas, a “praieira dos meus amores” ganha ares de cosmopolitismo suficiente para 

fundir-se no delírio dos poetas com uma cidade-metrópole imaginada, conectada com o 

resto do mundo, torna-se o cenário de onde saíam os heróis de Batman & Robin, Como 

define Gurgel: 

 

Situar geograficamente o conteúdo, a poesia desse livro... remete a uma 

liberdade, a uma necessidade que nós tínhamos de saber que estávamos em 

Natal, mas que tínhamos toda uma informação que vinha da Europa, de 

movimentos que estavam sendo cada vez mais revelados e tinham fãs 

aficionados que estavam cada vez mais interessados em saber das novas 

linguagens artísticas.... Quando se fala aqui em pontos geográficos, isso tem a 

ver também com essa necessidade que cada um – eu particularmente e Eduardo 

e outras pessoas – tínhamos de saber que estávamos necessariamente numa 

província, mas que Natal sempre foi aberta, através do Poema Processo, de 

coisas que aconteceram como se fossem estabelecendo uma vanguarda, que ao 

mesmo tempo em que estávamos na província, mas que teríamos também essa 

seriedade esse compromisso de se manifestar e de reconhecer que isso era uma 

vivência que nós sabíamos como lidar e que incorporávamos com muita 

intensidade... (CARLOS GURGEL)31 

  

 

 É a feliz sacada de retirar essas duas personagens das páginas dos gibis e deslocá-

las para o contexto cotidiano vivenciado pelos homens comuns que mantêm uma acuidade 

estética e poética reproduzindo a bricolagem visual dos quadrinhos. As imagens pululam 

em sequências não lineares aproximando o leitor de uma aventura que soa macunaímica, 

jocosa, bizarra. São espécies de paranoicos atoleimados, arruinados, que buscam 

justificativa para seus desatinos na ideia absurda de que há por todos os lados inimigos 

que precisam ser combatidos, o poeta principalmente, além de outros heróis (Mulher-

Maravilha, Hulk, Mulher-Aranha etc.).  

 

 

Os heróis estão falidos 

Estão cercados de inimigos ocultos 

Que o inimigo não oculta 

                                                           
31  Entrevista concedia a este pesquisador em 26 de janeiro de 2016. 
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Cultua  

Assumindo que mente 

A Gotham City é outra 

E o Batman e Robin continuam 

A fazer estrapolias 

Com nossa civilização. 

 

(GARCIA E GURGEL, 1982) 

 

 

 

 São anti-heróis também — ou falsos-heróis — que zombam das “pessoas com 

pedigree”. Podem ser bandidos. Atordoados com a incapacidade de conter estouros da 

realidade que pipoca por toda a cidade, flutuam embriagados sem saber se o inimigo é 

real ou imaginário, ou em que lugar ele se esconde, se na próxima esquina ou no tubo da 

TV; ou quando vai aparecer, e de que forma, se com uma arma ou um poema ou com uma 

arma-poema; se consomem a parafernália de supérfluos anunciados em outdoors gigantes 

e nas telas de TVs multiplicadas nas vitrines das lojas de eletrodomésticos, ou se estão 

disfarçados de mendigos semimortos, deitados nas marquises dos edifícios; se são 

moleques trombadinhas nos sinais de trânsitos ou ministros de estados; é o “chico, o 

macaco de circo/o veloso/o zeloso” (GURGEL; GARCIA, 1982, p. 39);  Aturdidos 

vagueiam na urbe à caça de motivos para justificarem sua existência e resgatarem a moral 

perdida que implica no próprio quixotismo, na própria ridicularização.  

 

Os dois: Cosme e Damião 

Não esconderam os segredos 

E em meio às crianças 

Grávidas e desvalidos  

Oprimidos da dor 

Baixaram a porrada 

A la Roliúde. 

 

(GURGEL E GARCIA, 1982, p. 25) 

 

 A poesia das páginas de Batman e Robin denuncia de maneira muito explicita a 

inclinação dos dois poetas para a Poesia Marginal, pois, como as obras anteriores, rompe 

visceralmente com as formas poéticas tradicionais e se constitui num jogo que se estrutura 

a partir de outra língua, descompromissada com qualquer razão explicativa, ainda que 

apareça, em certos momentos, traços de uma discursividade que arranha a prosa.  

A recorrência às marcas da oralidade são bastantes comuns e aproximam ainda 

mais a linguagem poética dos quadrinhos, quando fazem uso, sem pudor, das 

onomatopeias que sonorizam socos, saltos, pancadas, sons ambientes, ajudando a formar 

as imagens quase cinematográficas da movimentação dos personagens e dos contextos 
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urbanos pelos quais trafegam: “e tim, e zim, e ploc, ploc! [...] Brááááááááá´! [...] BANG!, 

BANG!”32  

 O ritmo é ditado por uma espécie de recriação caótica dos sons e pela imagem da 

cidade-metrópole, cuja velocidade se pode sentir na escolha da fonte em itálico, 

provocando uma impressão de correria constante.  O resultado final desse “poema 

concreto da abstração vivencial” é uma deliciosa brincadeira com as questões cotidianas 

da época, o material concreto que abstraído e tornado poesia e literatura, ajuda o leitor a 

entrar no jogo de maneira mais humorada e relaxada, sem nunca perder de vista o que de 

concreto afeta-o. O jogo, aliás, é o campo de realização de toda poesia uma vez que ela 

se manifesta na zona lúdica do espírito, num espaço próprio, criado pelo espírito, em que 

as coisas se apresentam de forma diferente da vida comum, e nunca estão atadas por uma 

lógica de causalidade.. O jogo está na poesia [...] “para além da seriedade, naquele plano 

mais primitivo e originário, a que pertencem a criança, o animal, o selvagem e o 

visionário, na região do sonho, do encantamento, do êxtase, do riso.” (HUIZINGA, 2014, 

p. 133) 

 A ludicidade (e a lucidez) de Batman e Robin, o escárnio com o mundo vivencial, 

para além das páginas do livro, revela uma espécie de epidemia que grassava o imaginário 

poético da década, aparecendo também em quase todas as produções alternativas que 

haviam sido (e que seriam) lançadas por outros poetas. Havia uma aparente necessidade 

de manter flamejando esse espírito de bazófia, ao mesmo tempo impiedoso, denunciativo 

e debochado ou, se preferirmos, assumidamente presunçoso, que devassava a poesia 

tradicional, descolada da realidade vivenciada, ou colada numa realidade puritana, que 

posava de cereja de bolo, puramente ornamentativa, claro, ressaltando-se alguns ou 

algumas excelentes poetas e poetisas que nunca pisaram no terreno do poema marginal; 

Em contrapartida, também reconhecendo a fragilidade criativa de boa parte dos poetas 

que faziam a poesia marginal. Afinal de contas, nem todos eram bons poetas, mas essa 

noção de “bom” pouco importava (e importa pouco). Era mais urgente a pronunciação, a 

emissão da voz dissidente, independentemente de sua escala qualitativa. Aliás, lixo é 

também produção humana. 

 A maioria das produções alternativas desse período, demonstrava evidente 

preocupação com o aspecto visual das publicações. São raras as que apresentam somente 

textos. Em geral pensava-se numa composição que conjugasse texto e imagem. Isso, de 

                                                           
32 Gurgel; Garcia (1982) 
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certa forma, era influência clara das produções de décadas anteriores, quando surge a 

poesia visual, através do movimento de vanguarda conhecido de Poema Processo.  

Aliás, as produções nessa linha não desaparecem; pelo contrário, continuam ativas 

em Natal, e em conexão com o mundo, através das atividades desenvolvidas por J. 

Medeiros, Falves Silva, Avelino Araújo, Venâncio Pinheiro, Dácio Glavão, Bianor 

Paulino, entre outros. Assim como continuavam a acontecer experiências simultâneas 

com a Arte-Correio ou Mail-Art. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17 — trabalho de Arte-Correio; Autor: J. Medeiros. 

FONTE — Medeiros (1997, p. 219). 

 

O que fica bem evidente é que tais publicações são parte desse universo mais 

amplo que, pela vinculação com as vanguardas, nunca deixam de imprimir sua marca nos 

acontecimentos poéticos e literários da cidade. A rigor, esses grupos diferentes fundem-

se aparecendo juntos em muitas publicações e atividades ligadas ao campo alternativo em 

diversas temporadas. 

 

Estágio 6 – Temporada de Ingênios 

 “No Baixo, se brinca, se desfila Cada barraca é uma confraria diferente. Clube. 

Igreja. Ou coisas parecidas”. No baixo e no centro da cidade. No Baixo e na periferia da 

província por onde o poeta transita e mora. Onde ele vive em divertida trama adolescente 

em meio aos “dândis, bichos grilos, pseudopunks, niu uêives, cocotas anacrônicas mas 

gostosas. Surfistas obsoletos” que movimentam o cenário fictício, mas nem tanto, do 

romance Temporada de Ingênios (MORAIS NETO, 2006, p. 21). 
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É um “romance-minuto” publicado em 1986. Essa classificação foi criada pelo 

autor e é, segundo ele, baseada na ideia de “poema-minuto”, de Oswald de Andrade.   

 

Daí essa ideia de romance-minuto, que já é uma ironia, já é bastante irônico, 

porque, por exemplo, o romance é exatamente aquele livro longo, extenso, com 

vários capítulos. A gente entende a ideia de um romance, do gênero romance, 

vem sempre a ideia de um gênero bastante convencional e tradicional. E ali 

você tem uma espécie de crônica de costumes que procura deter o olhar no 

momento do país, da cidade, da realidade do que está sendo, está acontecendo; 

e aí eu me lembrei que gosto de Oswald de Andrade aí disse: ah, eu vou brincar 

com isso. Disse, se existe um poema-minuto isso aqui vai se um romance-

minuto. Porque pouco importa se é um romance. Então, cada elemento ali é 

muito bem pensado em relação a isso (JOÃO BATISTA DE MORAIS 

NETO)33. 

 

 O texto “fotografa” de forma quase precisa a movimentação, as escaramuças, as 

curtições, as ondas, as arengas, as dúvidas e as certezas de uma geração de curtidores que 

povoam os espaços descolados da Cidade, narrados a partir do olhar perscrutador do 

poeta. Escrito na terceira pessoa do singular, propositadamente anônima, identificada 

apenas como “o poeta”, a narrativa conduz o leitor a uma incursão em um enredo não 

linear, que, segundo o narrador, “supera o maniqueísmo. “Transa uma ambiguidadezinha 

só de chinfra” (MORAIS NETO, 2006, p. 22).  

O romance-minuto pode ser lido em menos de uma hora e está repleto de 

referências, que vão desde Proust, Sex Pistols, Angeli até o Grupo Escolar34. Fica claro 

que o autor quis construir uma crônica de costumes, a partir de suas referências de leituras 

literárias e poéticas, misturando-as com as suas vivências no meio underground 

natalense. No percurso narrativo que faz, evoca personagens cujos nomes são substituídos 

por apelidos ou codinomes, como Kid Gordão, Chapada do Apodi, Galáxia, Boneca 

Semiótica etc.  

A propósito, em quase todas as páginas do texto, pode-se pescar uma referência 

dessas, que salta através de um nome ou mesmo de uma citação de poema ou canção. Os 

personagens mais recorrentes são os do cartunista/humorista Angeli, que, durante a 

década de 1980, lança a revista de humor Chiclete com Banana, consumida pela maioria 

do público jovem e adolescente brasileiro: Rê bordosa, Meia Oito, Bob Cuspe, Walter 

Ego, Bibelô, Richie Pareide etc. Todos personagens saídos das páginas da Chiclete com 

                                                           
33 Entrevista concedida a este pesquisador em 21 de abril de 2016. 
34 Banda de punk rock, formada pelo artista plástico Marcelus Bob e Paulo Procópio, na década de 1980, 

referenciada mais adiante. 
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Banana para figurarem na insólita fauna de Temporada de Ingênios, junto com os 

personagens reais trazidos do underground da Cidade do Sol. 

Como declara o próprio poeta, o romance não tem nenhuma bandeira moral ou 

pretensão política séria. Nem está preocupado com uma mensagem para além do jogo de 

deboches com que criva sua existência e a de seus pares de bares e barracas de praia. 

 
Pois isso aqui não é romance nem nada. Um quase meta-romance. Nunca um 

libelo panfleto de um contexto vulgar de algum lugar. Quase poesia. Um 

escrito da vida. Um escrito da vila. Não naturalista. Desregrado despojado. 

Sem cacoetes nem frescuras. Arauto de coisa alguma. Despretensioso das 

pomposas opiniões elogiosas do intelectualéu da cidade linda entre o rio e o 

mar. O autor um comparsa das personagens no cenário real da 

contemporaneidade repleta de criações. Num contexto seco onde o jovenzinho 

pequeno-burguês paparica qualquer poetinha marginal só de chinfra, 

desrecalcando assim seu ego, pseudo-descolonizando-se, regado a cachaça 

com mel e limão no boteco do turco35. Muita chinfra (DE MORAIS NETO, 

2006, p. 32-33). 

 

A crônica de costumes, que é Temporada de Ingênios, consiste também em uma 

descrição crítica da mentalidade de certos segmentos jovens agrupados em torno de 

interesses comuns, atraídos para points urbanos (bares, barracas de praia, teatros, 

cinemas, casa de amigos etc.), nos quais se vivenciava desde as questões da sexualidade 

até a formação musical, literária, intelectual, enfim, no momento em que o País começava 

a desfrutar da liberdade decorrente do fim da ditadura militar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18 – capa de Temporada de Ingênios de 1986. Arte de Afonso Martins. 

FONTE – Temporada de Ingênios. 

                                                           
35 Referência ao bar de Nazi, localizado no Beco da Lama, famoso por agregar intelectuais e artistas em 

torno da meladinha feita de cachaça, mel e limão. 
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Em 1986, ano em que foi lançado o livro, o Brasil entrava no período que ficou 

marcado na História como Nova República. Os anos anteriores haviam sido anos de 

intensa mobilização pelas Eleições Diretas. Em 1984, esse projeto foi frustrado pela não 

aprovação da Emenda Constitucional Dante de Oliveira e, no ano seguinte, 1985, 

ocorreria a Eleição Indireta, no Congresso Nacional, que levou ao poder a chapa formada 

por Tancredo Neves, do PMDB e José Sarney, do PDS. Apesar da morte de Tancredo e 

da ascensão de José Sarney ao posto de Presidente da República – ele que havia sido um 

dos defensores do Estado ditatorial até bem próximo à eleição –, o clima de esperança na 

construção de uma democracia real era vivido pela maioria da população em todos os 

recantos do país, por alguns mais atentos, com ressabiadas ressalvas.  

Embora, na prática, nada tenha mudado tão profundamente, a sensação de que o 

País caminhava para uma fase mais aberta, de maior liberdade de expressão, descortinava 

um mundo de possibilidades, tanto para o campo da política e da organização da 

sociedade civil quanto para o campo da arte (música, cinema, literatura, poesia, teatro), 

através de movimentos que já vinham se gestando desde o final da década de 1970 e 

durante toda a primeira metade da década de 1980. 

Essa sensação não se circunscrevia ao plano puramente sensitivo, mas era vivida 

na prática como exercício de cidadania, por intermédio dos movimentos sociais, nos 

sindicatos, nos novos partidos políticos —  e antigos partidos que voltavam à legalidade 

—, nas associações de categorias e de comunidades, na emergência dos movimentos pela 

reforma agrária, com o surgimento do MST, e no horizonte próximo que se desenhava 

com a possibilidade de participação ativa de setores até então excluídos do cenário 

político brasileiro nas Eleições Diretas de 1989.  

No campo artístico, desde o final da década de 1970, iniciara-se uma onda de  

novas expressões (o surgimento em profusão de inúmeras bandas de rock,  caracterizando 

um movimento conhecido como BRock – Rock Brasil), a projeção do punk, do surgimento 

de novos movimentos de música e poesia, a explosão de um número bastante expressivo 

de publicações dedicadas ao campo da arte e do humor), reforçando ainda mais a 

característica da irreverência mantida por periódicos como o Pasquim, na década anterior, 

porém criando linguagens mais descoladas da necessidade tática que era imposta pelo 

estado de exceção. 

Segundo Nelson Motta (2001), a expressão BRock foi cunhada pelo jornalista 

Arthur Dapieve e adotada, em seguida, pelo influente crítico musical Tarik de Souza no 
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Jornal do Brasil. Ela caracteriza esse boom cujas características musicais, apesar de 

inspiradas majoritariamente na vertente pop inglesa dos anos de 1970 e 1980, incorporam 

elementos sonoros tipicamente nacionais, criando um sotaque peculiar, brasileiro. São 

exemplos dessa experiência bandas como Blitz, Titãs, Legião Urbana, Paralamas do 

Sucesso, Lobão, Ritchie, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, Ira, Ratos de Porão etc. 

Mais adiante, dedico um espaço para falar da experiência musical, principalmente do 

rock, em terras potiguares. 

Bivar (1982) rotula a década de 1980 como uma década medíocre, se comparada 

às décadas imediatamente anteriores, 1970-1960. De fato, se os critérios de análise da 

cena cultural alternativa e da criatividade nos anos 1980 forem esses (comparativos), 

poderíamos identificar certos aspectos que denotariam uma espécie de perda de força da 

pulsão nas grandes viradas dessas décadas, principalmente no campo da arte e dos 

costumes, promovidas pelos movimentos daquelas duas épocas.  

Entretanto, como não é esse o critério, devo discordar dessa posição, posto que, 

cada período da história, cada década, quinquênio, quadriênio, enfim (mesmo que sejam 

tecidos como desdobramentos de acontecimentos passados) forjam sua própria feição. E 

é nessa contemporaneidade que se ajustam ou se desajustam os dispositivos que 

movimentam a história da cultura, no momento em que ela se forja, com a compleição 

própria de sua possibilidade temporal (HOBSBAWN, 1996).  

De modo que só tem sentido pensar uma época tendo as anteriores como 

referências válidas apenas no plano puramente histórico; porém nunca como dispositivo 

de validação ou pressuposto de reconhecimento do presente. Corre-se o risco, ao adotar 

o viés comparativo, de se reforçar anacronismos perigosos e esvaziados do ponto de vista 

epistemológico. É nesse sentido que a década de 1980, independente dos julgamentos, 

torna-se uma década de igual importância no campo das possibilidades de estudo.    

A rigor, nessa década, foram vivenciadas algumas experiências culturais 

impensáveis nas décadas anteriores: a intensificação ou o esforço para manter a 

experiência do Poema Processo, através do ativismo da Art Mail (Art Correio), como já 

dito; a invasão do Rock Brasil nas ondas do rádio, descolando a música nacional das cores 

tropicalistas, ainda que se possa questionar o quanto de tropicalismo não estava nesse 

movimento; a insinuação, em nível internacional, de uma crise do socialismo real 

soviético, esteio do contra-discurso à hegemonia Ocidental capitalista, gerando dúvidas 

inauditas no mundo inteiro; a propagação das ideias pós-modernistas, incomodando o 

pensamento acadêmico resistente à ideia de fragmentação; a entrada do cinema nas casas 
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da classe média por meio do videocassete, que se tornava objeto de consumo popular; a 

internacionalização da cocaína, por meio do tráfico, chegando aos grandes centros 

brasileiros como droga acessível à classe média e criando ramificações nas camadas mais 

baixas; a exibição de corpos nus pela TV, em horário nobre, e de cenas de sexo acessíveis 

nos lares, antes só imaginadas no cinema; a mobilização dos evangélicos em estádios, 

com seus Billy Graham’s e os congêneres tupiniquins; o enfrentamento do machismo 

pelas mulheres, que se aproveitaram dos ganhos bouvoirnianos e passaram a ocupar o 

mercado de trabalho; a vitória dos movimentos ecológicos-ambientais, ganhando pautas 

nas disputas do espaço urbano, resultando na fundação de partidos voltados para essa 

bandeira, como o Partido Verde; a dessacralização do palavrão, como linguagem de 

cinema pornô passando à discursividade cotidiana, virando verbete de dicionário. Enfim, 

nada comparável às rupturas anteriores; tudo depositário das rupturas anteriores, porém 

tudo novo; tudo outra coisa, outro acontecimento, outra experiência (MAGNO; 

MEDEIROS, 1991). 

Em Natal, eram experimentadas essas expectativas e novidades como em qualquer 

outra capital do país. As influências literárias, musicais e artísticas, de maneira geral, 

faziam trilhas para essa movimentação que se operava em outros âmbitos, além da arte. 

E esse cenário contribuiu para a imaginação poética de Temporada de Ingênios e, como 

resultado, emerge de suas páginas uma narrativa leve, incorporando personagens e 

situações como componentes de uma cena pintada através de uma sequência de imagens 

soltas, aparentemente desconexas. Um antiépico, uma bricolagem de ideias recortadas do 

cotidiano e coladas aleatoriamente, mas que, no conjunto, definem uma espécie de 

imagem impressionista que joga com muitos referentes da cultura e tem um aspecto 

destruidor, no sentido de que procura evidenciar a transgressão na sua fatura, na escrita, 

como também no que tematiza.  

É nesse sentido que é ousado. Tem um humor corrosivo, que o aproxima bastante 

da sátira como traço de um comportamento geracional cujo modelo exprime uma espécie 

de derrisão e atrevimento intelectual (GURGEL, 2001). Além do mais, é extremamente 

questionador dos padrões sociais, retorquindo o tempo todo os padrões literários e os 

valores da sociedade. Define-se como uma provocação, a partir mesmo da sua concepção 

de gênero literário, que é característica marcante da poesia marginal, emergindo como a 

marca mais forte de sua narrativa. A espontaneidade da escrita, o andamento da narrativa, 

movimentando-se constantemente, tem na cidade o seu espaço “mais que adequado da 
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realização de uma temporada de tédio, humor e interessantes reflexões sobre os oitenta 

(GURGEL, 2001, p. 151).  

Nesse sentido, dialoga, por meio desse despojamento da linguagem e dessa nuance 

de bricolagem, com a narrativa presente em Batman & Robin, embora sejam duas obras 

distintas, evidentemente. Essa aproximação se dá também pela agilidade do texto, por ser 

prosa poética, além de se fixar no deslocamento de um personagem anônimo, o poeta, um 

anti-herói. 

 

Mas o poeta, além do mais ou de menos, ainda é personagem mais anônimo. 

Um ser anônimo que resiste na voraz cidade, que paga o pato do anonimato, 

uma vez que o correto é aparecer. Ele, sobrevivente, avesso a confrarias. Entre 

os desígnios da sorte e os mistérios da lua nem mais tão misteriosa assim. Lua 

ianque (MORAIS NETO, 2006, p. 47-48). 

 

Um detalhe curioso sobre o livro: sua impressão foi feita numa offset de mesa, 

depois de ter sido rejeitado pela Editora Clima, uma editora importante entre as décadas 

de 1970 e 1990 em Natal, tendo publicado dezenas de autores de todas as dicções e 

gêneros. A recusa, segundo Afonso Martins, deu-se porque o editor não concordava com 

a capa proposta, cuja arte era do próprio Afonso Martins. A capa remontava uma estética 

bem oitentista, new wave, inspirada, inclusive, na estética dos almanaques, com 

figurinhas retro, flutuando entre um perfil de uma mulher em um quadro e um homem 

em outro. Nada direto, nenhuma referência clara ao conteúdo do livro.  

A recusa da Clima fez com que os dois (João e Afonso) procurassem outra 

alternativa, pois não concordavam em mudar a arte da capa. O livro foi aceito por Pedro 

Simões e lançado no bar Verso & Prosa, como um dos primeiros de uma série de escritos 

do gênero, que seria editada, o que acabou não ocorrendo. Em 2006, Temporada de 

Ingênios foi reeditado pelo selo Sebo Vermelho, em conjunto com outros escritos mais 

recentes do autor. Portanto, ele faz parte de uma nova experiência, com a publicação por 

um meio da produção não mais nos moldes artesanais do mimeógrafo, uma vez que sua 

confecção foi realizada por uma gráfica que funcionava industrialmente.  

Esse aspecto corrobora a ideia defendida por alguns analistas da poesia marginal 

(PEREIRA, 1981; HOLANDA, 2004; MATTOSO, 1981; WEINTRAUB, 2006), para 

quem a noção de Poesia Marginal não é indissociável do mimeógrafo. Isto é, poemas e 

prosa marginal poderiam ser editados e distribuídos pelo circuito industrial, ao mesmo 

tempo em que se poderia produzir outro tipo de poesia – que não a marginal – utilizando 

meios artesanais de produção, como o mimeógrafo, a xerox ou a serigrafia. Nesse sentido, 
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é pertinente o comentário de Jóis Alberto quando alerta para o fato de que não é totalmente 

correto atrelar indistintamente poesia marginal e mimeógrafo: 

 

[...] a Geração Mimeógrafo e a da Poesia Marginal é uma só, certo? Só que 

nem todos os poetas marginais publicaram em mimeógrafo, como, por 

exemplo, Cacaso e Antônio Carlos Secchim e esses outros lá do Rio. Muitos 

publicavam em edições offset, mas, mais artesanal... O Nuvem Cigana de 

Chacal etc. Essa denominação “Marginal” é o que está à margem da literatura 

oficial da época, tanto por causa da censura da poesia, porque tinha uma 

vertente dessa poesia marginal que era muito política; é lógico que se usava 

muita metáfora, né? (JÓIS ALBERTO)36. 

 

 

 As quatro obras escolhidas para ilustrar o tema da produção marginal local foram 

definidas arbitrariamente. E não poderia ser diferente, pois a enorme quantidade de 

produções nos campos literários e poéticos, inscritos nos rótulos de marginal ou 

mimeógrafo, obrigou-me à escolha. Obviamente que, para essa escolha, foi importante 

estabelecer critérios, que poderiam ser outros mediante a definição de outros objetivos; 

daí certamente decorreria uma eleição totalmente diferente das obras para as quais eu 

voltaria minha atenção. 

 No âmbito deste trabalho, a escolha obedeceu aos seguintes critérios: 1) de tempo 

(obras que no conjunto abarcassem um período o mais largo possível dentro do recorte 

temporal por mim estabelecido. Nesse sentido, as quatro datas 1973, 1978, 1982 e 1986); 

2) de identificação (obras que fossem facilmente identificadas com os elementos que 

definem a produção alternativa, marginal ou contracultural, tais como linguagem, 

suportes, meios de produção e circulação e diversidade de gênero literário.); 3) de 

localização (diálogo com as questões vivenciais contemporâneas dos autores e 

situação/lugar da obra no meio cultural alternativo).  

 É claro que esses critérios poderiam ser aplicados em grande parte à maioria das 

obras e facilmente justificados. Porém o filtro foi imperativo. Do contrário, inviabilizaria 

o exercício de reflexão da experiência como um todo e até mesmo o próprio trabalho.  

 No que diz respeito ao segundo critério – de identificação –, pesou bastante a 

relação do teor das obras com a noção deleuziana de “literatura menor”, que já utilizo 

aqui como aporte reflexivo da experiência contracultural, no âmbito da produção literária 

e poética natalense. 

                                                           
36 Entrevista concedida a este pesquisador em 20 de abril de 2015. 
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Estágio 7– Pega-poeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 19 – Passeata do bode.  

FONTE – Diário de Natal, 19 de março de 1989. Foto: José Carlos Silva. 

 

Um Bode em pleno passeio da Avenida Rio Branco, na Cidade Alta. Dessa forma, 

os poetas resolveram protestar contra o descaso da FJA (Fundação José Augusto). Tendo 

à frente o Poeta e professor, Plínio Sanderson, aproveitaram as festividades de 

comemoração do 14 de Março, dia da Poesia em Natal, e saíram bradando, com um bode 

puxado por uma corda: “Hoje é dia de poesia e trazemos o ‘Boden” Madruga!” ou: “se o 

‘Woden madruga, o boden poente!”. Era uma crítica direta e clara à gestão do jornalista 

Woden Madruga na FJA. Um protesto para lá de anárquico, que levou o jornalista Jóis 

Alberto a escrever uma matéria intitulada “Poetas ironizam o bode cultural”. Assim 

noticiava ele no Diário de Natal, de 19 de maço de 1989, na coluna DN Cultura: 

 

Foi um protesto contra o descaso dos órgãos culturais do Governo do Estado, 

em relação à arte e à cultura, essas últimas “bodes expiatórios”, já que sempre 

colocadas em último plano nos projetos governamentais. E não adiantou, 

Woden, com os burocratas da cultura, “amarrar o bode”, porque os poetas 

sempre anárquicos e irreverentes, respondem com o humor dos happenings e 

performances nas praças públicas” (DIÁRIO DE NATAL, 19 de maço de 

1989). 
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Um happening, uma ação que se expressava como desdobramento da experiência 

poética marginal identificada no extrapolamento do ato poético de criação e escrita, para 

uma espécie de militância que ganhava um caráter de enunciação coletiva revolucionária, 

e produzia uma solidariedade ativa, isso à medida que a poesia e a literatura, publicada 

no livro ou no jornal, passavam a ser um instrumento discursivo através de outro meio de 

divulgação e leitura mais incisivo e que produzia outro tipo de visibilidade: os passeios 

poéticos, nos quais a poesia e a literatura tornam-se mote principal, bandeira de 

mobilização, que coloca o texto poético/literário em ação, saltando das páginas dos livros 

para as ruas, deixando de ser apenas registros poéticos escritos transformando-se em 

rituais, invadindo, pelo som e pela imagem, as ruas do centro da cidade.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20 – Passeio Poético.  

FONTE – Diário de Natal, 16 de março de 1984. Foto: Autor anônimo. 

 

 

Nos chamados Passeios Poéticos, em comemoração ao 14 de Março, instituído 

como Dia da Poesia, ficava explícita a crença na força revolucionária da literatura e da 

poesia. As caminhadas na região central da Cidade, a cada ano, pareciam reivindicar um 

lugar para a poesia, que não era enxergada nem pelo poder público, tampouco pela 

população de “comuns”, trabalhadores e trabalhadoras da Cidade que assistiam atônitos 

àqueles seres estranhos, pequenos grupos de deambulantes com faixas e cartazes 

ostentando palavras de ordem ou poemas, como registra um cronista do Diário de Natal:  

 

Humor e Poesia animaram o passeio de poesia, realizado a propósito da 

comemoração do Dia Nacional da Poesia.  Distribuindo textos poéticos aos 

curiosos, eles desfilaram pela rua João Pessoa, entre a Nova Catedral e o 

Centro de Cultura, da Praça André de Albuquerque, despertando a curiosidade 
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de comerciários e bancários em fim de expediente (DIÁRIO DE NATAL, 15 

DE MARÇO 1983). 

 

A intenção era, pois, fazer dessa poesia “assunto do povo.” Nesses happenings, 

não faltavam frases de crítica ao marasmo cultural da cidade, fruto do alheamento dos 

órgãos fomentadores da cultura. Tiradas como “Nossa ociocidade Natal”, ou “Antes Arte 

do que Tarde” ou, ainda, “Cascudo para o povo”, numa referência à necessidade de 

popularização da obra do etnógrafo Luiz da Câmara Cascudo, parecem oferecer pistas 

claras dessa crença na força revolucionária da poesia. Nas palavras de Carlos Gurgel 

(2016) 37, uma relevante descrição: 

 

[...] a gente saía do centro da cidade, passava pela casa de Câmara Cascudo 

vinha até a balaustrada ali, do Tribunal de Contas, e descia para a praia; e a 

gente tinha... Foi daí que se iniciou as comemorações do dia da poesia com 

essas caminhadas poéticas. A gente imprimia as camisetas com poemas e tinha 

determinados pontos, como a Praia dos Artistas, nos lugares onde tinha uma 

concentração maior de pessoas para justamente revelar para essas pessoas o 

interesse que a gente tinha de fazer com que a poesia fosse vista, fosse ouvida, 

e fosse percebida, e que era uma coisa tão importante quanto as outras 

linguagens artísticas.  

 

 Os Passeios poéticos foram, aos poucos, consolidando uma tradição na cidade e 

instituindo a comemoração do dia da poesia, festejada até hoje, em Natal, no dia 14 de 

março, data alusiva ao aniversário do poeta baiano Castro Alves38. 

 As paradas poéticas (por assim dizer) estavam imbuídas de um espírito 

revolucionário que aparecia expresso em alguns dos manifestos que eram bem comuns 

na época. Um jornal da época chega a destacar, em uma de suas edições do mês de março 

de 1981, as atividades do dia da poesia, a partir do lançamento do Manifesto Ação da 

Poesia que, entre algumas reivindicações, denunciava a marginalização sofrida pela 

poesia, tanto pelas editoras quanto pelas instituições oficiais criadas para incentivar e 

divulgar atividades culturais. Um trecho do manifesto assim anunciava: "Nós poetas que 

fazemos a poesia circular nas avenidas, becos, praias e ruas, fazemos do mimeógrafo 

nosso cavalo de batalha, e queremos esta data de 14 de Março de 1981 para Dia Nacional 

da Poesia, propormos um novo tempo para a Poesia". Assinavam o manifesto: Marcelo 

                                                           
37 Entrevista concedida a este pesquisador em 26 de janeiro de 2016. 
38 Até o ano de 2015, era nessa data que se comemorava O Dia Nacional da Poesia. Porém foi oficializada 

outra data através da lei nº 13.131, de 3 de junho de 2015, passando a ser comemorado, oficialmente, no 

Brasil, em 31 de outubro, data de nascimento de Carlos Drummond. Natal continua a comemorar no dia 

14 de março. 
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Amorim, Ana Maria Ferreira Dubois, Cláudio Damasceno, Ciro Pedroza, Venâncio 

Pinheiro, Aluízio Mathias, Sofia Gosson e Harrison Gurgel.  

A imprensa local chegou a reconhecer certa importância do movimento poético 

alternativo ou marginal, em Natal, no período em destaque. E isso se dava sobretudo em 

função do esforço que os grupos de poetas e artistas faziam para ir além da produção e 

comercialização de suas obras. O jornal “O Diário de Natal”, de 13 de março de 1981, 

por exemplo, noticia as atividades do dia da poesia no ano em curso, dando especial 

destaque à quantidade de lançamentos de livros: "[...] Pela quantidade de livros, fica 

provado que o movimento marginal na literatura da cidade é muito mais forte do que 

imaginam os conselhos editoriais." 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21 – Passeio Poético (1983). 

FONTE –Acervo pessoal de Venâncio Pinheiro. Foto: Anônimo. 

 

  

Mas havia também uma crítica da Grande Imprensa à qualidade dos poemas e 

mesmo às intenções dos poetas com essas passeatas. O mesmo Diário de Natal, de 15 de 

Março de 1984, foi enfático nessa crítica. No texto ao qual está associado a fotografia 

acima, o jornalista dispara, impiedoso: 

 

[...] no “Passeio do Poeta” da catedral nova até o Centro de Cultura, podia-se 

observar que muita gente está escrevendo, às vezes sem saber o quê. Alguns 

dos que se dizem poetas alternativos declamaram seus versos em microfone 

aberto e quando se perguntava o que estava achando do Dia da Poesia, 

respondiam com evasivas, como se estranhassem o assunto ou usassem 

linguagem diferente (DIÁRIO DE NATAL, 16 de março de 1984). 
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Em contrapartida, o poder público, em alguns momentos, chega a manifestar 

interesse em apoiar, e até contribuir diretamente com os eventos, como fica claro na nota 

da prefeitura de Natal, publicada na Tribuna do Norte, de 13 de Março de 1986, sob o 

título “Prefeitura apoia passeio de poetas”, em que se expressa a intenção de mobilizar 

muitas atividades, como: feira, exposição de painéis, caminhada poética até a praça André 

de Albuquerque, saindo da praça Kennedy, e lançamento de livros e fanzines, entre eles 

o Delírio Urbano. A matéria declara: “A contribuição oficial tenderá abrilhantar o festejo, 

arrumando a cidade com mensagens poéticas de todas as tendências e revigorando um 

ritual há muito avariado pela ausência de ajuda de instituições culturais" (TRIBUNA DO 

NORTE, 13 de março de 1986).  

O curioso é que esse apoio não acontece, o que acaba por revoltar mais ainda a já 

descontente trupe de artistas e poetas que acreditara no empenho público em relação ao 

reconhecimento e apoio às festividades. O apoio tão badalado acaba se resumindo a uma 

nota de jornal, em que o prefeito interino, Roberto Furtado e seu Secretário de Cultura, 

Gileno Guanabara, saudavam o dia da poesia. 

Para além de uma mera crença na força revolucionária da poesia, na ideia de que 

a poesia não era um privilégio de poucos, e, sendo resultado dos processos de subjetivação 

dos sujeitos poéticos, que deveria transpor o umbral da individualidade e se transformar 

em “um assunto do povo”, é possível identificar nesse esforço um traço de uma revolta 

ou de uma cultura-revolta. Ou mesmo um movimento em direção a essa cultura-revolta, 

necessária e impulsionadora do movimento de transformação da cultura já assinalada aqui 

anteriormente (KRISTEVA, 2000).  

Uma revolta que está na condição humana, como dimensão essencial, uma 

realidade histórica que traz à tona a consciência, que recusa a humilhação “sem exigi-la 

para os outros” (CAMUS, 1997, p. 30), ardil dos utópicos estarrecidos, dos sapiens-

demens que tomaram, para “si e para os outros, os deslocamentos de sentidos dessa 

revolta como possíveis religadores da cultura e da natureza e gestores de uma nova ética 

planetária” (GALENO, 2005, p. 23). 

Fazer da poesia um cavalo de batalha e pô-lo em exposição ao sol, nas ruas da 

Cidade, ao mesmo tempo em que se reivindica a democratização dessa expressão e se 

procura transpor os muros que impedem que o povo chegue perto do que a tradição define 

como sagrado, profanando-o, é, de certa forma, abrir uma fenda na estrutura da cultura 

hegemônica e instituir um caminho para remover escombros que se entulham no caminho; 
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criar, pela margem, uma outra tradição, a tradição da ruptura, como mecanismo de 

movimentação constante da cultura.  

Reforçando o que já foi dito anteriormente sobre a tradição, reconvoco Bornheim 

(1997), cuja visão de como se constitui a tradição repousa na ideia de que o todo da cultura 

humana, inclusive em suas discrepâncias, assente no absoluto.  

 

A tradição e o absoluto se pertencem de maneira tão radical que caberia até 

colocar o problema de saber se, com o desaparecimento dos deuses, o próprio 

conceito de tradição não perderia vigência. Pois, sem o deus, o que se 

estabeleceria seria uma experiência social tão totalmente diferente que toda 

possível continuidade cultural passaria a ser desenvolvida necessariamente a 

partir de parâmetros inovadores (BORNHEIM, 1997, p. 22). 

 

A percepção da tradição apoiada na concepção de dois mundos – dos deuses e dos 

homens – se configuraria como um fenômeno que seria definido pela ideia de 

permanência. O absoluto asseguraria o caráter permanente da tradição. Entretanto, essa 

visão da tradição como permanência contraria um princípio nodal da concepção de cultura 

assentada na noção de dinâmica, de ruptura. E, posto que a tradição é resultado das 

performances legitimadoras (CONNERTON, 1999) das sociedades em seus processos de 

desenvolvimento, é, portanto, impossível conceber a noção de tradição numa perspectiva 

de congelamento de traços ou características de um determinado grupo social ou 

sociedade.  

Dito de outra forma, a tradição, na medida em que reivindica a ausência de 

movimento como forma de autopreservação, assinala sua estagnação, sua morte. Tudo 

leva a crer que, para se manter viva a tradição não pode prescindir do recurso à ruptura 

(BORNHEIM, 1999). 

Certamente uma noção mais afinada com essa visão da ruptura como elemento 

que garante a sobrevivência da tradição não pode deixar de considerar o conceito de 

cultura como práxis em oposição à ideia caduca de cultura como modelo, sistema fixo de 

comportamento, e como resultado de uma aplicação deste modelo na ação (LANGDON, 

1995).  

A compreensão da tradição instada permanentemente pelo degelo da ruptura não 

pode, portanto, prescindir do entendimento do conceito de cultura como práxis, ou seja: 

 

A cultura constitui a experiência humana no sentido de sempre enfatizar a 

discordância entre o ideal e o real, de tornar a realidade significativa ao expor 

seus limites e imperfeições, de misturar e fundir, de maneira invariável, 
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conhecimento e interesse; ou melhor, a cultura é um modo de práxis humana 

em que conhecimento e interesse são uma só coisa (BAUMAN 2012, p. 296). 

 

Em última instância, a tradição, como o conjunto de valores nos quais estamos 

inscritos, e como a totalidade do comportamento humano que só é visível a partir dos 

valores que constituem um grupo ou uma sociedade (BORNHEIM, 1999), é um operador 

da cultura e, como tal, jamais pode ser pensado na perspectiva estanque, de perpetuação, 

de permanência, no propósito de se manter inalterada, uma vez que a cultura é 

movimento, praxis; portanto, a permanência no movimento encetado pelos fatores de 

ruptura.  

As sociedades humanas, como postula Halbwachs (1990), são como personagens 

em uma peça em que os papéis permanecem até o desfecho de acordo com a atuação de 

cada um e nos quais os sentimentos e paixões progridem ininterruptamente, num 

movimento perene, intenso, que nunca cessa. Assim se forja a cultura. 

É, portanto, considerando que a dimensão e o significado dos passeios poéticos 

estão muito mais no que eles congregam de simbólico, no sentido de instaurar ou 

preservar a já existente tradição da ruptura, por meio dessa nova experiência cultural, 

antes impensável na cidade – acostumada a ter a rua como o espaço de transação vivencial 

no sentido pragmático, comercial ou relacional no que lhe interessava como movimentos 

diuturnos –, que podemos pensar a manifestação de uma cultura-revolta. 

 Os passeios, ainda que anuais e fortuitos, ou, ainda mais, como um fato 

deslocado, uma aparente ousadia de poucos humanoides em trajes despojados, cabelos 

desgrenhados, conduzindo faixas, panfletando e berrando poemas nas bocas de som da 

Kombi (contratada a partir da “vaquinha” e da peregrinação no comércio ou em alguma 

instituição pública), imprimiram definitivamente uma outra cultura na cultura existente, 

assim como outros eventos e iniciativas ao longo dessa jornada juvenil, que são assuntos 

deste estudo.  

 Além dos passeios poéticos, as comemorações do Dia da Poesia também 

aconteciam em saraus poéticos em teatros, como o que ocorreu em 14 de março de 1983, 

no Teatro Sandoval Wanderley, sendo noticiado como o ponto alto das manifestações 

comemorativas, e tendo como destaque o “blefe” do lançamento de um livro que não 

ocorreu, conforme registrou a  Tribuna do Norte, de 15 de março: “O ponto alto do Sarau 

ocorrido no teatro Sandoval Wanderley foi o alarido a partir da notícia de que o livro que 

seria lançado, "94 Poemas de Emergência", reunindo um expressivo número de artistas, 

havia sido roubado da gráfica”. 
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 Na verdade, a tiragem prevista desse livro nunca chegou a ser impressa; e o seu 

título, 94 Poemas de Emergência, era uma “tiração de onda” com o episódio do roubo 

dos 94 milhões de Cruzeiros, destinados ao pagamento dos trabalhadores das frentes de 

emergências do Alto-oeste do Estado, fato que repercutiu nacionalmente e foi associado 

à campanha política para o governo do Estado, que elegeu José Agripino Maia (PDS). O 

roubo dos 94 poemas teria sido a desculpa dos supostos responsáveis pelo malogro da 

edição e do lançamento. 

 A passeata durante o dia chamou-se “pega-poeta”, aludindo à expressão “pega-

ladrão”, que foi prontamente aplicada ao episódio do roubo dos 94 milhões. 

 Afora todo o folclore que se criou em torno de alguns happenings, os passeios 

poéticos, além de marcarem época, instauraram uma mobilização em torno das 

comemorações do dia da poesia em Natal, que ganham dimensão e importância no 

imaginário da cidade, ou pelo menos para certa parte dela: a dos que resistem até hoje 

contra o confinamento das expressões culturais aos salões da alta cultura e aos chás das 

cinco nas academias literárias. 
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CAPÍTULO 3  

ESCALADA 2 - De Galerias e Festivais: acontecimentos de caráter-modificador e 

tensões verticais 

 

 ônibus seguia sua marcha afrontando a paisagem verde de inverno no 

Sertão e a conversa entre mim e meu amigo continuava. Agora 

pensávamos em outros eventos que pudessem caracterizar a 

efervescência cultural na década de 1980 em Natal. Nesse nosso exercício de revival, 

ocorrem-nos os Festivais de Arte do Natal (FAN), realizados a partir de 1978 na Fortaleza 

dos Reis Magos – os Festivais do Forte – que foram, talvez, o acontecimento mais 

emblemático por estar intrinsecamente relacionado ao que já vinha sucedendo por meio 

da publicação de fanzines e da própria experiência da Poesia Marginal, uma vez que 

promovia um ajuntamento de expressões diversificadas, compondo um mosaico vivo que 

tornava a cena contracultural ainda mais diversa. 

O Festival desdobrara-se a partir de um ajuntamento semanal e diurno na Avenida 

Café Filho, todo final de semana, em torno da Galeria do Povo. Foi de lá que nasceu a 

ideia de um evento que pudesse reunir as diversas expressões artísticas da Cidade. E isso 

tudo num tempo em que se expressar livremente ainda era quase uma utopia. A Galeria, 

organizada por Eduardo Alexandre Garcia, provocou, reuniu, estimulou, divulgou e 

projetou novas ideias e atos que culminaram na realização do FAN. 

 

Estágio 8 – Maresia, sol, arte e poesia no muro 

 O sol despontou na linha do mar lançando seus primeiros raios nos muros das 

casas e bares sitiados no sopé da encosta que barra o Atlântico, cujo topo só se pode 

alcançar subindo-se pela ladeira que tem seu nome – “Ladeira do Sol”. Lentamente os 

barraqueiros começavam a voltar da jornada da noite anterior e a ciscar a areia da praia, 

O 
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à frente de suas barracas, a fim de espalharem as mesas de madeira, os jogos de tamboretes 

e hastearem os guarda-sóis, à espera de mais um dia de festa capaz de recompensar o 

esforço do trabalho árduo que se anunciava na Praia dos Artistas. 

Banhistas e corredores matinais, caminhantes, misturados aos poucos 

sobreviventes que atravessaram a noite, iniciavam as atividades sabáticas em mais um 

longo dia de muito suor, cerveja, ouriço, água salgada, esportes, paqueras e vai-e-vem no 

passeio público que se estendia da praia dos Artistas até a Praia do Forte dos Rei Magos.  

O sol a pino elevava às alturas a temperatura, turbinando também o ritmo da festa; 

a areia toldava-se de gente para quem só importava o anonimato da procedência e a 

indiscriminação da idade: eram homens, mulheres, crianças e jovens – muitos jovens –  

exibindo o corpo, pegando e tirando onda, dourando-se ao sol para, à noite, retornarem 

ensacados em suas becas, exibindo o contraste das cores da roupa da moda com o bronze 

adquirido à custa da superexposição à causticante luz praieira da “Cidade do Sol”.  

Entre o calçadão da praia e o outro lado, base da encosta, na Avenida Café Filho, 

o asfalto tremeluzia e ajudava a fervilhar mais ainda o clima com o desfile de Chevettes, 

Fuscas, Opalas, Corcéis, motocicletas, caminhões e caminhonetes, que distribuíam 

bebidas e outros artigos, abastecendo bares, lanchonetes, restaurantes e vendedores 

ambulantes que coagulavam o calçadão. O embalo recomeçara e só perderia animação no 

final da noite, quando o cansaço da embriaguez atingisse os notívagos obrigando-os a dar 

uma trégua na refrega dos barraqueiros e barraqueiras, que, novamente, recolheriam tudo 

e correriam para o descanso, mas já de olho no agito do dia seguinte.  

Às nove horas, descendo pela Ladeira do Sol, carregado de papéis, faixas, 

quadros, canetas e cavaletes e outros apetrechos, um jovem esguio, calvo e barbudo, 

equilibrando um hollywood no canto esquerdo da boca, chegava ao “Baixo”, descarregava 

suas tralhas no pé do muro da casa de Dulce Valadares, e começava a organizar uma 

estranha exposição que, pouco a pouco, atrairia a atenção dos transeuntes, os quais, 

invariavelmente, paravam para matar a curiosidade. 
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FIGURA 22 – Praia dos Artistas, década de 1970. 

FONTE – arquivos.tribunadonorte.cor 

 

Ágil, o bardo esguio ia transformando o muro em galeria ao ar livre – a Galeria 

do Povo. Então, como formigas que descobrem um resto de doce e vão, uma a uma, 

engrossando a mancha no piso, começava a se formar uma pequena multidão de curiosos 

e de artistas expositores, poetas, boêmios, espectadores de toda ordem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23 – Galeria do Povo. 

FONTE – Acervo pessoal de Eduardo A. Garcia. Foto: Marcus Otonni. 
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Desenhos, pinturas, fotografias, poemas, frases de efeito, aforismas, o que 

aparecesse como contribuição para tornar a Galeria mais fecunda e atrativa, seria bem-

vindo.   

O cenário descrito situa-se no ano de 1977, quando surge a longeva experiência 

da Galeria do Povo, levada a cabo por Eduardo Alexandre Garcia, com a colaboração de 

inúmeros outros dissidentes. Para esses dissidentes, à tentativa de recrudescimento da 

Ditadura era necessária intensificar o combate para enfraquecê-la cada vez mais. A 

Galeria do Povo, diz Eduardo Alexandre Garcia, nasce a partir dessa consciência:  

 

[...] era um movimento ostensivo. Então, eu estava colocando meu pescoço a 

prêmio, mas eu não estava me escondendo para fazer um movimento armado, 

com armas de fogo, mas fazendo um movimento ostensivo, me mostrando, 

dizendo o que estava fazendo e não pegando em armas, em armas de fogo, mas 

pegando em uma arma muito mais quente, como dizia Lennon: “A felicidade 

é uma arma quente” (EDUARDO ALEXANDRE GARCIA)39. 

 

Num primeiro plano, do outro lado da Avenida Café Filho, na areia da Praia dos 

Artistas, o frescobol, o surf e a paquera corriam soltos, enquanto a cachaça, as geladas e 

a ginga com tapioca empinavam as consciências ao som das canções das bandas do 

BRock, dos cearenses, dos paraibanos, dos pernambucanos e dos acordes de Recuerdos 

de Ypacaraí, que saíam da viola gasta de Violeta Porra. Num segundo plano, no pé do 

muro da casa de Dulce Valadares, germinava, aos sábados e/ou domingos, a semente da 

dissidência, sobretudo porque começava a aparecer cada vez mais interessados que 

ajudavam, por um ou outro meio, à Galeria a cumprir o seu papel.  

                                                           
39 Entrevista concedida a este pesquisador em 15 de dezembro de 2015. 
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FIGURA 24 – Galeria do Povo. 

FONTE – Acervo pessoal de Eduardo A. Garcia. Foto: Marcos Otonni. 

 

 

Como um espaço de expressão livre, independente e permanente, a Galeria do 

Povo tornou-se também, pouco a pouco, um local de projeção de muitos artistas, poetas 

e ativistas culturais de modo geral (MAMEDE, 2008). Era, além do mais, segundo o 

próprio Garcia, uma jogada intencional, às claras, contra a falta de democracia e de  

liberdade de expressão.  

Nesse ponto, vale ressalvar o fato de que o significado da expressão “às claras”, 

extrapola sua fronteira semântica: não quer dizer apenas usar como luz do ambiente o sol 

escaldante que, rebatido no mar, iluminava o movimento intenso de pessoas nos dia de 

praia, mas, acima de tudo, especializa o sentido de estampar palavras de ordem, 

reivindicando a volta da democracia e o direito de livre expressão, instalando uma nova 

frente entre diversas outras iniciativas de contestação ao movimento de recrudescimento 

da Ditadura, expressa pela ação autoritária do então ditador Ernesto Geisel, que editara o 

Pacote de Abril de 1977, por meio do qual reivindicava poderes especiais, inclusive 

fechando o Congresso Nacional. Entendido como um grave retrocesso para o andamento 

do processo de abertura que já estava em curso, o Pacote de Abril, de certa forma, indicou 

as bases sobre as quais o presidente militar parecia disposto a fazer caminhar a distensão, 

qualificada por ele mesmo como lenta e gradual (FAUSTO, 1995). 

Ao mesmo tempo, estabelecia-se um programa de medidas de liberalização 

cuidadosamente controladas, configurado no contexto do slogan oficial de “continuidade 
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sem imobilidade”. A distensão seria obtida em estágios bem definidos, a começar com a 

suspensão parcial da censura, as negociações com a oposição para o estabelecimento de 

parâmetros para os direitos humanos, seguidas de reformas eleitorais, e da revogação de 

medidas mais explicitamente coercitivas. 

 Esse recrudescimento provocado pelo Pacote calou muitas vozes, mas, 

paradoxalmente, abriu também oportunidades para iniciativas de contestação em diversas 

partes do país, expressas de maneiras distintas, conforme os contextos locais.  A Galeria 

do Povo, em Natal, foi uma dessas formas, concebida, oportunamente, por Garcia. Ela 

era volante, embora tivesse como local mais constante a Praia dos Artistas, no “Baixo” 

litorâneo da cidade. 

 Praia dos Artistas era como se chamava, à época, a faixa litorânea que ia do 

entroncamento baixo da Ladeira do Sol até mais ou menos o Hotel Reis Magos, hoje Praia 

do Meio. Ganhou esse nome  justamente por ser um point de artistas surfistas e descolados 

natalenses e de outros lugares do país. “[...] A origem [do nome] tem várias versões. A 

mais provável é que, de repente ela começou a ser frequentada por ‘artistas’, um termo 

pejorativo para a nova juventude que agia e se vestia de forma extravagante pra época.” 

(DAS VIRGENS, 2011, p. 31). Porém, pode-se atribuir também ao fato de concentrar, na 

década de 1970, nas proximidades, algumas residências de artistas, como a do cantor e 

compositor Mirabô Dantas, que recebia nomes importantes da MPB, ainda em início de 

carreira, e que, provavelmente, frequentava a Praia.  

O uso do termo Baixo, no caso, não é assumidamente uma alusão ao “Baixo 

Leblon” e ao “Baixo Gávea” do Rio de Janeiro, mas ganha adequação no fato de que, 

geograficamente, o baixo local fica no sopé da Ladeira do Sol, que liga a orla marítima 

ao bairro de Petrópolis, Zona Sul e Centro (ALBERTO, 1989). 

   Talvez uma das características mais marcantes da Galeria do Povo, que reforçava 

o seu caráter alternativo, tenha sido o fato de ser um espaço aberto, não somente por estar 

a céu aberto, mas por abrir-se à participação de quem quer que fosse, oriundo de qualquer 

lugar, a fim de falar o que quisesse, (desde que não tratasse da defesa da coerção da 

liberdade), por meio da forma de expressão que lhe conviesse. 

   

A liberdade que exercíamos na Galeria do Povo, contrariamente àquela 

repressão toda, era um apelo e um incentivo à grande participação que o 

movimento alcançou. Terra de poucos artistas até então, com a Galeria do Povo 

e os festivais, estes foram surgindo às dezenas, multiplicando-se em todas as 

áreas de manifestações artísticas (GARCIA, 2007, s/p). 
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Constituía-se, portanto, uma oportunidade para que os artistas, impossibilitados 

que eram de acessarem as galerias oficiais, expusessem suas obras ao ar livre, resultando, 

inclusive, não apenas na mera exposição de obras de arte mas também na criação de 

ambientes que proporcionavam outros tipos de vivências que desaguassem nos 

happenings, a exemplo das atividades com música e recitais de poesia que aconteciam na 

calçada da exposição e que acabavam associando-se à Galeria; ou até redundavam em 

novos desdobramentos importantes, como a realização do FAN. Não é à toa que 

praticamente todos os depoimentos de quem viveu intensamente essa experiência, 

convergem para o fato de que a Galeria do Povo, ampliada pela participação de outras 

manifestações artísticas, foi determinante para o surgimento do Festival de Artes. É o que 

consta  nos seguintes depoimentos: 

 

E além disso, a Galeria, no bojo dela, tinha a interseção com outras 

manifestações; por exemplo, tinha alguns shows. Teve uma vez que Bráulio 

Tavares deu um show lá... Ela abrigava, aos domingos, na Praia dos Artistas, 

esse pessoal que não tinha como expor. Porque hoje você tem Internet e tudo; 

a internet naquela época era a galeria do povo, porque ela tinha essa função de 

abrir espaço na cidade que... foi daí que surgiram várias pessoas que hoje são 

conhecidas. E logo após a galeria, em 1978, teve a realização do Festival do 

Forte, o Festival de Artes do Forte dos Reis Magos (CARLOS GURGEL)40. 

 

 

Eu acho que é interessante. Porque veja, como eu já disse, a Galeria do Povo 

se antecipa ao FAN, muito particularmente em termos de tempo, de tal forma 

que o FAN seja talvez uma consequência desse evento que é quase permanente. 

Porque Dunga41 estava lá quase todos os dias, e principalmente nos finais de 

semana. Vale salientar que a Praia dos Artistas, nessa época, era a maior 

efervescência (JOÃO BATISTA DE MORAIS NETO)42. 

 

Bráulio Tavares frequentou muitas vezes. Ele ia lá, chegou a pregar poemas 

dele e chegou a recitar poesia na calçada onde as pessoas que estavam indo pra 

praia paravam para ouvir. Então, era um ponto de aglutinação inevitável. Foi 

quando surgiu a necessidade de se fazer algo maior e se discutia a possibilidade 

de se fazer no Forte dos Reis Magos, quando fizemos, em 78, a primeira 

produção, o 1º cartaz daquele encontro que, pra mim, até hoje, é um dos 

grandes marcos de acontecimento (NOVENIL BARROS)43. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Entrevista concedia a este pesquisador em 26 de janeiro de 2016. 
41 Dunga é o apelido de Eduardo Alexandre Garcia. 
42 Entrevista concedida a este pesquisador em 21 de abril de 2016. 
43 Entrevista concedida a este pesquisador em 12 de agosto de 2016. 
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FIGURA 25 – Show de Bráulio Tavares na Galeria do Povo em 1983. 

FONTE – acervo pessoal de Antônio Ronaldo; Foto: Antônio Ronaldo. 

  

 

O caráter emblemático dessa abertura à pulsão artística sem travas ou amarras a 

priori, pode ser entendido por dois vieses: o primeiro traduziu-se no fato de não haver 

regra ou critério para que os trabalhos de poetas e artistas em geral fossem mostrados:  

 

Ah!  Meu quadro tá sem moldura! Expõe. Ah, meu quadro tá rasgado tá meio 

sujo, expõe da mesma forma. Então, por exemplo, a cultura de exposição da 

época era aquela arte asséptica, toda bonitinha, toda ajeitadinha na forma. 

Então, nisso aí eu acho que a Galeria do Povo, ela foi pródiga. [...] Ela queria 

mostrar, ela queria ver, ela queria fazer com que as pessoas surgissem, agora, 

independentemente do grau de assepsia que estava a peça ou não... 

(EDUARDO ALEXANDRE GARCIA)44. 

 

Certamente por isso alguns mal-informados ou mal-intencionados buscassem a 

sua desqualificação a partir da ideia de que ali só se “expunha porcaria”, como declara 

Garcia. Os afeitos ao hábito higiênico de uma relação asséptica com a arte – e eivados de 

desdém e preconceitos contra a liberdade de expressão, cujos discursos alargavam ainda 

mais o fosso entre a cultura alternativa e a cultura tradicional oficial vivenciada nos salões 

paroquiais – não tinham acuidade visual para alcançar o que se passava bem debaixo de 

seus narizes.  

  O segundo viés é tacitamente expresso no manifesto posterior, em que Garcia 

convoca artistas, escritores e poetas para engajarem-se na experiência, por meio de suas 

produções, da exposição ao ar livre, que ilustra bem o caráter de pluralidade da galeria, 

já antes assinalado:  

                                                           
44 Entrevista concedida a este pesquisador em 15 de dezembro de 2015. 
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Que venham as rendeiras/ os cantadores/ os meus amores/ vocês pintores/ os 

trovadores/ os cancioneiros/ o poeta urbano/ o poeta rural/ o sanfoneiro/ o 

saxofonista/ o pistonista/ você artista/ alma do povo/ reflexo/ amplexo/ homem 

sem nexo/ anexo/ o nome/ o corpo/ a voz/ a manifestação! (GARCIA, 2016, 

s/p). 

 

A miríade de expressões convocadas no pequeno chamamento evidencia essa 

disposição de acolhimento da pluralidade, da diversidade de vozes, muitas das quais ainda 

anônimas, sem projeção nenhuma em outros espaços de divulgação artística, poética, 

literária, sempre reservada aos “medalhões”, simpáticos ao poder político local e com 

portas abertas nos meios de massa e também nos mecanismos de financiamento estatal da 

cultura. 

Sem dúvida, a experiência a Galeria do Povo desperta, no meio artístico 

alternativo, o impulso para o afloramento de uma criatividade que estava adormecida ou 

retraída nos mais recônditos lugares dos sujeitos anônimos, que, uma vez despertos, se 

juntam aos já conhecidos para dar uma moldura mais destacada ao que já fora, na década 

de 1970, iniciativas importantes nesse campo da poesia, da literatura, da música e do 

teatro.  

Não que a Galeria fosse o único canal de divulgação desses tipos de expressão; 

todavia, sendo um espaço democrático e plural, encorajou muitos jovens poetas, 

escritores, artistas plásticos e tantos outros a, finalmente, virem à luz, tornando-se, por 

isso mesmo, um “acontecimento de caráter-modificador”, na medida em que instaura, de 

maneira permanente, princípios de uma nova cultura, de como lidar com as formas de 

divulgação e apresentação de outros modos de pensar e fazer arte, antecipando, como já 

mencionado, eventos decididamente marcantes em termos da produção cultural 

alternativa na cidade.  

 A noção de acontecimento de caráter-modificador, pode, de modo pertinente, ser 

aplicada não apenas à experiência da Galeria do Povo mas também estender-se, com tal 

adequação, ao conjunto de todas as experiências que orbitam ou se desdobram, com ela 

dialogam ou a amplificam.  

 

Acontecimentos de caráter-modificador são os que resultam de encontros, 

interações de, por um lado, um princípio de ordem, ou um sistema organizado, 

por outro lado, outro princípio de ordem, outro sistema organizado ou uma 

perturbação de qualquer origem. Destruições, trocas, associações, simbioses, 

mutações, regressões, progressões, desenvolvimentos podem ser a 

consequência de tais acontecimentos (MORIN, 2005p. 251-252).  
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 Por suposto, convém aqui uma explicação concernente ao uso dessa noção, 

aplicada à leitura ou narrativa da experiência a que acabo de me referir, como uma entre 

tantas sobre as quais me debruço com a finalidade de entendê-las, no contexto da cultura 

alternativa em Natal na década de 1980. 

 Para chegar à noção de acontecimento de caráter-modificador, Morin (2005) parte 

do pressuposto de que o acontecimento se manifesta primordialmente sob característica 

cosmo-bio-física. Nesse sentido, o cosmo é, ao mesmo tempo, “universo e 

acontecimento”. Em si, o cosmo, desde o fenômeno do big-bang, é resultado de um 

acontecimento. A rigor, o big-bang é o acontecimento que gera o cosmo. O tempo é 

indissoluvelmente ligado ao espaço; logo ao evento, ao acontecimento. E o fenômeno do 

aparecimento da vida deve ser entendido, tanto no sentido de “acidente/acontecimento” 

quanto no sentido de sistema-estrutura, sendo essas duas categorias indissociáveis e essa 

indissociabilidade um pressuposto fulcral para a compreensão dos processos de evolução 

autogerada ou heterogerada. 

 Como sistema-estrutura, a vida e os processos de evolução inerentes a ela 

dependem de acontecimentos-acidentes que podem ser tanto autogerativos quanto 

heterogerativos.  

Ora, a evolução depende de acontecimentos-acidentes internos-externos e 

constitui, a cada etapa, um fenômeno improvável. Elabora diferenças, 

individualismo, novidade. A autogeração da vida (evolução das espécies) só se 

tornou possível pela heteroestimulação do acidente-acontecimento (MORIN, 

2005, p. 238).  

 

  

As modificações genéticas, em última instância, não seriam mais que resultados 

de processos aleatórios, acidentes, que ocorreriam no plano do sistema-estrutura e, de 

maneira muitas vezes imperceptível, promoveriam as mutações que garantiriam os 

processos de evolução. No âmbito autogerativo, de modo mais lento e no heterogerativo, 

mais acelerado. Ambas as mutações são intrinsecamente ligadas e decorrentes das 

condições do meio – um quadro estável, porém espaço de realização do acontecimento: 

“O lugar dos encontros e interações eventuais de onde vão decorrer o desaparecimento 

ou a promoção das espécies” (MORIN, 2005, p. 238). 

 Mais do que um sistema metabólico, biótico, assegurado pela interação com o 

meio e pela sua estabilidade interna, a vida, uma organização nucleoproteinada com poder 

de autorreprodução, seria também um “sistema eventualizado” com capacidade de 

enfrentar o acontecimento, o acidente, a aleatoriedade, o acaso. 
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 Desdobrando essa concepção de acontecimento, Morin (2005) chega à noção 

histórico-antropológica de acontecimento, cujo escopo argumentativo gira em torno do 

pressuposto de que, com o aparecimento do homem, a evolução deixa de ser apenas 

biofísica para ser também pisicossociocultural. Esse acontecimento promove uma 

diferenciação do processo evolutivo no seu estágio exclusivamente biológico. Agora o os 

mecanismos promotores da evolução não estão circunscritos aos sistemas 

nucleoproteinados; ao contrário, a vida em sociedade produz a capacidade de  

 

[...] incorporar no seu capital generativo (cultura, no sentido 

antropossociológico do termo) elementos adquiridos ao longo da experiência 

fenomenal. Quer dizer que acontecimentos de todas as espécies, desde a 

invenção técnica, da descoberta científica, do encontro de duas civilizações, da 

decisão de um tirano, podem desempenhar papel modificador no próprio 

sistema social (MORIN, 2005, p. 243). 

 

 A evolução dos sistemas, à qual faz referência o autor, não estaria exclusivamente 

nem no biologismo, nem no estruturalismo. Aliás, é para o último que o autor  mira sua 

crítica principal, identificando-o como um obstáculo à compreensão das próprias 

estruturas sociais – e um mal que permeia o sociologismo, dado às estatísticas e às 

probabilidades, avesso ao acidente, ao improvável que julga aberrante –,  posto que seria 

mais pertinente indagar se as sociedades humanas, em constante processo evolutivo, não 

seriam, simultaneamente, “sociedades em crise”, sociedades “catastróficas”, que utilizam 

bem e/ou mal, com erro e/ou êxito, com regressões e/ou progressões, as forças 

desestruturantes em jogo, para se reestruturarem de outro modo. “Uma sociedade que 

evolui é uma sociedade que se destrói para se recuperar, e é, portanto, uma sociedade 

onde se multiplicam os acontecimentos” (MORIN, 2005, p. 247). 

Tomando essa noção de acontecimento de caráter-modificador como base, 

proponho, por conseguinte, compreendê-la na perspectiva de que ela não está 

exclusivamente presa à possibilidade de transformações radicais, totalizantes, estruturais 

da sociedade, mas diz respeito à abertura de brechas, de fendas, na aparente massa 

monolítica da cultura, que podem proporcionar, tanto modificações de cunho coletivo 

quanto de cunho individual, pessoal, íntimo, sem necessariamente cair na tendência à 

hierarquização no que se refere à sua dimensão ou relevância.  

Uma modificação não precisa abarcar todos os grupos que fazem parte de uma 

cultura para se justificar como uma alternativa ou um passo no redirecionamento de seu 

curso histórico; embora apareça como uma relação pertinente, como nos casos das 
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revoluções. O que parece ser mais plausível em situações como as estudadas aqui, é que 

elas estão sempre a instaurar – pela visibilidade, pelo reconhecimento, pelo 

convencimento ou pela adesão aos novos princípios – uma nova linguagem que imprime 

pegadas irreversíveis na cultura, cuja relevância e profundidade não podem ser 

dimensionadas nem desprezadas, nem permitem que elas sejam apagadas, já que, como 

manifestação da cultura, se apresentam como resultado de (ou tendo como resultado) um 

obramento.   

Tais pegadas são tanto o processo criativo quanto os vórtices de acontecimentos 

em si, instantâneos decorrentes dos circuitos e dos curtos-circuitos que são inerentes a 

qualquer processo de criação, que cinzelam novas subjetividades, uma “vibração com 

uma infinidade de harmônicos ou de submúltiplos, tal como uma onda sonora” 

(DELEUZE, 2012, p. 136). 

Podem ser também a criação dos mais variados meios de expressão individual ou 

coletiva, o que provoca os instintos, as sensações, cuja reflexividade é atiçada pelas 

leituras e pelas atitudes reativas delas decorrentes, as quais motivam a crítica, a 

provocação, a disritmia. São ainda os próprios indivíduos e/ou grupos em suas trajetórias 

de vida, independente do fato de essas trajetórias culminarem em um retorno social ao 

mundo integrado ou aprofundarem a radicalidade da vida dissidente. Em qualquer das 

situações, certamente já se operaram modificações que os tornam outros ou , no mínimo, 

diferente do que eram. 

Pode acontecer como um sentimento interno, não-volitivo, a partir de (e como) 

uma sensação, tal qual a sentida por Scott Kemper, depois do show da banda The Stooges 

no Ugano’s e a performance de palco de Iggy Pop: “Outros caras podem te dar um soco 

na boca, mas tem cura, só que Iggy estava me ferindo psiquicamente, pra sempre. Eu 

nunca mais poderia ser o mesmo depois dos primeiros vinte segundos daquela noite – e 

eu nunca mais fui eu” (MACNEIL & MACCAIN, 2014, p. 97). 

Assim como poderia ser a experiência de Sopa d’Osso45, quando, aos 16 anos, 

ainda morando em Caicó (RN), assistiu, no programa dominical de variedade da Rede 

Globo, o Fantástico, a uma reportagem com os Punks paulistas e, imediatamente, disse: 

“Porra sou eu!”. A partir daí, pôs em andamento uma postura de vida cujo estilo era aberto 

                                                           
45 Sopa d’Osso é o segundo nome de Haroldo José de Brito Silva, um dos precursores do movimento Punk 

em Natal na década de 1980, junto com Samir Cristino e o Gato (skatistas). Nasceu em São Paulo, porém 

aos três anos de idade, veio morar em Caicó/RN. Em 1984, passa a ser aluno da UFRN e a agitar a cena 

punk que engatinhava em Natal.  
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e assumidamente punk, tornando-se um dos fundadores do movimento em Natal em 

meados de 1980 (SANTIAGO, 2014). 

Se observarmos bem a trajetória de vida dos sujeitos que fizeram (ou de algum 

modo ainda fazem) parte das experiências vividas através do envolvimento com a cultura 

alternativa em Natal no período destacado por este estudo, não vamos precisar de muito 

esforço para localizar, nessas trajetórias, a força cambiante de tais experiências. Todos, 

de alguma forma, na medida em que se aproximaram desse universo, experimentaram 

uma sensação de mudança, independentemente de sua origem social. Alguns, com 

situações de vida bem precária, chegaram mesmo a se agarrar a essa forma de vida e 

expressão como tábua de salvação para a o que se lhes acenava a sociedade como destino: 

a exclusão definitiva, fadando-os à sarjeta. Outros em situações sociais e materiais mais 

confortáveis viram nela uma forma de romper com o status quo, afrontando os 

precedentes, rejeitando o que consideravam mesmices de acomodados. 

Como todo o conjunto de acontecimentos artísticos que compõem a grande 

experiência do estudo, a Galeria do Povo foi um acontecimento de caráter-modificador. 

Não só como uma imagem dominical da Praia dos Artistas, durante mais de uma década, 

e no que essa imagem provocou de alteração da paisagem, mas também como intervenção 

visual, estética, que, sobretudo, trouxe à luz aquilo que dificilmente se sobressairia, sem 

essa intervenção. Além do mais, foi capaz de proporcionar encontros, interações e ao 

mesmo tempo deles resultar, despertando uma espécie de sanha mobilizadora para um 

novo princípio, uma nova ordem. Em si, uma concrescência de elementos, uma preensão 

do que lhe antecede e do que lhe é simultâneo. Merece, decerto, estatura de 

acontecimento, na medida em que foi também, indissoluvelmente, a “objetivação de uma 

preensão e a subjetivação de uma outra” (DELEUZE, 2012, p. 137); como acontecimento, 

é uma experiência que é simultaneamente pública e privada, potencial e hodierna.  

Denomina-se pública, porque é aberta ao público que desperta e se mobiliza para 

a experiência, de forma livre, acidental, cuja emissão de ondas permeia, de modo coletivo, 

as sensações, formando uma “membrana elástica” sob a qual merejam as interações e 

florescem os afetos que garantem sua capacidade aglutinadora. Em contrapartida, é 

também privada, porque interfere na percepção individual e forja, em cada um, uma 

unidade interpretativa peculiar, de construção do espaço poético, em que a experiência 

reverbera em cada um dos que se propõem interagir de maneira particular com esse 

espaço; é potencial, porque cria possibilidades de novos deslocamentos cognitivos, a 

partir dos quais é possível fazer releituras dos traços que compõem a passagem para o 
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devir, para o fluxo dos que, atraídos para a experiência a partir de sua pulsão inicial, 

escancaram seus canais sensoriais de entrada para a novidade. Sobretudo, e ainda mais, 

porque enceta possibilidades de alteração dos referenciais psíquicos, pois existe sempre 

algo de psíquico no acontecimento (DELEUZE, 2012). E a isso tudo vem somar o seu 

caráter hodierno, porque se realiza de maneira contemporânea, reiterativa, não sendo 

nunca a mesma experiência, nem na disposição estética do mesmo tempo, nem tampouco 

no campo das intenções que a cada fim de semana se renovam; altera-se sob os matizes 

da luz que incide de maneira diferente e se expressa de maneira nova, recebendo e gerando 

os fluidos do aqui e agora, tal qual um campo magnético. 

 É contemporâneo também porque se insere no conjunto de manifestações que 

estão para além da claridade da época e neutraliza as luzes que dela provêm e descobrem 

sua escuridão que não é separada dessa claridade. Também se realiza por sujeitos que não 

se deixam ofuscar pelas luzes dessa claridade e descobrem na sombra uma escuridão que 

lhes é íntima (AGAMBEN, 2009).  

Como objetivação, penetra no fluxo instável de outro acontecimento, que é a 

cultura da diversão praieira urbana, captando e incorporando latitudes e longitudes como 

coordenadas preênseis, paredes de um espaço poético de intensa e permanente vibração 

tonificadora; fustiga o ócio, regenera-o em outra dimensão, a criativa; desequilibra o 

hábito semanal repetitivo; quebra sua regularidade; modifica a linearidade da linha que 

contorna a imagem que já não suscita encantamento, que já faz parte de um código 

gravado na retina, indiferente, pela afeição a uma matriz de poucos contrastes ou de 

contrastes inalterados; proporciona outra liturgia, outra frente de fruição, para além da 

festa à beira-mar.  

O que se vinha desenhando como traços de uma pulsão contracultural, durante as 

décadas anteriores de 1960-1970, ganha reforço a partir daí, e se manifesta cada vez mais 

potente, impulsivo, permitindo que despontem iniciativas vigorosas a partir dos últimos 

anos da década de 1970 e durante os anos de 1980, tais como o FAN, o surgimento de 

diversos coletivos, a intensa produção de fanzines e de livros mimeografados, a 

alimentação macrobiótica através da AMAI, as oficinas de serigrafias, os espaços de 

circulação e interação noturnos, como os bares, as barracas de praia, as casas de amigos, 

o teatro, a boêmia, a poesia, a música, as heterotopias, enfim.  

Um aspecto interessante que se deve levar em consideração sobre a importância 

de tais acontecimentos é certa interseção ou interação entre os atores da década de 1970 

e os da década de 1980. Isso, de certo modo, impõe esquivar-se de qualquer inclinação 
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para falar dessas décadas em termos de separação geracional, ou seja, de que houve uma 

substituição de atores de uma geração por outra.  

Esse aspecto ganha ainda mais nitidez quando observamos que muitos dos atores 

protagonistas de alguns eventos cruciais, na década de 1980, eram os mesmos de décadas 

anteriores ou pelo menos parte deles também já se haviam destacado outrora em eventos, 

publicações, happenings etc. 

Essa interseção, sem dúvida, foi importante na perspectiva da formação de um 

novo contingente de artistas e ativistas culturais da década de 1980, que não rechaçaram 

a influência e até uma ascendência de gerações anteriores (1960-1970) na aparição dos 

novos valores; porém, não necessariamente na perspectiva do atavismo de formação. E 

sem negar a contribuição daqueles, fizeram-se parceiros de viagem em novas 

experiências.  

O que parece uni-los, para além das diferenças de classe, de formação 

escolar/acadêmica46 e formação artística, é o desejo de dissidência em relação aos padrões 

da cultura oficial predominante nos círculos restritos de produção e consumo da cultura 

ilustrada e oficialesca.  

Atuando individualmente ou em grupos de coletivos, esses jovens certamente são 

parte daquelas pessoas que, em qualquer época, em qualquer espaço, se sentem, de 

alguma maneira, à margem; porém, a humanidade contrai com elas uma dívida, quer os 

reconheça ou não (HICTHENS, 2006). São os dissidentes. São homens e mulheres que, 

em qualquer época, fazem a cultura mover-se a partir da (e pela) revolta que se gesta 

como necessidade inerente ao movimento humano.  

São, ainda, produtos das falhas da genealogia, das falhas na passagem da herança 

cognitiva; representam-nas à medida que não permitem o congelamento das culturas por 

meio do legado de heranças inalteradas, da alfabetização na tradição como instrumento 

de manutenção da moral precedente do pater, sobre os descendentes. São os que deveriam 

ser os guardiães da tradição, mas contra ela se insurgem; os que deveriam preservá-la, 

mas a modificam, alteram-na. São os “filhos terríveis”, são os revoltados, cujas aspirações 

pessoais permitem desenvolver outras formas de pensar, para além do livro de regras que 

o precedente logra manter inalterado. São os inquietos, que ousaram pensar na 

transformação moral, na metanoia coletiva. São os excluídos da sala de estar, traidores da 

ascendência e coveiros do hábito que lograram levar a humanidade para a frente, que 

                                                           
46 Ver breve perfil socioeconômico e intelectual desses jovens no tópico sobre Poesia Marginal. 
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fustigaram sua referência precedente com saídas pouco aceitáveis, nem um pouco 

digeríveis (SLOTERDJIK, 2015). 

 

Estágio 9 – A segunda invasão da Fortaleza 

  Eram 16h. Reunidos no pátio da Fortaleza dos Reis Magos, dezenas de jovens 

esperavam o início das atividades do primeiro dia do FAN, sentados no chão, nas janelas 

dos aposentos que davam para o pátio, na escadaria da casa de pólvora, no centro da 

construção secular edificada em cima dos arrecifes da Praia do Forte. Outras tantas 

pessoas passeavam pelos quadros e poemas expostos na Galeria do Povo ou por outras 

exposições espalhadas em toda a extensão das paredes do pátio. 

 Subitamente, J. Medeiros entra montado em um cavalo, puxado por Vicente 

Vitoriano e Socorro Trindad. Percorre o quadrado do pátio e sai novamente, causando 

espanto e perplexidade, mas também atiçando os ânimos da rapaziada que começa a gritar 

e a delirar, enquanto o Cabeças Errantes dispara os primeiros riffs de guitarra, iniciando 

sua apresentação. Lá para as tantas da noite, Paulo Bruscky, vindo de Recife para o FAN, 

escancha-se no cano do canhão da Marinha do Brasil que estava exposto no Forte e inicia 

uma masturbação no cano, levando a plateia à catarse. Mais tarde, o Gato Ludico 

começaria uma apresentação-programa, com um rádio desenhado em uma caixa de 

papelão anunciando o início do programa da Rádio Glorinha Oliveira. E estica o 

espetáculo até ser deposto do palco para a entrada de Jards Macalé, que assume o 

comando e adentra a madrugada, fechando a noite do Festival.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26 – Banda Cabeças Errantes no FAN (1983) 

FONTE – Delírio Urbano (2014). Foto: Clóvis Custódio. 
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Pela manhã, ainda era possível ver no silêncio entrecortado pelo som do açoite 

das ondas nos arrecifes, corpos se contorcendo aos primeiros jatos de sol no rosto, casais 

engrampados, acordando lentamente para voltarem às suas casas, descansarem e 

retornarem para a última noite do Festival. Foi a segunda invasão da Fortaleza, depois da 

holandesa em 1634, com propósitos bem diferentes e resultados diametralmente opostos. 

O I Festival de Artes do Natal teve à frente o poeta Carlos Gurgel, os irmãos 

músicos Lóla (Luiz Galdino Medeiros dos Santos Lima) e Fon (Afonso Luiz Medeiros 

dos Santos Lima), o artista plástico Sandoval Fagundes e Novenil Barros. A partir daí, 

essa experiência estende-se até 1988. A maioria de suas nove edições foram realizadas na 

Fortaleza dos Reis Magos, uma no Centro de Turismo e outra no Bosque dos Namorados 

(hoje Parque das Dunas), e o último realizado na Cidade da Criança, quando já perdera 

força, tanto como expressão dessa cultura alternativa e independente em ebulição quanto 

como evento que marcava, de maneira incisiva, as festividades de fim de ano na Cidade 

do Sol, tal qual analisa Novenil Barros: 

 

Então, quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu falei: bem... o 

Festival vai se acabar, porque a grande força do Festival era ele ser feito de 

forma independente, era ser feito pelos artistas, havia uma interação muito 

mais orgânica, muito menos burocrática, que eu acredito que quando as coisas 

precisam acontecer, elas têm sua força própria e ela mexe com as pessoas 

certas, pra que a coisa aconteça. Quando é muito sistematizada, 

institucionalizada isso, pra mim, se torna problemático (NOVENIL BARROS, 

2016)47. 

 

Cabe aqui questionar o caráter de independência do FAN, que correntemente 

aparece como parte do discurso dos artistas que ora ou outra falam sobre ele. Esse é um 

aspecto que motiva certo desencantamento com a última versão, realizada no Bosque dos 

Namorados, que estava, sob os auspícios institucionais, aos quais alude Barros.  

 A autonomia quanto à definição da programação (dos tipos de atividades, de 

nomes, de fixação de horários etc.) era inegável. Em todas as edições, não consta ter 

havido restrições ou imposições de atividade por parte do poder público, como condição 

para o apoio à realização do evento, para além da preocupação com a preservação das 

instalações onde se realizaria o evento. Porém sua realização sempre esteve na 

dependência da “boa vontade” desse poder, mormente no tocante à cessão dos espaços, 

como a Fortaleza dos Reis Magos, cuja utilização tinha de passar pela negociação com a 

Marinha do Brasil e a FJA (Fundação José Augusto).  

                                                           
47 Entrevista concedida a esse pesquisador em 12 de agosto de 2016. 
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Isso revela, no mínimo, uma relação paradoxal. Por um lado, as intenções dos 

artistas, dos escritores, dos poetas e dos produtores envolvidos diretamente com as 

atividades culturais, caracterizavam-se por um viés de crítica à forma desconfiada com 

que o Estado se postava em relação às iniciativas; por outro lado, esses mesmos artistas 

não podiam prescindir da ajuda oficial e até mesmo alimentar o desejo de que o Estado 

viesse a assumir tais iniciativas, reconhecendo o valor que elas tinham para a cultura local, 

transformando-as em programa cultural a ser desenvolvido como política pública. É o que 

indica um texto de Eduardo Alexandre sobre as perspectivas da Galeria do Povo no 

tabloide Hotel das Estrelas: 

  

Sonhamos com a formação superior e reconhecida, pois formando pessoas e 

construindo murais para a realização profissional dos que se dispõem a dedicar 

as suas vidas à difusão da arte e ao seu estímulo, os órgãos coordenadores e 

executivos da política cultural do Rio Grande do Norte estarão fazendo, como 

diria Carlos Gurgel, “um bem danado” à cultura potiguar e ao Homem como 

um todo, pois além de poder sedimentar, através do exemplo, um projeto em 

sua simplicidade, economia e vasta repercussão, decerto se incorporará à 

sociedade, espalhando-se pelo mundo, trará benefícios que só mesmo a 

História pode enumerar (HOTEL DAS ESTRELAS, 1983, p. 12).  

 

As frentes de ação da cultura alternativa, onde quer que tenham se manifestado, 

sempre tiveram como pano de fundo a crítica ao establishment, e iam mais além: eram 

pretensos aríetes de encontro às muralhas desse mundo a ser demolido ou negado. E isso 

tanto no plano político e econômico quanto no cultural. Porém não nos podemos iludir 

quanto à heterogeneidade das formas de expressar esse descontentamento. Elas foram 

mais ou menos intensas de acordo com o contexto e a época em que se revelaram.  

Tomando como exemplo as experiências internacionais em diversos momentos, 

aqui já mencionadas, identifica-se uma disposição clara e aberta dos jovens em questionar 

e combater o poder político vigente pela ação política organizada, pela crítica à estética 

tecnocratizada dos sistemas políticos, pela aversão à racionalidade exacerbada desses 

sistemas, pela arte como forma de resistência à mediocridade do mundo prático-utilitário, 

ao mesmo tempo,  pela proposição de outro estilo de vida (pautado na solidariedade, na 

busca do equilíbrio espiritual, na comunicação verdadeira e aberta),  pela negação das 

agências de sustentação da cultura tradicional (família, estado, igreja) e seus aparatos 

materiais e simbólicos; por fim, pelo exílio e pela fuga (GOFFMAN, 2007).  
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FIGURA 27 – Festival de Artes de Natal, 1978. 

FONTE – Delírio Urbano (2014).  

 

O confronto direto com as instituições, bem como com os sujeitos delas 

representantes, num movimento de ruptura com o tipo de sociedade estruturada segundo 

os moldes do racionalismo tecnocrático moderno, é um dos principais motes da 

experiência contracultural que se manifesta a partir dos anos de 1940 e se estende por 

décadas adiante. Anarquistas, beatniks, provos, hipsters, hippies, punks, existencialistas 

de todas as dicções, sempre miraram as estruturas de poder político, e sempre tiveram 

como meta a destruição desse poder, ainda que nem sempre estivessem preocupados com 

a constituição e organização de outro modelo. Essa é, em última instância, a característica 

que define a tempestuosa relação entre o poder político e o cenário criativo; uma 

verdadeira impossibilidade de contemporização entre a entusiástica guerrilha de rua e os 

castelos onde sempre se enclausurou a inteligentsia que comandava cada cantão da 

sociedade ou, pelo menos, supunha comandar (GUARNACCIA, 2010). 

No caso de Natal, na década de 1980, iniciativas nessa direção devem ser 

relativizadas por dois pontos básicos: em primeiro lugar, dá-se o afrouxamento da política 

repressora que começa com a anistia e culmina com o movimento pelas eleições diretas, 

em que pese a manutenção de um perceptível distanciamento e, em certas situações 

episódicas, se ouvirem ruídos na comunicação entre poder público e a turma da cultura 

alternativa. Isso, de certa forma, contribuiu para o destravamento da comunicação entre 

esses dois grupos de atores, uma vez que o primeiro passa a fazer um esforço para se 

distanciar da herança autoritária da ditadura – pelo menos aparentemente – e o segundo 
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já não vislumbra a necessidade de viver como sentinela em posto, pois a redemocratização 

aparecia como um vasto campo de possibilidades para a livre expressão e, quiçá, de 

substituição dos atores no comando da política.  No início da década de 1980, já não era 

improvável cruzar com um poeta marginal nos corredores da FJA, nem ouvir de outro 

palavras de euforia com o apoio conseguido para a realização de um evento ou de uma 

publicação. 

Em segundo lugar, contava-se, nesses grupos marginais, com representantes 

oriundos da classe média natalense – alguns, inclusive, que eram filhos de figuras 

importantes no cenário cultural local e num ou noutro caso, muito próximos dos grupos 

políticos dominantes –, o que facilitava o diálogo entre setores da elite com os grupos de 

alternativos possibilitando, mais facilmente, a realização de eventos em espaços públicos 

fechados, cuja liberação dependia, como já foi dito, do aval dos coordenadores 

institucionais dos órgãos de cultura. O maior exemplo dessa influência exercida por 

alguns desses jovens foi a cessão das instalações do Centro de Cultura para sediar a 

COOART (Cooperativa dos Artistas de Natal), em 1982, pela FJA. 

A “boa vontade” da elite dirigente, ao destinar algumas sobras de bom senso, era 

a fenda aberta pelo aríete, cujo débito deve-se muito ao espírito combativo e inquieto dos 

artistas locais, como sublinha João Batista de Morais: 

 

É claro que as autoridades e os equipamentos da cultura oficial não viam com 

bons olhos essas manifestações; mas eu creio que por exercício, e um certo 

esforço democrático, eles buscavam esse diálogo, se prestavam a esse diálogo. 

Na verdade, quem buscava esse diálogo éramos nós porque precisávamos, 

como, por exemplo, a seção do Forte dos Reis Magos. O que acontecia: isso aí 

você tinha que negociar com a FJA e com o Exército e com a Marinha (JOÃO 

BATISTA DE MORAIS NETO) 48. 

 

Essa negociação era menos necessária com relação ao espaço na grande imprensa, 

em geral controlada pelos grupos políticos conservadores em disputa, mas contaminada 

pela infiltração de profissionais que transitavam quase que cotidianamente pelo meio 

alternativo. Ressalte-se ainda que alguns poetas, escritores e artistas chegaram a ocupar 

funções como empregados, como revisores ou colunistas nos jornais impressos, como é 

o caso de J. Medeiros e Eduardo Gosson, que chegaram a ser editores do suplemento 

Contexto, no jornal A República; João da Rua, como revisor dos jornais Tribuna do Norte 

e Diário de Natal; e Jóis Alberto que escrevia para o jornal  Diário de Natal e Tribuna do 

                                                           
48 Entrevista concedida a este pesquisador em 21 de abril de 2015. 
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Norte. Isso tudo, associado à incipiente movimentação cultural da cidade no âmbito da 

cultura oficial, facilitava o acesso dos artistas aos meios de comunicação e era um ponto 

a favor da visibilidade tão sonhada e necessária.  

A imprensa local estava sempre de ouvidos atentos e divulgava muitas das 

manifestações culturais promovidas pelos grupos de alternativos. Uma boa medida desse 

interesse é a disponibilização de página inteira, pelo Diário de Natal, de uma espécie de 

segundo cartaz da primeira edição do FAN em 1978, cujo desenho de Sandoval Fagundes, 

flagrantemente psicodélico. trazia o rosto de um cabeludo enchendo a página, com toda 

a programação do evento disposta na cabeleira, talvez inspirado na capa do disco Legal 

de Gal Costa, cuja arte fora concebida por Hélio Oiticica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28 – Cartaz do primeiro FAN; Página do Diário de Natal de 30/12/1978. 

Divulgação do primeiro Festival de Artes do Natal: O Desenho de Sandoval Fagundes 

apresenta toda a programação do evento. 

FONTES – Delírio Urbano (2014); Diário de Natal, 1978. Acervo pessoal de Venâncio 

Pinheiro. 

 

Além disso, os meios de divulgação vinculados à grande imprensa, cobriam o 

evento, às vezes de maneira entusiástica, noticiando a cada dia e destacando a sua 

importância para a cena cultural da Cidade, como revela a nota de “A República” a seguir: 

 

O Forte dos Reis Magos, a exemplo do III festival da arte, foi transformado em 

um verdadeiro mundo colorido e emocionante, em vista das atrações, dos 

artigos à amostra, bem como da presença de pessoas gentilmente 

descontraídas, adeptas deste tipo de atividade sócio cultural e de lazer. 

Realmente o acontecimento está mobilizando toda Natal, que através de 
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representantes de todas as categorias sociais, compareceram diariamente ao 

local protegendo as artes feitas pelos artistas, consideradas não oficiais, ou 

seja, como elas próprias se dominavam – marginais (A REPÚBLICA, 

18/12/1982). 

 

E não apenas isso. Aproveitando-se da ocasião para detonar os opositores, o jornal 

Tribuna do Norte toma partido dos artistas no episódio da negação do espaço da Fortaleza, 

conforme transcrição a seguir:  

 

Jovens que estão fazendo um trabalho de primeiríssima, mas em meio ao lero-

lero da província acabaram sendo enterrados vivos. Gente tipo João da Rua, 

Maysa Albuquerque, Emerson Amaral, Flávio Américo, Josimey Costa, 

Paulinho Bréa, Virgínia M. etc. (TRIBUNA DO NORTE, 21/12/1982). 

  

Isso, no entanto, em nenhuma hipótese, deve constituir-se em argumento para 

desqualificar o FAN e outros acontecimentos como iniciativas que se filiam ao campo da 

cultura alternativa ou contracultura e que, em Natal, contribuíram, de forma decisiva, para 

a visibilidade das expressões artísticas nesse campo e para as mudanças no cenário 

cultural como um todo; portanto, um acontecimento de caráter-modificador.  

Ao longo da história da contracultura, os meios de comunicação de massa sempre 

foram vistos como caminho para se atingir visibilidade, seja pela divulgação positiva dos 

acontecimentos, seja pela crítica construtiva, às vezes entusiasmada, seja pela 

desqualificação do discurso de combate ao conservadorismo – isto é, ao que se 

apresentava como ameaça aos reservatórios da tradição.  

Vale considerar o fato de que, embora os canais de divulgação alternativos tenham 

sido, por excelência, a maneira pela qual os contraculturais buscavam essa visibilidade, 

eles nunca estiveram totalmente fechados à relação proveitosa de propagação de suas 

ideias pela mídia tradicional, a chamada “grande mídia”.  

Nos EUA dos anos 1960, por exemplo, os intempestivos beats, Alen Ginsberg e 

Jack Kerouac, eram figuras carimbadas nas três redes de TV americanas e nos outros tipos 

de mídia, aparecendo em jornais, em revistas, escrevendo artigos e sendo entrevistados. 

Os happenings eram noticiados em primeira mão; chegou-se mesmo a cogitar um 

programa de TV baseado na obra de Kerouac, On the Road (GOFFMAN e JOY, 2007). 

Os provos de Amsterdam, apesar de terem seus próprios veículos de divulgação, através 

dos panfletos e da própria revista PROVO, deliravam quando suas arruaças e rituais ao 

pé da Lieverdje, na Spui, tornavam-se notícia no principal e mais conservador jornal 

holandês, o De Telegraaf, que, incomodado com  a “desordem” praticada pelas hordas de 

jovens cabeludos, incitava a reação da polícia para reprimir qualquer tipo de manifestação 
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que conspurcasse a higiênica tradição calvinista holandesa (GUARNACCIA, 2010). 

Convivendo com a falta de liberdade de expressão e com medidas extremas de repressão, 

como a tortura e o exílio, os contraculturais brasileiros da tropicália (Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Os Mutantes, numa ponta e os poetas, como Wally Salomão, Torquato Neto, 

Hélio Oiticica etc. em outra) e os pós-tropicalistas, como os Novos Baianos, só 

conseguem atrair o interesse de um público mais amplo, quando suas produções 

repercutem nos meios de comunicação de massa da grande indústria cultural e se tornam 

notícias diárias em jornais rádios e TVs. O Nuvem Cigana carioca participava de um 

programa de rádio comandado por Nelson Mota, chamado de Música Pra Pular 

Brasileira, meio pelo qual ficaram conhecidos pelo grande público alguns de seus 

componentes (COHN, 2007). 

A rigor, o alcance das ideias contraculturais teria sido bem restrito, se de uma ou 

de outra forma, não tivessem reverberado nos meios de comunicação de massa. O que se 

constituiu como uma bomba de fusão na década de 1960, no tocante às implicações que 

provocaram pelo mundo todo, inspirando diferentes experiências no campo da 

contracultura, possivelmente não teria passado de um traque de São João sem a cobertura 

desses meios. O rock and roll, por exemplo, como símbolo maior da rebeldia, o Soul, o 

Blues, como música negra marginal e a MPB tropicalista e pós-tropicalista não teriam o 

poder de influir, que tiveram, se não se aliassem à indústria fonográfica, comandada por 

altos executivos da grande indústria capitalista ocidental. 

E é essa sacada de que a insolência só reverberaria com a aliança de alguma força 

de massas (mesmo que, em última instancia a saída do anonimato significasse a ruptura 

com alguns princípios da dissidência purista) que aproxima, por exemplo, Caetano 

Veloso de Edgar Morin, na proporção em que o primeiro reconhece no segundo um 

teórico revolucionário, particularmente no tocante às ideias sobre a cultura de massas. 

Veloso confessa que, em certa medida, o pensamento do sociólogo foi influente para a 

sua  postura no que diz respeito ao papel dos meios de massa na propagação da Tropicália,  

ao admitir que as ideias de Morin excitaram, de imediato, sua imaginação, sobretudo pelo 

interesse que o francês demonstrou por um dos ícones da Televisão brasileira, o 

apresentador Chacrinha, chegando mesmo a vir ao Brasil para estudá-lo como um 

fenômeno da cultura de massas (VELOSO, 1997). 

Óbvio que nem todos os grupos, nem todas as experiências contraculturais 

namorava a grande mídia como forma de obter visibilidade. Isso dependia do grau de 

radicalidade que definia suas formas de atuação na cultura. Os situacionistas, por 
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exemplo, eram totalmente avessos ao sucesso e boicotavam o relacionamento com a fama: 

“Odiavam a fama – principalmente os mais famosos” (GOFFMAN e JOY, 2007, p. 359). 

Os punks londrinos não estavam nem um pouco preocupados e até mesmo se recusavam 

a conviver com a possibilidade da fama, negando radicalmente qualquer emparelhamento 

com a grande mídia, mesmo que mais tarde tenham tido sua linguagem cooptada pela 

indústria cultural e transformada em artigos de consumo (BIVAR, 1982).  

Na experiência natalense, em que se manifestou parte desse imaginário 

contracultural, em alguns casos claramente influenciado por essa postura de recusa, esse 

relacionamento era bem estreito, como já foi assinalado, o que certamente contribuiu para 

abrir espaço na divulgação de eventos, publicizar as produções poéticas e literárias e dar 

fôlego ao FAN, que se consolida no calendário de festividades de fim de ano e vai de 

1978 a 1988, sendo cada vez mais reconhecido pela mídia local como uma atividade 

cultural importante. Existia mesmo, por parte dessa mídia, uma crença entusiasmada de 

que o evento "[podia] se tornar no mais importante movimento da chamada Arte 

Alternativa no Estado, [pois] reunia expressão das mais variadas correntes artísticas no 

País" (DIÁRIO DE NATAL, Sexta-Feira, 17/12/1982). 

O FAN, aparentemente, constituiu o elo entre as manifestações culturais da década 

de 1970 e 1980, como afirma Afonso Martins: “A sequência de eventos vai dos anos 70 

aos dias atuais, mas aponta, ano a ano, alguns acontecimentos marcantes da década de 80, 

que tinha o Festival de Artes como eixo do calendário underground local” (MARTINS 

2014, s/p).  

A sua grande importância para a cultura alternativa em Natal talvez se explique 

no fato de que, além de figurar como esse “eixo no calendário underground local”, se 

consolida como um palco aglutinador das várias expressões artísticas presentes na cena 

potiguar e fora dela. Além de projetar, no campo da música, um significativo número de 

artistas e bandas locais e de outros lugares do país, tornou-se um espaço de expressão 

multimídia, abarcando a poesia, as artes plásticas, o teatro, o artesanato, a performance, 

e o vídeo-arte, linguagem de vanguarda pouco conhecida no universo cultural da cidade 

até então (ALBERTO, 1989).   

Um fator importante em todas as edições era o seu caráter democratizador e plural. 

Apesar de sua primeira edição ter sido realizada nos estertores da violência repressiva do 

Estado autoritário, no final da década de 1970, ele emerge como um espaço de abertura 

para uma miríade de expressões, independentemente das filiações intelectual, artística, 
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literária, partidária, social e ideológica. João da Rua, em um texto no Delírio Urbano, 

assim pontua: 

 

[...] o FAN é uma mostra de arte e nunca uma competição. Além do mais tem 

uma preocupação cultural. Não há espaço para o ranço elitista em sua 

organização, discussões mesquinhas, equívocos pseudo-ideológicos pequeno-

burgueses, radicalismos ocos, tudo que for preconceito (DA RUA, 2014, s/p). 

 

 

 Na Fortaleza dos Reis Magos, durante dois ou três dias49, 

reuniram-se poetas, músicos, performers, videomakers, artesãos, 

artistas plásticos, atores, diretores, ativistas culturais em geral, 

escritores e interessados em participar desse comensalismo cultural, 

público de diversos matizes, tanto oriundos de Natal quanto de 

outros lugares –expressões regionais e nacionais. Nomes nacionais 

de destaques como Chacal, Jards Macalé, Chico César, Grupo Cinco 

Estrelas, Pedro Osmar e Jaguaribe Carne, Jomard Muniz de Brito, 

Paulo Klein, por exemplo, participaram das atividades do FAN (SANTIAGO, 2011). 

Além de se constituir num locus dionisíaco das expressões artísticas e culturais da 

Cidade, o FAN, aparentemente, parecia escapar aos tentáculos dos instrumentos de 

repressão e de censura que ainda permaneciam, pelo menos nos anos de sua s primeiras 

edições, incomodando e dificultando algumas manifestações consideradas “subversivas” 

ou com alguma tonalidade relacionada à crítica ao sistema, o que seria inadmissível, ou 

passível de crivo duro dos órgãos de censura50.  

Além disso, o pessoal que produzia o Festival ainda teria, em alguns casos, que 

“dobrar” a resistência dos administradores locais. Hora ou outra, alguns desses gestores, 

por exemplo, ameaçavam não ceder o espaço do Forte para a realização do evento. Essa 

resistência criava uma tensão desnecessária ao processo, e as alegações para tal postura 

eram esdrúxulas e indefensáveis, quando não delatoras de uma estreiteza lamentável para 

quem era responsável pelos órgãos curadores da cultura na Cidade.  

Um caso bem expressivo foi a batalha travada na liberação das instalações do 

Forte para a realização do Festival de 1982. À Época, estava à frente da FJA, responsável 

pela gestão da cultura no Estado, o Sr. Valério Mesquita, político originário de Macaíba, 

                                                           
49 A primeira edição do FAN, em 1978, teve duração de apenas um dia. No ano seguinte, 1979, o FAN foi 

realizado no Centro de Turismo, e não ocorreu em 1980.  Mas voltou, com força total, no ano seguinte, 

estendido para três e quatro dias. 
50 Ver o caso da Revolução do Brote Seco na página 42. 
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aliado de primeira ordem do grupo político comandado pela família Maia (que dividia o 

poder local com outro grupo político, o dos Alves), sendo, por tais condições, muito 

influente no meio cultural da chamada “Alta Cultura” em Natal. Mesquita, às primeiras 

solicitações de liberação do espaço, negou, veementemente, através de seus assessores 

diretos, a cessão do Forte para os produtores do FAN. A principal alegação era a de que 

lá estava instalado um acervo pertencente ao museu da Marinha do Brasil no local, o que 

impedia as atividades do Festival, em função do risco de depredação desse patrimônio. 

Somente após uma intensa mobilização, incluindo a intervenção de alguns órgãos da 

Grande Imprensa local, é que se consegue, a fórceps, a liberação. Não sem antes o próprio 

Mesquita dá pistas claras de que cedia a contragosto, declarando ao jornalista que cobria 

a negociação:  

 

“Quero esclarecer que a preocupação que demonstro é a do administrador com 

o patrimônio", disse Valério.  "O acervo existente no forte é da Marinha, foi 

entregue à fundação em comodato, e agora existe ali um museu, que no ano 

passado não havia.  É preciso termos cuidado com a depredação, porque não é 

possível trazer promoção cultural destruindo o acervo do forte” (DIÁRIO DE 

NATAL, Terça-feira, 07/12/1982, p. 05). 

 

Embora seja pertinente o fato de Mesquita, como administrador, preocupar-se com 

a possibilidade de depredação do acervo – postura compreensível e até mesmo louvável 

–, a negação do espaço sob essa alegação soa controvertida. Ou seja, as pessoas que 

faziam e frequentavam o FAN, no pensamento de Mesquita, eram baderneiros e, como 

tais, não podiam aproximar-se do acervo ali guardado. Na sua visão, o Festival e as 

pessoas não inspiravam confiança e era preciso separar o patrimônio cultural oficial, 

limpo, sagrado, protegendo-o da ação daquela multidão de porra-loucas, pois o que eles 

faziam não era cultura, mas algo que se aproximava da orgia e da profanação da 

“verdadeira” cultura. 

 Além disso, a sua fala serve também para divisar que, de fato, existia um fosso 

entre a cultura oficialesca, dos medalhões, e a cultura alternativa ou a contracultura, ainda 

que a última estivesse sempre dependendo dos humores da primeira, por meio de alguns 

expedientes como esse (a cessão do espaço público), e esta sempre cismada com a 

possibilidade de ter sua brancura cultural conspurcada. 

Não ocorria ao guardião do patrimônio pensar que o FAN, com a importância que 

alcançara até ali, pudesse ser, inclusive, um espaço para a mostra desse acervo. A solução, 

portanto, foi trancá-lo em uma das salas do Forte, salvaguardando-o da ação dos 
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“depredadores”. Para completar, Mesquita parecia não ter clara a noção do que era ou não 

cultura. Ao dizer que “não [era] possível fazer produção cultural destruindo o acervo do 

Forte”, ele demonstra total incapacidade de compreender o que é cultura; sequer foi capaz 

de perceber que, tanto o Forte, em si, quanto o acervo lá instalado, assim como o FAN, 

eram, em sua essência natural, manifestações ou resultados de manifestações da cultura. 

Não é à toa que Adriano de Souza, alguns anos mais tarde, escrevendo sobre a 

comemoração do Dia da Poesia, em Natal, detona: “Os que se movem [...] são os únicos 

capazes de transformar o 14 de março em algo mais que uma data no calendário. E de 

avisar a Macedos e Mesquitas que mais que potiguar, cultura também é cultura" (SOUZA, 

1986, s/p).  

Apesar disso tudo, o evento prosseguia como forma de resistência que não poderia 

ser preterida; e a exemplo de outros eventos ocorridos aqui e em outras partes do país, 

antes e durante a década de 1980, quando ainda o enfrentamento ao estado de exceção, 

em certa medida, fazia-se necessário, o FAN parecia sinalizar no sentido de que a fenda 

aberta na parede do edifício da cultura tradicional não poderia mais ser fechada; e por ela 

haveria de passar ainda muita luz.  

Não é exagero afirmar que o FAN proporcionou o desenvolvimento de um 

metabolismo diferenciado, provocando um sentimento de expectativa permanente entre 

os artistas, os poetas e os escritores da Cidade, tornando-se uma espécie de leitimotiv 

durante os restantes 362 ou 361 dias do ano – conforme o caso – para as iniciativas da 

produção alternativa, que desembocava nele, quase toda, assim como as águas do Potengi, 

se esparrama na Praia do Forte.  

Esse metabolismo diferenciado dá vigor a uma mobilização coletiva e individual 

que latejava durante o ano todo, quer através das produções poético-literárias e artísticas, 

de maneira geral, quer, sobretudo, no trato das providências que garantiriam as condições 

essenciais para a realização do evento. E foi isso que alterou, modificou, redesenhou a 

compleição da cultura local. Uma modificação tênue, é verdade, de modo geral 

desconhecida para a maioria, ou mesmo não reconhecida como uma onda nova; porém 

com substrato suficiente para instaurar vibrações novas.  

Depois do acontecimento consolidado no calendário anual, a Cidade passa a 

conviver com um processo de revezamento entre a cultura alternativa e a cultura oficial, 

de maneira bem mais intensa visível e constante, o que vai entortar ou borrar, não importa 

com que intensidade, os meios de visibilidade e o espaço de movimentação na cultura 

como um todo, que nem sempre foram tão retos e limpos assim. 
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Na década de 1980, ainda era frequente a cultura dos festivais que renasceram 

como herdeiros de uma fase de ouro dessa modalidade no final da década de 1960, com 

os festivais da TV Record. Na década de 1970, em função do endurecimento provocado 

pelo AI-5, as iniciativas desse quilate deslocam-se, obrigatoriamente, para a margem, 

passando a conviver com as restrições vividas por toda a sociedade, cujo poder instituído 

se manifesta, de maneira arbitrária e brutal, obrigando artistas, poetas e escritores, 

principalmente, a elaborarem estratégias para driblar as restrições impostas – a falta de 

liberdade. 

Um bom exemplo dessas estratégias foram as conhecidas Artimanhas, do coletivo 

carioca Nuvem Cigana, no ano de 1976, espécies de happenings que acabam por reunir, 

além da poesia falada, artes plásticas, música, performances, instalações, videoarte etc. 

Chacal vai defini-la em 1976, em um texto para revista Malasartes, como nascida 

  

[...] para dar nome ao que não era poesia, música, teatro, cinema apenasmente. 

Era tudo e mais – e mais que tudo – tudo aquilo. Qual o nome da criança? 

Mustafá ou Salomé, homem ou mulher, cocaína ou rapé – qual o nome, qual o 

nome, qual o nome? Nenhum outro senão Artimanhas (CHACAL, 2007, p. 

88). 

 

Não é certo que todos os organizadores do primeiro FAN conhecessem o 

acontecimento carioca, tampouco se tenham inspirado nele; porém não resta dúvida de 

que os formatos de um e de outro eram bastante similares, exceto talvez pelo fato de que, 

no FAN, se cobrava entrada e as edições eram anuais, enquanto as Artimanhas eram 

gratuitas e podiam acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar, às vezes sem 

planejamento nenhum, mesmo que as mais importantes (como a famosa Artimanha do 

MAM) fossem organizadas, o que aproximava mais a experiência carioca do sentido de 

happening do que a natalense. 

A cultura do happening surge com Allan Kaprow, em 1959, em Nova York, a 

partir da mostra Kaprow 18 Happenings in Sixt Parts. Kaprow, uma espécie de criador 

das grandes assemblages, na impossibilidade de mostrar suas obras em espaços fechados, 

decide criar mostras ao ar livre, fora das galerias. Além de suas instalações, convida 

outros artistas para integrarem o evento contribuindo com outros tipos de expressões; e 

percebe que dessa interação entre múltiplas atividades reunidas em um mesmo espaço 

visando ao entretenimento dos espectadores, surge o que se configura como happening. 

Mais do que obras de arte, os happenings transformam-se em ambientes de vivência 

(GUARNACCIA, 2007). Torna-se, então, uma nova linguagem e uma nova técnica que 
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promove um questionamento aberto para o problema da comunicação e da percepção, 

atravessa firme as zonas proibidas que detiveram a arte moderna, a qual se viu obrigada 

ao reexame, de modo mais integral, de toda a sua situação histórica e cultural (LEBEL, 

1969). 

Essa modalidade de expressão permeia, assim, toda a história da contracultura 

através do tempo, embora só tenha tomado forma e nome na experiência contracultural 

do pós-Segunda Grande Guerra, tornando-se, nesse caso, a principal estratégia para 

reunir, em certos casos, milhares de jovens rebeldes em torno de atividades que, em geral, 

tinham como foco a contestação ao sistema e se caracterizavam pelo deboche e o bom 

humor, estando sempre mais próximas do anarquismo do que de outras formas de 

contestação ao mundo tecnocratizado e dominado pelo que era considerado política 

sórdida51. 

Em Natal, exemplos desses happenings aconteceram através dos Passeios 

Poéticos, nos eventos de lançamentos de livros e jornais alternativos, na própria 

experiência da Galeria do Povo e nos Festivais de Arte, como o FAN. 

Cinco anos antes do primeiro FAN, havia ocorrido o I Festival do Sol, organizado 

por Sérvulo Godeiro, descrito por Lola (Luiz Galdino Medeiros dos Santos Lima), como 

 

[...] um festival, de certa maneira, antológico – parece que o primeiro do gênero 

no país; o Festival do Sol, no estádio Juvenal Lamartine, com participação 

d’Os Novos Baianos, lançando o disco “Novos Baianos F.C.”, grupos de 

Recife, como o Tamarineira Village, Zé Ramalho, ainda desconhecido, e 

outros artistas locais, como Os Berbes, de Walter Von Berbe e também Gurgel, 

com uma performance. Junto com meus irmãos, Fon e Eustáchio, fizemos a 

abertura desse festival, tocando e cantando o repertório de um show que 

tínhamos realizado no Teatro Alberto Maranhão (TAM) pouco tempo antes, o 

“The Village Candle Light (LUIZ GALDINO MEDEIROS DOS SANTOS 

LIMA)52. 

 

 Esse festival parece ter sido bem importante porque movimentou, de maneira 

intensa, a cidade, que ficou repleta de “gente de fora”, a maioria hippies, que, dias antes, 

começaram a chegar por aqui, com seus artesanatos e figurinos altamente destoantes dos 

habitantes da província. A importância destacada no depoimento de Lola, ganha realce 

pela matéria publicada em um periódico local sobre o evento, intitulada “Festival do Sol 

                                                           
51 É bem conhecido o episódio protagonizado por Abbie Hoffman e Jerry Rubin, que, induzidos por um 

místico lisérgico, prepararam um ato coletivo que reuniu aproximadamente 75 mil hippies, com a finalidade 

de canalizar forças mentais em torno do edifício do Pentágono, com a ideia de fazê-lo levitar. Os Provos 

em Amsterdam, entre 1964 e 1966, tinham, no happening, sua principal forma de ação, cujo principal 

espaço era a estátua em bronze de um menino no largo Spui, centro de Amsterdam, o Lieverdie, onde se 

realizavam espécies de ritos contra o sistema, ateando-se fogo à estátua (ver Gauarnaccia , 2010). 

52 Entrevista concedida a este pesquisador em 20 de abril de 2017. 
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tem 10 horas de Duração”. Em tom entusiástico, o jornalista chega a chamar o Festival 

do Sol de uma espécie de Woodstock Brasileiro e destaca a intensa movimentação de 

hippies na Cidade do Sol, assim como anuncia as atrações do evento. 

Foi uma espécie de ensaio distante para o FAN. Porém, o modelo do FAN era 

diferente, mais amplo e ousado, porque não se restringia à apresentação de artistas ligados 

à música. É lá onde se inaugura uma nova forma de reunir as expressões culturais 

alternativas da Cidade; e é a partir de lá que reverberam os novos fluidos cognitivos que 

retroalimentam e alimentam o espírito-cérebro (MORIN, 1989) dos atores dessa cena que 

garante certa continuidade à iniciativa e gera novos sentimentos que recobrem, de maneira 

permeável, a epiderme cultural da província. 

E é certo que foi também o momento diferenciado em que se pôde perceber as 

dimensões da expressão da cultura underground na cidade, fundamentalmente porque 

promoveu uma projeção inaudita da força jovem atuante nas esferas marginais, que a 

partir daí, passou a ocupar espaços antes vedados à sua entrada. Em deriva, percebeu-se, 

também, como consequência imediata, a necessidade transposição dos muros da Fortaleza 

para outros espaços públicos (UFRN, Biblioteca Câmara Cascudo, Solar Bela Vista, 

SEMEC, etc.), uma participação cada vez mais ampla dos contingentes interessados em 

mostrar suas próprias virtudes ou apreciar a arte, o debate intelectual e outras 

manifestações, sem ter de fazer parte do grupo seleto de ativistas que já vivia em torno 

desse projeto. 

Em certo sentido, as forças conjugadas em torno do FAN, aproveitaram essa 

oportunidade para sair da sombra, e protagonizar um movimento de ruptura, que se 

poderia imageticamente conceber como uma parte de uma escalada, um momento de 

saída dos sujeitos de seu acampamento de base, para usar a metáfora de Sloterdjik (2012). 

Numa outra visão, não seria a saída, mas a chegada desses sujeitos num dos estágios de 

sua escalada em direção ao cume, aquilo que o autor nomina de monte improvável da 

cultura.  

No meu entender, essas metáforas podem muito bem ser associadas ao conjunto 

de atividades que são alvo desse estudo; não apenas à experiência do FAN, mas as demais 

que já mencionei e as outras que, mais na frente, narro. Reporto-me agora a essa ideia de 

maneira mais detida, na perspectiva de fornecer elementos mais amplos de compreensão 

para além da narrativa do evento em si. 
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3 Tensões Verticais – escalada no monte improvável. 

 

Se justificadamente objetamos, em nosso estado atual de 

civilização, que ele não preenche nossos requisitos de um 

sistema de viver que faça feliz, que admite muito sofrimento 

que se poderia provavelmente evitar; se de modo 

implacavelmente crítico, buscamos expor as raízes de sua 

imperfeição, sem dúvida exercemos o nosso mero direito, não 

nos mostramos inimigos da cultura. É licito esperar que pouco 

a pouco introduziremos mudanças que satisfaçam melhor 

nossas necessidades e escapem a essa crítica  

(Freud, O Mal-estar na Civilização). 

 

A abordagem sobre a contracultura, até o presente, já fez muitos movimentos 

teóricos associativos. Porém, existe, no meu entender, possibilidades de criar outros 

nexos relacionais para além daqueles elaborados no estudo do tema. Nessa perspectiva é 

que tenciono relacioná-la a alguns postulados defendidos por Sloterdjik (2012) em sua 

obra Has de Cambiar Tu Vida!.  Em especial, a tese da cultura como um estado constante 

de manifestação de tensões verticais como propulsoras das transformações na própria 

cultura, a partir da mudança do sujeito em direção ao que o autor define metaforicamente 

de escalada do monte improvável, querendo referir-se à necessidade de um exercício 

acrobático vertical como forma de ascese individual para superar um determinado estágio 

da cultura que ele também, metaforicamente, intitula de acampamento de base. Teses que 

o autor filia a antropotécnica. 

Rocca (2013, p. 5-6), ao analisar o complexo tratado da obra de Sloterdjik, 

assinala: 

 
Cambiar su vida significaría ahora configurar, mediante actividades internas, 

un sujeto que debe ser superior a su vida pasional, a su vida de hábitos, a su 

vida de representaciones. Según esto, se convertirá en un sujeto así quien 

participe en un programa de despasivación de sí mismo y pase, de un estado 

donde era meramente un ser moldeado al otro lado, al lado de los 

moldeadores. Todo ese complejo llamado ética surgiría del gesto de 

conversión a la propia capacitación. La conversión no sería el tránsito de un 

sistema de creencias a otro. La conversión originaria acontecería como la 

salida de un modo de existencia pasivo y la entrada en un modo que irradia 

actividad. 

 

Interessa-me bastante essa ideia da saída do indivíduo de “um modo passivo” de 

seu estar no mundo, ao mesmo tempo em que ingressa em outro modo que “irradia 

atividade”; especificamente, a tese de que a existência humana se configura como um 

permanente exercício em busca da superação do estado no qual se encontra situado, 
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acomodado, e da ruptura com o conforto proporcionado pela inércia da vida resignada em 

um habitus. 

 É importante destacar a crítica que Sloterdjik faz à noção de habitus em Pierre 

Bourdieu. Tal crítica não é, em nenhum momento, degenerativa. Inclusive, Sloterdjik 

reconhece a importante contribuição desse pensador para a sociologia contemporânea, 

porém destaca alguns limites da tese estruturada por Bourdieu, especificamente essa 

noção de habitus como um traço da existência passiva do indivíduo, até certo ponto 

prejudicial ao processo de compreensão da dinâmica da cultura como resultado da 

conjugação de esforços que são constantemente mobilizados para o exercício de 

superação desse estado, no plano individual, com implicações decisivas no plano coletivo.  

Para Sloterdjik, em vez de aceder o panorama das configurações efetivas do 

sujeito, mediante o exercício e o treinamento, a teoria do habitus dá-se por satisfeita 

“[...]com o estreito segmento dos costumes que constituem os sedimentos da ‘classe que 

existe dentro de nós’, escamoteando aos usuários da teoria o caudal o qual o nome nos 

mostra” ( SLOTERDJIK, 2013 p. 238, grifo do autor). 

As contribuições diretas e indiretas de Bourdieu, seriam, sob diversos aspectos, 

muito válidas para se entender o comportamento humano. Entretanto, do ponto de vista 

geral da antropotécnica, necessitariam de uma retomada que liberasse todo o seu potencial 

de sugestões; para isso, bastaria a Bourdieu retificar a noção de habitus, “[...] liberando-

o de sua fixação aos fenômenos de classe e dando-lhe o significado que possuía na 

tradição aristotélica e depois na empirista” (SLOTERDJIK, 2013 p. 238). 

Nesse sentido, ressoam com bastante força as metáforas, de acampamento de base 

e de escalada vertical do monte improvável. A primeira, como estágios de vida dos 

homens nos planos horizontais, em que a existência estaria demarcada por planícies de 

inércia, (habitus) – no sentido de conformismo, acomodação ou adequação a um estado 

de coisas que, em si, já foi fruto de experiências históricas anteriores. A segunda, como 

movimento em direção à superação dessa condição inercial, numa perspectiva 

verticalizada de escalada em direção ao topo de um monte. Seria no desafio da conquista 

do cume do monte improvável (cultura) em uma escalada vertical, que se definiriam, em 

última instância, as tensões verticais.  

Tal escalada seria pontuada por momentos de paradas em novos acampamentos 

de base, onde se prepararia o reinício de uma segunda, terceira escalada e assim por 

diante, indefinidamente, rumo ao topo da montanha. As tensões verticais, aqui definidas 
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pelo autor, aparecem como a noção de cultura ascética em Sócrates, o que Sloterdjik 

(2012) define a partir da ideia de que 

 

[...] o homem é o ser que é potencialmente “superior a si mesmo”. [...] todas as 

“culturas”, “subculturas” todos os “cenários” estão construídos sobre 

diferenças-guias com cuja ajuda o campo das possibilidades do 

comportamento humano se vê subdividido em classes polarizadas. Assim as 

culturas ascéticas (no sentido primitivo da palavra) conhecem a diferença 

diretriz ou diferença-guia do perfeito versus imperfeito, as culturas religiosas, 

do sagrado versus o profano, aristocráticas do nobre versus o vilão, as 

militares, o valente versus o covarde, as políticas, o poderoso versus o privado 

de poder, as administrativas, o superior versus o subordinado, as econômicas 

da abundância versus a carestia, as cognitivas do saber versus a  ignorância, a 

sabedoria da iluminação versus cegueira. O que essas diferenciações diretrizes 

têm sempre em comum é a tomada de partido pelo primeiro valor dos dois 

indicados que no campo correspondente funciona como um atractor, enquanto 

que ao outro polo da alternativa que compete a função de um valor de repulsão 

ou uma magnitude de esquivamento (SLOTERDJIK, 2012, p. 28-29, grifos do 

autor.)53. 

 

 Essa noção serviu para consolidar, antes de mais nada, a visão dualista do mundo, 

trazida pelos gregos, como arquétipo do mundo Ocidental, presente em todos os estatutos 

religiosos, filosóficos e políticos da cultura greco-romana, no medievo e na modernidade, 

e que ainda permanece vivo o suficiente para guiar o pensamento contemporâneo, mesmo 

considerando todo o esforço feito no século XX a fim de se escapar desse imperativo.  Tal 

dualismo contribuiu enormemente para sedimentar a noção hegemônica, no pensamento 

científico, de uma suposta neutralidade da razão em face do seu objeto de conhecimento.  

 A contracultura erige suas bases sobre a crítica a esse dualismo, mesmo sendo sua 

crítica (e ela própria), meios de tensionamento do cabo vertical que força o indivíduo a 

permanecer forjando outras vias de assalto ao real, que em franca oposição ao dominante, 

autodenominou-se “alternativo”, que se metamorfoseia, que não tem lugar fixo, através 

do qual a consciência acaba sendo definida. Por esse motivo é que não pode permanecer 

estático, agarrando-se a certezas petrificantes que são características da cultura 

hegemônica, contra a qual se rebelam os contraculturais. Com efeito, o real, ao contrário 

do que sustenta a cultura dominante, não poderia ser encalacrado em uma proveta, nem 

numa caixa, nem num conceito: o caminho era o próprio imponderável, o transitório, a 

impermanência. Lembremo-nos da tese de Thimoty Leary apresentada no capitulo sobre 

a contracultura. 

                                                           
53 Texto original: 
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 É esse o espírito da contracultura que se coaduna com a noção sloterdjikiana. À 

convenção, ela propõe a insubordinação comportamental; à continência ao adiamento, a 

vida aqui e agora; à vida sedentária e à monogamia, o nomadismo e a livre sexualidade; 

à produção industrializada em larga escala e ao trabalho virtuoso, o artesanato e o jogo; à 

dualidade racionalista, o monismo discursivo e assim por diante. 

 Acampando nesse ponto, a contracultura reafirma a noção de que, em  qualquer 

tema de estudo, cuja análise privilegie uma concepção de cultura como práxis ou espaço 

de confrontação permanente dos homens entre si e de si com a natureza, ou como 

resultado de técnicas de distanciamento frente à natureza, ou até mesmo de regramento, 

de uma ordem (MORIN, 1977; BAUMAN, 2012; SLORTEDJIK, 2013; ROCCA, 2013), 

poderia valer-se dessa noção filosófica de Sócrates, como o faz Sloterdjik, como ponto 

de partida para refletir sobre o que é “estar no mundo”. 

Reiterando: a discussão sobre a contracultura não pode prescindir dessa inevitável 

reflexão, uma vez que ela se enquadra no conjunto das inquietações humanas no mundo, 

no qual estaria ocorrendo um permanente e incessante tensionamento entre alto e baixo 

(SLOTERDJIK, 2013)54; isso porque se tomadas como expressão de desencantamento 

com o mundo estruturado, segundo os referenciais da tecnocracia, como necessidade de 

contestação à ordem vigente e como exercício de superação do instituído pela ideia de 

regra inconteste, as atitudes contraculturais podem efetivamente se inscrever nesse 

cenário de permanente tensionamento vertical, entre alto e baixo. 

 Um exercício de mapeamento em torno do que eram as principais bandeiras da 

contracultura, em qualquer das conjunturas em que se identifique sua expressão, 

possibilita enxergar que ela sempre poderia ser definida como uma atitude de repulsa ou 

de esquivamento a um atractor aceito, definido a priori por um modelo de sociedade cuja 

expressão máxima seria a racionalização como o caminho de progressão natural e 

acomodada aos parâmetros definidos pelo regramento habitual.  

                                                           
54 Tradução livre do texto original: 
A tese do tensionamento em Slorterdjik é também apresentada a partir da metáfora do cabo vertical sobre 

o qual se equilibra o acrobata. O exercício acrobático é, metaforicamente, o permanente estado de ascese 

do indivíduo, ante as incertezas do mundo e o caráter dinâmico da cultura . “El alambre tensado em el aire 

ya no tiene que testar su capacidad de mantener el equilíbrio sobre las mas estrechas de las bases, sino que 

mas bien há de probar que tú que, aunque que arranques seguro, al seguir adelante en el linea recta, te 

desplomarás. El mero existir, seria yá, em cuanto tal, una prestación acrobatica y puede decir com 

seguridade que que instrución proporciona los presupuestos para salir airoso en esa. De ahi que el acrobata 

ya no sepa que tipo de ejercicios – se exceptuamos el de la atención constante – le librarán de la caída” 

(SLORTEDJIK, 2013, p.90). 
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Retomando um trecho do livro de Roszack (1972, p. 54), no capítulo intitulado 

Uma Invasão dos Centauros, pode-se vislumbrar essa verticalidade: 

  

O que a transição de gerações a que estamos assistindo tem de especial é a 

escalada em que está ocorrendo e a profundidade de antagonismo que ela 

revela. Na verdade, quase não parece exagero chamar de “contracultura” 

aquele fenômeno que estamos vendo surgir entre os jovens. Ou seja, a cultura 

tão radicalmente dissociada dos pressupostos básicos de nossa sociedade que 

muitas pessoas nem sequer a consideram uma cultura, e sim invasão bárbara 

de aspecto alarmante. 

 

 Essa radicalidade é aprofundada quando a contracultura começa a explorar os 

modos de consciência não intelectiva, sobretudo quando emergem questões que agridem 

mais frontalmente os pressupostos da cultura tecnocrata.  

Um aspecto importante a destacar, nos marcos desse fenômeno, a contracultura, é 

o fato de que, mesmo considerando que as tomadas de posições, na maioria das vezes, 

ocorressem no plano do contingenciamento da ação concreta – como atitudes públicas de 

confronto e rebeldia explícita, comportamento outsider, posturas de negação do status 

quo por meio de ações coletivas, produção literária, musical e teatral, cujos discursos 

eram propositadamente afrontadores –, a parte intelectiva dos grupos encontrava esteio 

intelectual da sociologia, da psicologia, da literatura, da filosofia, do orientalismo, enfim, 

de instâncias da produção intelectual e científica, de onde se extraía seiva para sedimentar 

os posicionamentos de crítica e de negação da ordem. Isso tanto de forma assistemática 

quanto de forma organizada. Alguns dos principais expoentes desse pensamento já foram 

ligeiramente apresentados no primeiro capítulo. 

Uma boa ilustração dessas iniciativas poderia estar no exemplo da criação do YIP 

(Youth International Party, o Partido Internacional da Juventude), fundado por Abbie 

Hoffman e Jerry Rubin55, e a criação da Antiuniversidade de Londres56, uma versão 

inglesa das chamadas universidades livres dos EUA, inaugurada no início dos anos de 

1968, baseada no princípio de que ninguém, além dos próprios jovens, tinha mais o que 

lhes ensinar, pois seriam eles mesmos os senhores de sua própria educação.  O ponto 

                                                           
55 Jerry Rubin, ex-líder estudantil em Berkeley, defendia que s hippies seriam revolucionários porque. 

Misturavam a política da Nova Esquerda com um modo psicodélico de viver. Essa maneira de viver, sua 

própria existência é que seria a Revolução (PEREIRA, 1985). 
57 A antiuniversidade de Londres foi o importante congresso de antipsiquiatria realizado em Londres, no 

ano de 1967: “No verão de 1967, o rock é um dos assuntos estudados em Londres no congresso Dialética 

da Libertação, organizado pelo psicanalista existencial R. O. Laing e seus colegas da ‘antipsiquiatria’, um 

esforço para conciliar libertação social e libertação psíquica. São grupos da Nova Esquerda, psicanalistas e 

sociólogos que debatem, procurando dar forma a uma esquerda visionária e fundir a política radical com a 

política do êxtase” (MUGGIATI, 1983, p. 22-23). 



154 
 

chave dessa iniciativa era a proposição de uma reestruturação curricular totalmente fora 

dos planos curriculares da tradição universitária de até então.  

Da história em quadrinhos à dança de Siva, a Amnésia Espiritual e a Filosofia da 

Autoalienação compunham esse inusitado currículo da Antiuniversidade: 

 

Descrição do curso: Uma sucessão livre de situações abertas. Vibrações 

momentâneas altamente relevantes. Exploração do espaço interior, 

descondicionamento do robô humano, significação de produtos psíquicos-

químicos e a transformação do homem Europeu ocidental. Fontes: Artaud, 

Zimmer, Gurdjieff, W. Reich, K. Marx, textos gnósticos, sufis, tântricos, 

relatos autobiográficos de loucura e estados extáticos de consciência... pop-art 

e prosa do século XX (ROSZACK, 1972, p. 58). 

 

 O que sobressai é a negação aberta à tradicional pedagogia europeia que, segundo 

eles, era incapaz de educar para a perspectiva de um novo mundo, um novo estágio da 

consciência. O prospecto da Antiuniversidade estava repleto de cursos voltados para 

temas que se configuravam como “anticulturas”, “antiambientes”, “antipoesia”, 

“antiteatro”, antifamílias [...]” ( Roszack, 1972, p. 58). 

 Aqui, retomo um aspecto importante desse pensamento que tem como referência 

os pressupostos da “mudança de vida”, assumidos por Sloterdjik como fonte de apoio à 

interpretação dos propósitos da contracultura no âmbito da ressubjetivação do sujeito, a 

partir da “cultura do exercício”, cuja pauta de formação, na perspectiva tradicional do 

modelo universitário em vigência, segundo Sloterdjik (2012), seria incapaz de abarcar.  

 

Essa universitas de disciplinas encanaria a ciência da cultura real, atrás da 

dissolução dos fantasmas da cultura na plenitude dos sistemas de competências 

e das distintas capacidades suscetíveis de ser exercitadas. A questão sobre o 

sujeito, discutida até a sociedade, ficaria reduzida a esta compacta indicação: 

sujeito é o que confirma como portador de uma série de exercícios, do que 

segue, por certo, que figuras conceituais como o excesso de descentramento 

ou a morte do sujeito, durante algum tempo bem vistas, são, no melhor dos 

casos, em comparação com os exercícios qualificados, exercícios secundários 

parasitários, podendo ser classificados sob a seguinte rubrica: erros 

progressistas (Sloterdijk, 2012, p. 206). 

 

  

Interessante notar que, a exemplo dos idealizadores da Antiuniversidade de 

Londres, Sloterdjik não acredita na mudança do indivíduo em direção à cultura do 

exercício ascético permanente – como modo de escalada vertical a partir do estado de 

tensionamento constante –, sem uma reformulação do programa pedagógico, incluindo aí 

uma profunda reformulação curricular que, entre outros aspectos, romperia com a 

concepção disciplinar tradicional adotada nos modelos universitários vigentes. Visando a 
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esse salto, Sloterdijk (2012, p. 206)  propõe 13 campos de conhecimentos, cuja exploração 

estaria condicionada ao interesse do sujeito, quais sejam: 

  

1) a acrobacia e a estética; 2) o atletismo ou a ciência geral do esporte; 3) a 

retórica ou sofística; 4) a terapêutica em todas as suas ramificações médicas; 

5) a epistêmica (incluindo a da filosofia); 6) a teoria geral das profissões; 7) o 

estudo das técnicas mecânicas; 8) a ciência da administração; 9) a enciclopédia 

dos sistemas de meditação; 10) a ritualística; 11) a ciência da práxis sexual; 

12) a gastronomia; e 13) una lista aberta de atividades suscetíveis de ser 

cultuadas, cujo caráter aberto significaria o não definitivo do próprio campo 

configurador das disciplinas e, com isso, possibilitador das subjetividades [...] 

(SLOTERDIJK, 2012, p. 206). 
. 

 

 É evidente que, para compreender melhor essa relação entre o programa da 

Antiuniversidade e as teses de Sloterdjik, sem incorrer em simplificações, é preciso 

considerar as distâncias temporais e, em certa medida, conceituais entre uma e outra. 

Além disso, compreender as finalidades de cada uma das proposições; afinal, não se trata 

absolutamente da aplicação à primeira experiência – a Antiuniversidade –, de maneira 

imediata e simplista, a uma interpretação das finalidades da segunda tese.  

Porém, na perspectiva do que elejo como foco de análise nesta parte do trabalho 

– entender a contracultura no plano das tensões verticais que se operam na cultura, e como 

pauta do constante exercício do processo de resubjetivação do sujeito na direção a um 

devir –, enxergo, nas radicais propostas da Antiuniversidade, em 1968, um bom exemplo 

de exercício do que propõe Sloterdjik em !Has de cambiar tu vida!, no que essas duas 

ideias têm em comum: a descrença nas velhas estratégias de formação do sujeito pelos 

métodos tradicionais de reprodução da cultura, declaradamente voltados para os fins da 

acomodação; o uso dos operadores da acomodação no acampamento de base, pautado 

num programa de estudos cujo maior interesse não é a subjetividade no plano da 

individualidade, mas a contribuição que o sujeito pode dar ao mundo do progresso, para 

que esse se realize como crença na redenção a partir de um projeto de racionalização.  

Como exemplos de aproximação, registro os programas propostos por um e por 

outro, em que pesem as distâncias no que concerne ao tipo de engajamento e às 

finalidades de cada discurso57. 

                                                           
57 Neste ponto, esclareço que, no plano das intenções, há, sim, distinção entre as finalidades dos discursos. 

Parece bastante claro que o engajamento proposto por Sloterdjik, no que diz respeito aos fins que as suas 

reflexões pretendem iluminar, não podem ser aplicados de maneira pura aos propósitos do fenômeno da 

contracultura ou até mesmo o que serviu como pano de fundo teórico para assentar suas ações. A correlação 

serve mais como exercício de renovação da leitura sobre a contracultura, numa perspectiva diferente do que 

até agora se produziu. Isso também vale para o emprego da tese das palavras-mestras de Morin. 
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Essa é uma questão que Morin (1977) enxerga de maneira muito semelhante ao 

fazer incidir sua reflexão sobre a constituição de um sistema de regramento, ao mesmo 

tempo de base flexível e capaz de formar, por um lado, trabalhadores comuns, braçais ou 

não, bitolados pelas necessidades da produtividade urgente e, por outro lado, as mentes 

brilhantes. No entanto, esse sistema, de forma continuada, permanece disciplinando de 

maneira tão ritualística e formal que não consegue gerar um caldo de cultura que envolva 

os dissidentes. É aí que, não suportando o sistema escolar, esses sujeitos são expulsos e 

triturados, sendo forçados a trilhar a via autodidata à margem, a partir das leituras e de 

suas próprias experiências pessoais. Forma-se, então, uma contracorrente cuja pedagogia 

não se estrutura a partir nem do cânone pedagógico, nem tampouco das expectativas de 

regramento do sistema às quais, na maioria dos casos, está submetido esse cânone. 

As aproximações efetivam-se no campo das similitudes entre as formas de 

conceber o mundo a partir de uma ruptura com os modos estáveis de existência, no que 

concerne à permanente busca para alcançar um estágio acima do acampamento de base, 

como estrado provisório, o que depende, em última instância, do caráter enzimático 

humano, que permite assaltar o código como uma propriedade burguesa, “contra o erro 

ontológico de uma cultura separada da verdadeira realidade e da verdadeira vida.” Uma 

fantástica confluência “[...] entre o ódio à cultura no sentido em que esta é a inversão da 

vida e o amor à cultura, no sentido em que esta não é apenas o refinamento e a 

concentração da vida, ainda que apenas na imaginação...” (MORIN, 1977, p. 93). 

A lógica pela qual se balizavam os jovens da contracultura muito pouco tinha de 

marcialismo em formas de vida, gestos e atitudes. Servia-lhes, de modo geral, mais o 

acaso e o antiplano como forma de vida. Uma ascese antiascética, que nada tinha de 

exercício disciplinado, pois essa concepção de vida sempre foi enxergada como meio de 

enquadramento, de condicionamento; e até mesmo o espírito intelectualista agarrava-se a 

modelos que negavam qualquer aproximação com o disciplinamento rígido e cotidiano. 

Uma exceção, talvez, tenha sido a incursão pelo mundo de uma ética orientalista, 

da ideia de livre pensamento ou da disciplina alimentar. Contudo sem se constituir uma 

forma de existência em que se possa afirmar que é uma aproximação ou um encaixe com 

o que postula Sloterdjik, dada na tese do exercício acrobático vertical, como forma de se 

chegar a estados cada vez mais elevados de autossubjetivação.  

Algumas experiências, que concretamente se inclinaram para essa tendência do 

disciplinamento, parece que acabaram por desviarem-se totalmente dos chamados 

princípios da contracultura que se propunham ir mais além; e mesmo quando apontavam 
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na mira da radicalização desses princípios, acabavam desvirtuando-se ou servindo para 

enfraquecer o seu caráter contracultural.  

Era a reelaboração do mundo, a partir da reelaboração do sujeito, mesmo se 

apoiando num conjunto muito extenso de ideias, algumas das quais de consistência 

visivelmente discutíveis; outras forjadas no calor do imediatismo ou mesmo adaptadas 

como corruptelas. Ainda assim, apontando para a possibilidade de um devir, em que os 

elementos da degeneração do homem – aprisionado pelas neuroses da sociedade de 

consumo e pela busca desmedida de um progresso fundado na racionalização das relações 

humanas – deveriam ser superados.  

Tudo isso como pressuposto fundamental para o encontro com a felicidade, uma 

busca que, na primeira metade do século XX, Freud (2010, p. 41) assegurava ser a busca 

da superação do “estado atual da civilização”, em que “o impulso à liberdade se dirige, 

portanto, contra determinadas formas de reivindicação da civilização ou contra ela 

simplesmente”.  

É esse impulso, correspondente à predisposição para uma escalada, que a 

humanidade vive como experiência permanente no âmbito da fabricação da cultura, que 

se exterioriza pela agressividade, aqui compreendida não no sentido físico – embora ela 

seja, em alguns momentos, inevitável –, mas no sentido amplo de luta e disputa, 

impossíveis de excluir da atividade humana (FREUD 2010). Portanto, uma cultura- 

revolta que se supõe instauradora de uma tradição de ruptura com as bases da ideia da 

cultura como ordenamento.  

De certo modo, reunir todos os acontecimentos que se circunscrevem nos marcos 

da ação contracultural permite enxergar, sem muito esforço, que essa mobilização 

individual e coletiva faz o sujeito mover-se permanentemente como se estivesse sempre 

organizando as providências para sair do acampamento de base e começar uma nova 

escalada vertical em direção ao “monte improvável da cultura”; torna-se um fenômeno 

da sobrevivência da cultura, essa “[...] palavra armadilha, vazia, sonífera, minada, dúbia, 

traiçoeira. Palavra mito que tem a pretensão de conter em si completa salvação: verdade, 

sabedoria, bem-viver, liberdade, criatividade... (MORIN, 1977, p. 75). Mas, precisa ou 

imprecisa, a palavra que explica para o homem o que é estar no mundo. 

Assim é que, como experiência inscrita nesse campo de operadores, pode-se 

conceber os acontecimentos que forjaram a cena contracultural em Natal, no momento 

em que estes defraudam as regras do pseudo ilustracionismo cultural, asséptico e vedado 
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a uma suposta elite, a cuja mentalidade, supunha-se, deveria subsumir-se a produção 

artística e intelectual como um todo. 
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CAPÍTULO 4 – ESCALADA 3 

De coletivos, canções e heterotopias. 

  

Neste estágio de nossa viagem, eu e meu amigo estávamos convencidos, cada vez 

mais, de que um mergulho nesse “universo paralelo” da cultura natalense poderia 

contribuir, de forma inédita, para a elucidação de questões ainda muito pouco estudadas.

 Os fanzines, a Poesia Marginal, os Passeios Poéticos, a Galeria do Povo, os 

Festivais do Forte eram expressões muito significativas dessa experiência juvenil entre o 

final dos anos de 1970 e durante os anos de 1980. Somados a outras expressões, pareciam 

dar contorno a um conjunto de acontecimentos que tornaria a feição da cultura bem mais 

sinuosa e complexa, no sentido mesmo de mudança dessa compleição, ainda que restrita 

a espaços e grupos, cujo alcance dos efeitos e a visibilidade pudessem ser questionados. 

Mas havia ainda um elenco plural de expressões implicado nesse processo de mesma 

importância e que não poderia deixar de ser considerado.  

 Era fato, por exemplo, que boa parte dessas realizações só foi possível pela ação 

dos coletivos organizados em torno das ideias de produção de arte e cultura, livres das 

travas ideológicas ou mesmo da tutela oficial, em que pese haver sempre uma necessidade 

de aproximação com o establishment, por necessidade ou por reivindicação de 

cumprimento do papel do poder público concernente à sua atuação no campo das políticas 

culturais.  

Por essa época, essas travas já se equilibravam de forma vacilante, ante à corrosão 

das estruturas de controle político e de coação da livre expressão.  Começava-se a respirar 

um ar mais limpo, especialmente quando, nos anos de 1980, parte consciente da sociedade 

brasileira hasteava menos timidamente a bandeira da democratização. O pavor da 

brutalidade repressiva característica dos anos 1970 –, cujos artifícios de repressão foram 

banalizados pelos órgãos de punição e combate às formas alternativas e libertárias de 

pensamento – mitigara-se, por um lado, pela determinação das elites articuladas desde o 
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ano do Golpe em torno do poder, deixando de promover a chamada transição pela 

transação (SANTOS, 2000), por outro lado, pelo ressurgimento dos movimentos sociais 

como o ME (Movimento Estudantil em 1977), o Movimento Operário, a partir das greves 

no ABC paulista que, concorrendo de forma decisiva para a abertura política, acenavam 

para a sociedade com a possibilidade de retorno à democracia sem o fantasma do 

retrocesso, ainda que sob a dosimetria da transição lenta e gradual.   

 Foi, portanto, em tal efervescência, que a atuação desses coletivos exerceu um 

papel muito importante no cenário cultural do período, catalisando os desejos de parte 

dos grupos e dos sujeitos envolvidos, e proporcionando vivências culturais que se 

revelaram muito significativas para a história da cultura na Cidade de Natal.  

 Entre 1975 e 1986, os coletivos como o grupo Cabra, o Denúncia(R)te, o Aluá, 

Grupehq, o Cobra, o Oxente, o NUCLEART (Ateliê/coletivo de artes visuais), e o 

Circuito Suburbano, foram decisivos para materializar um número significativo de 

eventos, sem os quais a história da cultura natalense seria bem mais lacunar e 

empobrecida. 

 Os coletivos culturais eram formados a partir da aglutinação de artistas em torno 

de um pluralismo de ideias e de uma produção bastante diversificadas. Articulavam-se 

através de realizações que iam desde a produção de fanzines, publicação de livros de 

poemas, saraus, happenings até a mobilização por questões de cunho social e político. 

 Um traço comum desse período, no tocante à comunicação e à interação que se 

revelava entre os grupos, eram as publicações de boa parte de brochuras coletivas de 

poesia e prosa em mimeógrafo. Uma quantidade significativa dessas obras reunia sempre 

três ou mais poetas de diferentes tendências ou grupos. As publicações quase sempre 

resultavam do esforço de dois ou mais poetas que ora dividiam as tarefas no que diz 

respeito aos custos de produção e meios de divulgação, ora apareciam como 

organizadores da produção coletiva, registrada nas dezenas de livros e fanzines que 

surgem nesse período.    

Embora com objetivos diferentes, em alguns momentos, agregavam-se e 

somavam forças na organização do evento ou mesmo no plano da intervenção como 

atração artística, a exemplo da narrativa sobre o FAN.  

 De modo geral tinham em vista a dinamização das atividades culturais por meio 

desses eventos, alguns manifestando abertamente suas intenções como, é o caso o Grupo 

Cabra, de 1978 (formado por Aucides Sales, João da Rua, Marcelo Amorim e Venâncio 

Pinheiro), que se autointitulava “[...] um novo movimento que objetiva incentivar a 
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prática e produção artísticas, independentemente de linha, ideologia, estágio.” (TIBUNA 

DO NORTE, 1978, p. 16). Na mesma linha, o Grupo Cobra, assumia-se “sem proibições” 

e 

 

[...]com um único compromisso: criar, e interferir criativamente no processo 

cultural da cidade através de eventos nas áreas das artes plásticas, do teatro, da 

fotografia, do livro e da animação cultural propriamente dita (DELÌRIO 

URBANO, 2014, s/p). 

 

 Em um contexto paradoxalmente marcado pela animação juvenil para produzir 

cultura, de um lado, e as dificuldades de financiamento, além do limitado apoio logístico 

e material, do outro, os coletivos parece que funcionavam como atractores numa das 

pontas de tensão do cabo de guerra que era produzir cultura underground na cidade de 

Natal no final da década de 1970 e durante 1980.  

 Em tais circunstâncias, parecem haver impulsionado essas iniciativas, 

principalmente quando, no início dos anos de 1980 começam a chegar à cidade as 

influências políticas de uma nova esquerda, e do ressurgimento da que vivera na 

clandestinidade. Era uma possibilidade para que boa parte dos sujeitos que se situavam 

dentro desse universo underground e que nunca se haviam aproximado da resistência, 

pelo viés político, manifestassem sua simpatia a essa nova alternativa de atuação, ainda 

que não necessariamente se filiando aos partidos.  

 Nesse sentido, os grupos de ativistas culturais em Natal, no final da década de 

1970 e durante a década de 1980, aparentemente conviviam, sem muitos problemas, com 

oposicionistas políticos do regime, os quais desfraldavam as bandeiras de alguns partidos 

- como o caso do PCB (Partido Comunista do Brasil “Partidão”), do PCdoB58, bem como 

os novos que começavam a florescer no esteio da abertura política, como o PT (Partido 

dos Trabalhadores), o PV (Partido Verde), o PH (Partido Humanista). Este último, em 

Natal, chegou a atrair a simpatia de muitos intelectuais e artistas ligados ao mundo 

alternativo. Como afirma Carlos Gurgel, “[...]os partidos pequenos parece que se 

confessavam mais interessados em ter entre seus filiados algumas pessoas que militavam 

na fauna e flora do udigrudi local” (DELÍRIO URBANO, 2014, s/p).  

De todo modo, a interação entre intelectuais e artistas do campo underground e a 

militância política parecia ser inevitável, sobretudo em função da aproximação 

                                                           
58 Tanto o PCdoB (Partido Comunista do Brasil) quanto o PCB (Partido Comunista Brasileiro) 

Permaneceram na ilegalidade até o final da Ditadura Militar. Somente depois do final desta é que voltam à 

legalidade. No entanto, as atividades políticas dos dois, inicia-se desde 1979, quando alguns de seus líderes 

que estavam exilados retornam por força da Lei da  Anistia (FAUSTO, 1995). 
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proporcionada pelo Movimento Estudantil. Desse encontro resultaram muitas iniciativas 

que juntavam numa mesma mesa de bar, trotskistas, leninistas, stalinistas, anarquistas e 

desbundados de todos os matizes, em torno de planos para alçar a cultura da margem à 

condição de efetiva musa agregadora dos potenciais talentos.  

Essa heterogeneidade, no entanto, nem sempre encontrava pontos de fusão. Eram 

comuns as divergências e “rachas” que, muitas vezes, inviabilizavam a realização de 

eventos ou mesmo desagregavam outros já existentes.  

Esse aspecto parece fazer parte de uma inevitável dualidade que acaba por expor 

um caudal de contradições que fazem conflitar muitas vezes tendências e capacidades 

opostas, ou apenas distintas, entre marginais e acadêmicos ou como as que são comuns 

entre os virtuosos – que exercem a arte como uma brincadeira com o código – e os 

vulcânicos que miram a desestruturação da regra e acabam vivendo à margem. (MORIN, 

1977).  Todavia, em que medida isso pode ser avaliado e que elementos concretos poderão 

corroborar esse sintoma em Natal, é tarefa para o aprofundamento posterior de outro 

estudo.  

É preciso dizer, no entanto, que há no debate sobre a contracultura no Brasil, 

especialmente durante a década de 1970, uma visão bem nítida sobre os caminhos 

tomados pelos jovens contraculturais em relação às formas de combate à ditadura, 

sobretudo em seu período de “anos de chumbo”. Em geral atenta-se muito para dois tipos 

combatentes: em um extremo, o guerrilheiro; no outro, o desbundado, expresso na figura 

do hippie.  

No primeiro extremo, está o engajado no combate político direto, articulado com 

grupos em regime de clandestinidade ou abrigado nas hostes dos partidos políticos de 

oposição que permaneceram com o direito de existir na legalidade. São os que abraçam 

as formas mais trágicas de rejeição ao regime – a guerrilha, a morte ou o exílio 

(CAPELLARI, 2007). Muitos deles tornam-se mais tarde, com a abertura, expressivos 

militantes da esquerda, só que nesse novo estágio, no plano da institucionalidade, como 

parlamentares, ou grandes articuladores da ação político-partidária, assumindo funções 

nas direções dos partidos políticos, nas câmaras de vereadores, nas assembleias 

legislativas, ou no Parlamento Nacional Brasileiro.  

No outro extremo, estão os que rompem com o sistema pela via comportamental 

e se recusam a participar dos ritos sociais consagrados pela tradição ocidental, a exemplo 

dos hippies, dos desbundados e dos outsiders, que são vistos de soslaio pelos 

representantes do primeiro extremo, como os alienados, que expressam sua rejeição pela 
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adoção de um estilo de vida errante (caso dos hippies), de culto às drogas, de filiação às 

tendências culturais esotéricas e do cultivo do recurso psicanalítico, como mecanismos 

de equilíbrio autossubjetivo, além de expressarem seu desacordo com o regime. São os 

que Martins (2004) chama de “Geração AI-5.” 

De fato, se vasculharmos os escritos sobre o comportamento da juventude nos 

períodos de extremo fechamento político no Brasil, identificaremos, de maneira 

relativamente rápida, em análises já consagradas, esses dois “tipos” bem característicos. 

Ambos protagonistas de uma forma reativa específica à ditadura militar, porém 

influenciados pelos movimentos internacionais, tanto no plano político quanto no plano 

comportamental. Ressalte-se também o fato de que apesar de formas muito díspares de 

conceber o mundo nas circunstâncias em que o viviam, sempre houve uma comunicação 

e até mesmo um trânsito entre um e outro extremo. Do mesmo modo, ainda que um 

expressivo contingente ligados à esquerda radicalmente contrária à ditadura, não 

abraçaram a luta armada, outro contingente igualmente expressivo, situados à esquerda, 

mesmo a mais extrema, adotam posturas e atitudes muito mais claramente vinculadas ao 

desbunde  (CAPELLARI, 2007, p.45). 

Essa “bipartição” dos tipos de sujeitos e grupos sociais que, em alguns momentos, 

aparecem como se fossem os únicos existentes no período e por meio dos quais (e só por 

meio deles) foi possível dar visibilidade à dissonância entre Estado autoritário e sociedade 

no Brasil, nos anos 1970, é criticada pelo autor citado acima, ao incluir nesse debate 

outros tipos de comportamento que não se enquadravam em nenhum desses modelos e 

que, de uma forma ou de outra, contribuíam com a resistência, através da arte; inclusive 

os que não se seduziam pela guerrilha, pelo desbunde, nem pela arte, mas tinham 

consciência de que era necessário negar a ditadura e suas manifestas formas de abuso 

autoritário.  

Tais sujeitos, assim tipificados, assumiam uma espécie de crítica passiva, 

certamente para preservar algum bem-estar, o que não deixa também de ser uma postura 

alienada nos termos que defende Martins (2010) – com os quais não concordo 

inteiramente. Mesmo porque muitos deles, trabalhadores, evitando se expor em alguma 

frente militante da qual participavam de forma discreta e secreta, comungavam com as 

ideias de resistência; no entanto, preferiam assistir da plateia a se envolver diretamente 

no espetáculo. Isso justifica o porquê do uso do termo “alienado”, aplicado por Martins 

para qualificar um tipo que faz parte de um estrato que não se implica diretamente com 

alguma forma de resistência (política, intelectual e literária) poder não ser suficiente para 
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dar conta da complexa diversidade de maneiras de discordar do modelo repressivo do 

Estado sob a égide militarizada.  

Na mesma direção, Morin (2012), ao descrever suas impressões sobre a 

contracultura nos EUA, no final dos anos de 1960, já aponta uma diversidade que ele 

rotula de “as três vias”, na qual seria possível enxergar três ramos da revolução cultural 

em andamento naquele contexto. O primeiro expresso pela degeneração provocada pela 

droga nos labirintos de Ashbury e Haight-Street, uma espécie de caramanchão 

adolescente por onde vagueavam zumbis andrajosos, porém de onde partiu toda pulsão 

revolucionária hippie, com suas reluzentes, coloridas e excêntricas vestimentas, criando 

um universo coletivo e particular, ao mesmo tempo em que cada individualidade tinha o 

direito de escolher em que tom cantar a paz e o amor. 

 O segundo, dos que transformaram a pulsão para a revolta em ação política, 

atuando pela guerrilha urbana, praticando atentados e ataques, vislumbrando outro mundo 

e movidos por outro tipo de droga: o marxismo-leninismo. Por fim, o terceiro extrato que 

opta por experiências de colonização do setor “neoartesanal, neoarcaico da economia” 

por meio das experiências comunais e do cooperativismo, criando e ampliando uma rede 

de solidariedade, acreditando ser esse o caminho de mudança do “estilo de vida e das 

relações humanas” (MORIN, 2012, p. 143). 

Como na reflexão dos dois brasileiros, Morin visualiza esses segmentos como 

superfícies permeáveis sendo comum o trânsito e o contágio de um para o outro, de modo 

que não era possível fincar-se na delimitação dura de que a contracultura se expressava 

exclusivamente por um ou por outro tipo de comportamento. 

A cena natalense parece não escapar a essa regra. Aqui a década de 1970 também 

produziu, desbundados e guerrilheiros, assim como outros tipos de militantes que atuaram 

na resistência à ditadura sem pegar em armas e nem desbundar, como é o caso dos sujeitos 

que, individualmente ou em grupos, optaram pela arte e pela poesia como forma de resistir 

e de se encontrar. Nesse sentido, é bem compreensível a postura de Eduardo Alexandre 

Garcia, ao narrar sua experiência com a Galeria do Povo. 

 

A galeria do povo foi pensada para ser feita com arte. Era um movimento de 

reação à ditadura, porque nós éramos contra a ditadura, queríamos que o Brasil 

vivesse um momento democrático pleno, com eleição para presidente da 

república, com uma constituição nova porque aquela já não satisfazia e isso vai 

tudo pro muro. [...] Então não era assim! Era, em vez de pegar em armas pegar 
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em arte. Então, ir pro muro, com arte, para combater essa Ditadura que nos 

aflige, que nos oprime.” (EDUARDO ALEXANDRE GARCIA, 2015)59 

  

 Era agregando forças em defesa da democracia e expressando-se por meio da 

produção artística, a outra forma de resistir a que se refere Garcia. A Galeria, enquanto 

ambiente de encontro de artistas, poetas, escritores e admiradores da arte em geral, nos 

fins de semana, possibilita mais do que um ajuntamento. Promove interação, daí 

resultando a formação de coletivos que serão decisivos na produção dessa cultura 

underground em Natal. Destaco a seguir dois dos mais expressivos: O Cabra e o Aluá. 

 

 

Estágio 10: Grupo Cabra 

 

VERÇÃO CABRA DO APOCALIPSE60 

 

- Evitar tal apocalipse, seria possível? 

- Sim, se surgisse um  movimento  que assim  

como uma religião, leve grande parte do po- 

vo, principalmente os  jovens a fazer arte,  

talvez  isso não  aconteça. E quando nossas 

cidades forem formigueiros,nosso povo ainda  

seja gente, pois a arte  desperta consciên- 

cias e povo consciente não pode ser roboti- 

zado. 

 

- Mas como realizar esse sonho? 

- É isso que o nosso grupo,  embora  sabendo  

da barra, propõe e sabe que conseguirá, des- 

de que você  traga esse  artista que  existe 

dentro de você, adormecido pela falta de luz 

e venha iluminá-los aqui, na Santa Irmandade 

da Arte, para que,  acordado possa  então ao  

nosso  lado, empunhar o pincel,  a máscara a  

pena e a partitura, contra o dragão  louro e  

fazedor de robôe’s e Suelene Gredsons. (CABRA, 1978, S/P) 

 

 

 Esse foi o “Bodejado 1” do Grupo Cabra, o coletivo mais expressivo do final da 

década de 1970 em termos de inauguração de uma prática coletiva de fazer arte em Natal. 

O que o grupo intitula de Bodejado 1 é um manifesto com a intenção de publicar o que 

era e a que vinha o Coletivo, cujo núcleo de atuação partia das figuras de Aucides Sales, 

João da Rua, Marcelo Amorim, Venâncio Pinheiro e Jóis Alberto; no entanto, aberto para 

os chamados colaboradores flutuantes.  

                                                           
59 Entrevista concedida a este pesquisador em 15 de dezembro de 2015. 
60 Texto reproduzido na íntegra, mantendo, inclusive, a forma de apresentação do original. 
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 O marco de lançamento do Grupo foi a publicação do livro mimeógrafo Estaca 

Zero, lançado em 23 de março de 1978. A partir daí, iniciou-se uma fase de ativismo que, 

já em 19 de abril do mesmo ano, promove, junto com o Bando de Natal, Novenil Barros 

e J. Medeiros, um happening, em Mossoró, que reunia exposição de artes plásticas, uma 

peça teatral de título Suelene Gredson, escrita por Enoch Domingos e dirigida por 

Venâncio Pinheiro, um show do musical do Bando e recitais de poesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29– Capa do livro Estaca Zero (1978). Arte: Aucides Sales 

FONTE – Arcevo pessoal de Ciro Pedroza. 

 

 

 O enredo da peça (na verdade um sketch), baseava-se na história em quadrinhos, 

criada por Enoch Domingos, em torno de uma personagem, um garoto, que morava no 

morro e passava dificuldades junto com a família. No entanto tinha uma prancha de surf 

e circulava entre os surfistas, disfarçando-se de classe média alta na Praia dos Artistas, 

mas voltando sempre para sua realidade dura no morro. Com esse mote, e em tom 

convocatório, o Bando pretendia chamar a atenção para o problema da alienação social, 

tema que compunha seu manifesto: “Que não seja dez ou vinte, mas que seja um bando 

de gente em busca de um pedaço do horizonte. Nossas ideias são instrumentos para o 

combate à brutalidade e a ignorância” (O BANDO, 1978, s/p).   

O Cabra se firmou como um 

coletivo importante por ter uma ação curta, 

porém intensa e contínua entre março e 

novembro de 1978: a atividade em 

Mossoró, o lançamento do livro Estaca 

Zero, do livro mimeógrafo de poemas Pivete de Jois Alberto, da Revista Cabra, uma 

publicação em tamanho 15x11cm, com textos de muita gente ligada ao meio underground 
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natalense, cuja edição era assinada pelo GRUPEHQ (Grupo de Pesquisa em História em 

Quadrinhos) que era, por sua vez,  coordenado por Aucides Sales. A revista, no entanto 

foi assumida como uma iniciativa do Cabra.  

O Cabra Conseguiu ainda destaque na imprensa local, com uma aparição na TV 

Universitária, em uma entrevista a Enoch Domingos; uma matéria de página inteira no 

jornal A República, algumas colaborações com o suplemento Contexto, editado por J. 

Medeiros, e presença constante na feira de artesanato da praça João Maria, onde expunha 

suas produções, promovia saraus e provocava encontros permanentes de seus membros e 

de admiradores. 

 Falar de experiências como essa, utilizando o termo “coletivo”, referindo-se a um 

contexto em que esse conceito ainda não era usado para designar a mobilização de atores 

em torno de um projeto de interesse comum, pode soar anacrônico, sobretudo porque essa 

é uma terminologia bem recente, pelo menos se relacionada a esse movimento de 

formação de núcleos de produção artística e cultural, cujas bases se assentam a partir de 

intenções de caráter alternativo. É possível que se vasculharmos as décadas de 1970 e 

1980 em busca de vestígios, eventos ou obras, produzidos coletivamente, em cujos 

créditos se encontre a marca de um coletivo a partir da assunção desse termo para designar 

esse conjunto de iniciativas, não se encontre nada. Entretanto, isso não quer dizer que, 

efetivamente, os coletivos, tais como os que aparecem na contemporaneidade, não 

existissem. É bem provável que com as características dos atuais, não. Mas também é 

certo que já eram estratégias as quais se acorria para o enfrentamento da escassez de 

recursos para se produzir obras e eventos.  

O que delineia um coletivo é menos os sujeitos e mais determinadas ações, sempre 

em torno de uma visibilidade pública de suas intervenções ou produções. Por não serem 

cooperativas, em geral não têm uma quantidade de integrantes determinada; tampouco 

podem ser caracterizados como movimentos. Organizam-se como rizomas, atuando, 

muitas vezes em função de um ou mais projetos, mas se desfazendo e se refazendo a partir 

de novas interações e composições, em função de novos projetos (HOLANDA, 2016).   

 Corroborando essa visão do caráter rizomático de Holanda (2016) Migliorin 

(2016) defende que um coletivo seria um  centro para onde convergem as pessoas e suas 

práticas, ao mesmo tempo em que é um espaço de trocas e de mutações. Noutras palavras, 

sendo aberto, o coletivo é permeável em relação a outros “coletivos, grupos e blocos de 

criação – comunidades.” (MIGLIORIN, 2016 p. 02).  
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 Também não significa que para ser um coletivo, seja suficiente que estejam todos 

criando juntos. Um coletivo, forma-se porque os componentes criam hábitos de 

compartilhamentos, de trocas numa intensidade maior do que se opera em relação às 

demais pessoas da comunidade, muitas vezes criando zonas de tensão entre si; de modo 

que, mais do que uma formação de um grupo de pessoas com ideias e objetivos comuns, 

constitui-se num espaço onde florescem desejos, interesses, afetos, diálogos, experiências 

aos quais adere um certo número de pessoas, delineando um perfil que transforma e 

distingue esse bloco. E mais: não é necessariamente uma unidade monolítica, mas é 

“formado por irradiação dessa intensidade, um condensador, agregador de sujeitos e 

ideias, em constantes aproximações, distanciamentos, adesões desgarramentos” 

(MIGLIORIN, 2016, p. 309).  

 Nesse sentido, essas noções servem como chave de interpretação para 

compreender a ação de alguns dos grupos no período em que estou destacando, ainda que 

se reconheça os limites desse caráter rizomático de tais grupos. De todo modo, algumas 

práticas nos permitem defini-los como coletivos, na medida em que, ao que parece, 

funcionavam a partir dessas tensões polares de “aproximações, distanciamentos, adesões, 

desgarramentos”.  

 O Cabra firma-se como um coletivo importante. Jois Alberto e João da Rua (s/d), 

assim traçam o perfil desse coletivo: 

  

No início [...] formado por cerca de oito ou dez artistas (entre poetas, músicos 

pintores e atores...), que se reuniram aos primeiros (fundadores) componentes. 

As reuniões, aos sábados à tarde, eram feitas no Bosque dos Namorados. (Não, 

o grupo não era totalmente romântico; éramos quem sabe, esotéricos... 

Principalmente Alcides, [Aucides]61 Novenil...) Definimos (?) o que seria o 

grupo: seria um grupo de arte (gostávamos, o CABRA daqui de Natal, de 

escrever arte, com A maiúsculo) que alcançasse o maior número de pessoas... 

Sem elitismo: uma arte popular, sem ser populista. Não havia um chefe, mentor 

ou mecenas (?) definido, embora o cartunista Alcides coordenasse as 

atividades do grupo. Não havia, também, ideologia definida: embora o grupo 

fosse aberto àqueles  (o que já era essencial) que estivesse “a fim de iniciar-se 

nos misteriosos segredos da Arte” (!), democracia (como é gostoso citá-la) 

mesmo.  

   

 É interessante ressaltar alguns aspectos que tornam a experiência do Cabra 

peculiar e merecedora de destaque entre o conjunto de experiências artístico-literárias 

natalenses no período em foco.  

                                                           
61 Grifo meu 
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Em primeiro lugar, há, no corpo das intenções desse grupo, uma convicção 

sintomática de cada um de seus componentes, no que se refere à noção de que a salvação 

do homem daquele apocalipse em curso (expresso no enquadramento deste homem ao 

mundo tecnocratizado, robotizado, consumidor de enlatados e refém do écran da TV.), 

deveria dar-se pela sua tomada de consciência, que viria por meio da poesia, pela arte, 

“pois a arte desperta consciências e povo consciente não pode ser robotizado” . 

(BODEJADO I, 1978). Pensamento ingênuo? Pode ser, mas denotador de uma convicção 

da força redentora da arte, coerente com um pensamento que aparecerá mais tarde por 

intermédio de um ex-integrante, João da Rua, no minifesto Otimismo de Revestrés62, um 

dos textos do livro Buraco no Muro. Aqui, como lá, há salvação dessa hecatombe e ela 

está na arte – com um “A” maiúsculo, como gostavam de pronunciar, e de escrever os 

cabras. Mais ainda: crença na força revolucionária da Arte como assunto que, 

definitivamente deveria fazer parte das pautas cotidianas do povo que, uma vez “acordado 

possa então, ao nosso lado, empunhar o pincel, a máscara a pena e a partitura, contra o 

dragão louro e fazedor de robôe’s e Suelene Gredsons” (BODEJADO 1, 1978). 

Sem querer fazer paralelos simplistas, algo assim como uma reedição da vontade 

dos surrealistas de que a arte ensina ao homem ter a consciência de que ele “põe e dispõe” 

e que depende apenas dele “pertencer-se por inteiro, isto é, manter em estado anárquico 

o bando cada vez mais medonho de seus desejos” (BRETON, 1985, p. 49). 

 Em segundo lugar é importante destacar o caráter aberto do Grupo, já assinalado 

aqui, o que legitima outro aspecto dessa coerência e da crença de que a salvação pela 

revolução através da Arte não deve ser aspiração ou incumbência de alguns, porém 

responsabilidade de cada um e de todos, mesmo que para isso haja a necessidade de uma 

força motriz da qual deveria fluir a voltagem transgressora, necessária às mudanças.  

Isso acaba por definir o Cabra como coletivo, justamente porque a sua feição se 

molda de forma flexível conforme os princípios rizomáticos de agregação e desagregação 

(e conforme a situação e ou a intervenção) para os quais é convocado durante sua rápida, 

mas intensa existência.  

Assumiam-se livres, sem porteiras ideológicas, que se considerava uma 

“Irmandade da Arte” e estava aberto a todos aqueles que quisessem se iniciar nos 

“misteriosos segredos da Arte”. Chegou a ocupar uma sala, que funcionava como sede na 

COOJORNAT (Cooperativa dos Jornalistas de Natal). Como gostavam de falar, também 

                                                           
62 Ver página 75. 
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não tinham chefe, embora Aucides Sales assumisse uma espécie de coordenação dos 

trabalhos. Era, sobretudo, um agrupamento de ingênuos sonhadores, que criavam e 

espalhavam a esperança travestida de poemas em performances, em panfletos, em livros 

mimeografados e acreditavam ser essa estratégia suficiente 

para despertar o povo adormecido para um outro estágio de 

consciência. No campo das ideologias, assumia, por um lado, 

um viés declaradamente de resistência política, e por outro 

lado, cortejava um esoterismo de mentirinha que aparece por 

meio de um símbolo cabalístico, como uma espécie de 

logomarca nas publicações, especialmente na revista. Era 

uma mistura de Estrela de David, com dois triângulos 

superpostos, sendo um vazado e outro preenchido de preto, formando um hexágono 

central onde aparece, no centro, um olho (de cabra? Um Girino? Um espermatozoide?), 

e dois chifres que se situam nos dois lados da ponta superior central da estrela, 

provavelmente em alusão aos animais cabra ou bode. Tudo isso dentro de um círculo 

sustentado por uma espécie de haste circunscritos em retângulo na vertical. O que isso 

significava, para além de um identificador do Grupo, nenhum dos ex-componentes soube 

responder; nem mesmo Aucides Sales, seu criador. Aparentemente, nada sério. Porém 

parece reforçar essa intenção de “Irmandade da Arte” e ratificar o sonho de que ela se 

transformasse numa espécie de religião que levasse grande parte dos jovens a cultuá-la 

praticando-a como caminho de salvação do apocalipse e ou do destino das Suelenes 

Gredsons. 

Essa aproximação controvertida do esoterismo acaba, no entanto, por se destacar, 

principalmente a partir da matéria em página inteira no Jornal Tribuna do Norte, em que 

Tarcíso Gurgel faz uma apreciação rotulando-o de exótico, por viver em uma região de 

sol causticante e seca como o Nordeste. [...] haver quem se ligue em esoterismo, signos 

cabalísticos, numerologia e demais doutrinas advinhatórias ou iniciáticas, não deixa de 

ser um sintoma particular de evolução” (TRIBUNA DO NORTE, 1978, s/p).  

O Cabra desintegra-se aos poucos, sem conseguir reverter o avanço do processo 

apocalíptico que mirava combater e sem evitar que as Suelenes Gredsons se 

multiplicassem. O último sopro do grupo parece ter sido o lançamento, no FAN, do livro 

mimeógrafo Seis Poetas à Procura de Um Leitor, um coletivo editado pela Cabra-Cabra, 

que reunia poetas como João da Rua, Venâncio Pinheiro, Aluízio Mathias, Jois Alberto 

Tadeu Litoral e Ana Ferreira Dubois.  
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A próxima experiência de coletivo com o vigor de atuação como o do Cabra, e 

com projeção no meio artístico-literário da cidade, vai se materializar a partir da atuação 

dos rapazes do grupo Aluá Produções Alternativas.  

 

 

Estágio 11 – Aluá dos aluados 

 

Eu havia preparado a bebida, litros e mais litros, com todo ritual que ela pede, 

para um Dia da Poesia no Forte dos Reis Magos. Um dia antes do Festival, 

coloquei as bebidas naqueles garrafões de vinho e tampei. Estourou tudo. A 

pressão da fermentação foi muito forte. Eu só poderia ter tampado antes de sair 

para o evento. Acabou que, com menos de 24 horas eu fui preparar mais aluá. 

Mas a essa altura acabamos tomando refresco de abacaxi (JOÃO BARRA, 

BROUHAHA, 2006, p. 21). 

  

 Durou mais ou menos uma década a experiência desse coletivo: a partir de 1982, 

até início da década de 1990. Foi o mais longevo entre todos; chegou a publicar mais de 

quatro Dezenas de livros mimeografados63, promover diversas atividades literárias, 

artísticas e políticas, deslanchar campanhas pela liberação dos “vegetais fora da lei”, 

envolver-se na campanha das diretas e agitar a cidade todo dia 14 de março, Dia da 

Poesia.  

O Aluá era formado por Venâncio Pinheiro, Aluízio Mathias, Dorian Lima e 

João Barra, Ciro Pedroza, (que cuidou por um tempo da parte de divulgação do Grupo), 

Carlos Jucá e ainda contava com o apoio do médico João Batista de Lima Filho (mais 

conhecido como Zizinho). 

 A estreia do Aluá deu-se, precisamente, na noite de 3 de julho de 1982, quando 

promoveu um evento na sede da SEMEC (Secretaria Municipal de Educação e Cultura), 

em que reuniu artes plásticas, lançamento de livros e show musical, iniciando o 

                                                           
63 Ver catálogo ilustrado no  anexo 1. 

FIGURA 30 – Aluá, núcleo principal. 

FONTE – Venâncio Pinheiro;  

Foto: Ciro Pedrosa. 
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movimento de atuação, cujo objetivo, segundo 

declaração de Ciro Pedroza, era a produção “de 

qualquer tipo de atividade ou manifestações 

artísticas, como realizações de peças teatrais, shows 

musicais, lançamento de livros, enfim todas as 

espécies de gêneros relacionados à arte em nosso 

estado" (A REPÚBLICA, julho,1982). Participaram 

dessa coletiva, os artistas Chico César e Paulo Ró 

que, junto com Pedro Osmar, eram integrantes do 

Jaguaribe Carne, em João Pessoa, cuja presença era 

constante em Natal, principalmente em algumas 

edições do Festival de Artes do Natal, firmando uma 

prática de intercâmbio cultural, que Pedro Osmar 

enxerga como uma 

 

 

 

 

[...] necessidade de querer e conseguir atuar em novos espaços e cidades e 

pessoas e grupos. Fomos ficando amigos do pessoal da Aluá (Aloisio Mathias, 

Dorian Lima, João Barra, Venâncio Pinheiro, João da Rua)64, o pessoal de 

Recife (Paulo Brusck, Daniel Santiago, Juarez Correya, Jomard Muniz de 

Brito), mas sempre orientados por dois caras que nos ajudaram muito na 

abertura desses intercâmbios: Unhandeijara Lisboa (artista plástico) e Carlos 

Aranha (jornalista, compositor e produtor de shows). Nessa porta aberta, fomos 

para Aracaju, Maceió e Fortaleza. Os anos 80 e 90 foram muito importantes 

para o desenvolvimento dessas aproximações e troca de ideias (PEDRO 

OSMAR)65. 
 

 Esse intercâmbio estruturado a partir das (e com base) nas atividades artísticas, 

parece ter sido determinante no modo de organização e atuação dos grupos e dos artistas 

no período – incluindo aí o Aluá – não apenas no tocante à comunicação e troca de 

materiais, mas por uma convivência in loco, através de eventos que tencionavam agregar 

o mais amplo espectro de expressões artísticas – principalmente a partir da primeira 

edição do FAN. E como havia um aparente desejo de ampliar o raio de interação dessas 

expressões, era importante transpor o umbral da aldeia e estender às aldeias mais 

próximas alguns fluidos, ao mesmo tempo em que se abriam as portas para os que vinham 

das outras partes. 

                                                           
64 Ligeira imprecisão de dado do entrevistado: João da Rua não compunha o Aluá.  
65 Entrevista concedida a este pesquisador em 15 de fevereiro de 2017 

FIGURA 30 – Aluá, núcleo principal. 

FONTE – Venâncio Pinheiro;  

Foto: Ciro Pedrosa. 
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 Essa abertura do Grupo para interações locais e regionais reforça a tese de sua 

atuação como coletivo de movimentação rizomática que funcionava nos moldes das 

características já pontuadas aqui (HOLANDA, 2016; MIGLIORIN, 2016).  

Retomando a reflexão mais ampla sobre a existência dos coletivos, Migliorin 

(2016) defende a existência de uma pragmática do coletivo resultando numa espécie de 

atualização de encontros, que se opera de maneiras variadas através da consecução de 

uma atividade em função de uma energia que está para além da obra como produto.  

Se é certo que a obra como produto é sempre o resultado de mobilizações em torno 

de sua consecução pelo coletivo, mais certo ainda é que esta espelha sempre o processo, 

pois estampa partículas da intensidade de estar junto, com implicações em sua estética. 

Ou seja, vida e trabalho são atualizados em obras, essenciais sob diversos aspectos, porém 

nunca tomadas como o fim último da existência do coletivo. “Estar junto, fazer, conectar, 

assim as obras são também contaminadas pela força do coletivo” (MIGLIORIN, 2016, p. 

311). 

 O Aluá incorpora, pois, todos esses princípios como sinalizadores de sua feição, 

tanto pela diversidade de ações – nunca restritas exclusivamente ao campo da arte, mas 

também injetando conotação política nas atividades artísticas ou atuando deliberadamente 

no campo da política – quanto pela quantidade e intensidade delas.  

 No campo da política, foi sempre preocupado em fustigar o poder local a partir de 

questões que não estavam ligadas, necessariamente, à postura das instituições mediante 

as políticas culturais, ampliando sua atuação para o campo das questões de meio ambiente 

e problemas comunitários mais diversos, na linha de uma intervenção concreta nos 

problemas cotidianos enfrentados pelos moradores das cercanias onde tinha sua sede: na 

Rua Oeste, fronteira entre os bairros de Petrópolis e Mãe Luiza. Um exemplo dessa 

abertura para o social foi a mobilização dos moradores em protesto contra a obra do Novo 

Hotel Ladeira do Sol, cuja construção alteraria significativamente a paisagem da encosta 

que dava para a Praia de Areia Preta. Uma outra intervenção que merece destaque, já 

antes referida, foi a passeata do pega-poeta, que expôs, por meio de crítica impiedosa, o 

episódio do roubo dos 94 milhões de Cruzeiros destinados ao pagamento das frentes de 

emergência. 
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 FIGURAS 31 – 1) Dia de mobilização contra a construção Do Novo Hotel na Ladeira do Sol, 1986. 

Rua Pinto Martins – Petrópolis; 2) Aluá. presença de Hugo Manso, um dos líderes do ME em Natal. 

FONTES – Arquivo particular de Venâncio Pinheiro. Fotos: Venâncio Pinheiro e Ciro Pedrosa. 

 

 

Não obstante, para além dessas atividades pontuais, o que definia mesmo o Grupo, 

em termos de uma atuação bem mais eclética, era sua aproximação com os movimentos 

sociais diversos – sindicatos, associações de bairro, de classe, principalmente o ME – e 

com os partidos de esquerda, especificamente com o PT, que ainda engatinhava em Natal. 

Esse viés político é assumido por Venâncio Pinheiro, segundo o qual 

  

[...] o que era importante no Aluá era que nós queríamos discutir a questão 

política. Mas também não queríamos perder a porra-louquice. E todo sábado, 

ao meio dia, era sagrado. Todos se reuniam lá em casa, na Rua Oeste. D. Irene 

fazia um almoço, todo mundo comia, bebia e discutíamos o que íamos fazer 

durante a semana, o que tínhamos para fazer e tal. Mas a gente fez uma mistura. 

Nós líamos, eu costumava dizer que nós tínhamos que ler Che Guevara e ouvir 

o novo que era Novos Baianos. Então nós fazíamos essa fusão, Novos Baianos 

e Che Guevara. Era essa mistura (VENÂNCIO PINHEIRO)66. 

  

  

Não “perder a porra-louquice” significava não perder de vista a arte e a poesia 

como os propulsores principais de sua atuação. E esse era um campo em que o Grupo 

atuou de maneira muito intensa. Essa atuação era favorecida pela estrutura de produção 

artesanal que contava com um maquinário de serigrafia, aqui já referido, herdado por 

Venâncio Pinheiro, de Sandoval Fagundes, com um mimeógrafo que permitiu editar mais 

de quatro dezenas de brochuras e jornais de poetas ligados ao próprio Aluá, e de outros 

não ligados diretamente ao Grupo.  

                                                           
66 Entrevista concedida a este pesquisador em 8 de setembro de 2016. 
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Durante a década de 1980, a Oficina Viva atua como principal editora da chamada 

Geração Mimeógrafo em Natal, além de iniciar uma inserção bem ativa no campo da 

produção de camisetas e cartazes de eventos, promovidos pelas entidades de classe 

estudantis e outras instituições ligadas ao movimento social.  

 A Oficina Viva cumpre um papel importantíssimo para a visibilidade dessa cultura 

alternativa, pois alarga o campo de possibilidades da produção literária e de divulgação 

política, para além dos esforços pessoais de cada artista ou ativista, uma vez que coloca 

ao alcance de cada um a possibilidade concreta de realização de seu projeto, sem os 

trâmites burocráticos das instituições públicas, nem o dispêndio pecuniário que 

geralmente se fazia necessário para publicar no setor privado. 

  Paralelo a isso, em 1984, em associação com Hugo Manso, um dos líderes do ME 

em Natal, o Aluá funda o Espaço do Juruá (teatro bar), espécie de casa de eventos 

alternativos aberta em um terreno murado de esquina, que pertencia aos pais de Carlos 

Jucá, um integrante do Aluá. O Espaço, localizado na Rua 2 de Novembro, 109, torna-se 

um dos points da rapaziada alternativa da música, da poesia e de outros tipos de 

manifestações, como shows de transformistas, grupos de capoeiras, escolas de samba, 

mas também se abria para os eventos sociais da comunidade. Segundo Hugo Manso 

Júnior, um dos fundadores do Juruá, junto com o Aluá, a ideia era transformar o Juruá 

numa Organização não Governamental, uma ONG: 

 

O espaço tinha por proposta se transformar numa ONG, o que nunca 

aconteceu. Foi editado um folder com texto e o “E” do símbolo. Por lá 

passaram: Raul e Alcateia Maldita, Lucinha Morena e Jorge Banda, Vicente 

Vitoriano, Jaime Lucio (que morava no pedaço, assim como Claudio 

Damasceno), Zezinho Pinheiro – irmao de Venâncio que fazia imitações e 

transformismo, Zezo transformista, Claudio (professor), e outros 

transformistas, Bateria da Escola de Samba da Rua Guanabara, "Berimbau do 

Samba”, entre outros grupos (HUGO MANSO JÚNIOR, 2015)67. 

  

  

De certa forma, o Aluá, como grupo articulado em torno de diversas atividades, 

que iam da intervenção poética em festivais à realização de pequenos eventos de bairro, 

voltados para questões cotidianas pontuais, assume, assim, a feição de um ativismo, tanto 

no campo artístico, quanto no campo político. Apresenta, nesse sentido, um traço 

diferencial em relação aos demais grupos coetâneos seus, que, mesmo sem recusarem 

uma aproximação da militância política, sempre encararam a política de viés, ainda que 

                                                           
67 Entrevista concedida a este pesquisador em 14 de junho de 2015. 
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consideremos não ser possível enxergar a atividade artística como totalmente isenta de 

contaminação política; sobretudo, neste caso, quando, em seus discursos, estão o tempo 

todo reafirmando a necessidade de reconhecimento pelo poder público e/ou mesmo 

combatendo a alienação por meio de uma espécie de hedonismo politizado, porém detido 

na crença de que a mudança se daria apenas e tão-somente pela arte, como já visto no 

exemplo do Grupo Cabra.  

. 

FIGURA 32 – 1) fachada do Espaço do Juruá; 2) Noite de festa do PT; 3) Oficina Viva.  

FONTE – Venâncio Pinheiro. Fotos: Pela ordem: Venâncio Pinheiro e Ciro Pedrosa. 

 

 Desse modo, poderíamos aproximar a atuação do Aluá ao que Mesquita (2008) 

qualifica de “arte ativista”, em que as áreas da arte e do ativismo, produzindo diferentes 

experiências, com propósitos e processos peculiares em cada modo de atuar, aproximam-

se e lançam estratégias de atuação para enfrentar as questões postas pelos mecanismos de 

controle que povoam a vida contemporânea e que agem sobre os nossos corpos e nossas 

subjetividades, cujas qualidades mais pulsantes de ambos são passíveis de agruparem-se 

originando uma experiência como um “[...] protesto coletivo, uma rebelião em massa, 

uma agitação livre ou formas micropolíticas de resistência” (MESQUITA 2008, p. 50). 

 Parece óbvio que o resultado da atuação do Grupo (e de todos que protagonizaram 

esse ativismo em Natal no período) chegou apenas no nível da “agitação livre” ou das 

“micropolíticas de resistência”, pois não se tem notícias de um grande “protesto coletivo”; 

tampouco de uma “rebelião em massa” a partir da ação desses coletivos.  

De qualquer maneira, tanto a experiência do Aluá quanto a de outros coletivos 

aqui destacados, a meu ver, inscrevem-se na ideia de revolta, como parte de uma cultura-

revolta, no sentido do que propõe Kristeva (2000).  
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Tal revolta pode, ainda, ser vista como parte de uma pulsão transformadora que 

conjuga hedonismo e política ou se expressa como hedonismo político, que impele os 

indivíduos a assumirem posturas de negação e confronto. Essas posturas ora se expressam 

pela ação objetiva e visível, quando as questões cotidianas exigem uma ação reativa 

(provocada pelas implicações dos mecanismos de controles materiais e simbólicos que 

permeiam a nossa vida cotidiana), ora se expressam como tensão que subjaz em qualquer 

estado de atividade e contribui para a produção de uma atmosfera cujos fluidos não podem 

ser qualificados separadamente, nem como eminentemente políticos ou exclusivamente 

artísticos.  

Nesse caso, o volume ou a dimensão do resultado é irrelevante. Basta-nos a 

constatação de que ele está inscrito no conjunto de atividades que impulsionam o homem 

ao exercício de afastamento de uma vida regrada pelo habitus, em conformidade com o 

disciplinamento para a manutenção das estruturas de acomodação na cultura 

(SLOTERDJIK, 2012). Mais latência, menos fleuma. Mais incômodo, menos satisfação. 

Mais insolência, menos conformismo. 

Tomando como base essa disposição para a insurgência, que fazia desse Coletivo 

uma frente, cujas iniciativas eram tanto de ordem artística quanto política, posso enunciar, 

de maneira quase imediata, a ideia de que aí, como em qualquer das manifestações aqui 

estudadas, o sentido deleuziano de micropolítica mostra-se de forma nítida e coerente. As 

experiências dos jovens da contracultura, em qualquer parte, são uma minúscula 

expressão do que existe de molecular na molaridade da cultura burguesa; são fluxos 

mutantes que escapam aos códigos, não sendo, pois, capturados pela sobrecodificação 

que constitui e caracteriza a molaridade, permitindo a desterritorialização e a 

descodificação, ainda que o tempo todo estejam refazendo tais movimentos em face da 

necessidade de sobrecodificação da linha dura dessa binaridade abstrata (DELEUZE e 

GUATTARI, 1996). 

Com efeito, é principalmente nessas circunstancias que a noção de rizoma ganha 

dimensão importante em oposição à ideia de arborescência. Este “motivo arbóreo” influiu 

nas mais diferentes civilizações, por um lado, em função das “teorias epistemológicas”; 

por outro lado, em razão dos modelos “genealógicos e ontológicos”. Como resultado, 

vemos crescer troncos que definem um fuste que integra os rizomas interiores (raízes) aos 

exteriores (ramagens), que Deleuze e Guattari (1996) substituem “por uma ramificação 

subterrânea, uma rede em forma de fungo, uma retícula micélica, uma vida reticular de 

bolbos vegetais ou excrescências laterais (SLOTERDIJK, 2007, p. 201- 202).  
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O desmonte da concepção de que o funcionamento das sociedades se explica a 

partir dessa ideia de arborescência, por meio da noção desse rizoma, ponto de chegada da 

reflexão elaborada, tendo como operadores as ideias de territorialização e 

desteritorialização, que operariam como manifestação da molaridade (macropolítica) e da 

molecularidade (micropolítica).Vale também como ponto de partida para a dilatação da 

acuidade interpretativa e da formulação de uma generalização, como um operador para a 

compreensão da experiência contracultural no período recortado, num sentido mais 

amplo.   

É nesse sentido que a existência e a atuação dos coletivos aparecem sob a forma 

de uma experiência política, posto que  

 

[...] tudo é político, mas toda política é ao mesmo tempo macropolítica e 

micropolítica. Consideremos conjuntos do tipo percepção ou sentimento: sua 

organização molar, sua segmentaridade dura, não impede todo um mundo de 

microperceptos inconscientes, de afectos inconscientes, de segmentações 

finas, que não captam ou não sentem as mesmas coisas, que se distribuem de 

outro modo, que operam de outro modo. Uma micropolítica da percepção, da 

afecção, da conversa, etc (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 83). 

 

Uma boa metáfora dessa ideia certamente está na performance de Carlos Jucá. A 

ruptura da membrana que o envolve sugere, tanto um renascimento do sujeito quanto um 

movimento de libertação das amarras molares ou dos mecanismos de controle da cultura 

que o prendem e o imobilizam. O homem rasga a camisa de força que o engessa. A aura 

do homem molecularmente liberto, desterritorializado é outra e inspira a leveza que está 

na sua face, no seu estado fleumático. Permite supor que ele conquista um estado de 

satisfação e de alegria por livrar-se dessa inércia, representada pelo plástico, a camisa de 

força que o envolve, e cria uma figura grotesca que, em seguida, se revela lívida e linda, 

ao mesmo tempo em que se projeta para a outra atmosfera, a do ar puro que permite seu 

deslocamento em qualquer direção. A água, de onde ele emerge preso, é o mundo, o 

cosmo; a membrana plástica são os codificadores da cultura, a ordem, que precisa ser 

rompida, dilacerada. A partir daí, novos enfrentamentos serão postos, exigindo nova 

disposição para rupturas e rupturas sobres rupturas, sucessivamente.  
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FIGURA 33 – Atividade do Aluá: performance de Carlos Jucá. 
FONTE – Arquivo particular de Venâncio Pinheiro. Foto: Dorian Lima. 

 

 Por fim, o tipo de ativismo vivenciado pelo Aluá parece que se operava através do 

cruzamento de dois aspectos: de um lado, a ação a partir de um mapeamento das 

condições objetivas de sua intervenção, quando se tratava de uma situação concreta de 

resolução aparentemente visível e de resolução possível a partir do enfrentamento no 

campo da militância; de outro lado, a definição de um traço estético característico de suas 

produções, especialmente aquelas que não eram flagrantemente voltadas para esse 

enfrentamento das questões concretas do cotidiano, mas apareciam como horizontes 

possíveis de serem alcançados, ainda que utópicos, como no caso da bandeira pela 

descriminalização da maconha, através da campanha pela “anistia para os vegetais fora 

da lei”. 

 

 

Estágio 12 – A COOART 

A percepção de que o agenciamento individual era um caminho enfraquecedor da 

atuação no campo da produção cultural alternativa impunha um regime de adjutório, que 

não se restringiu apenas à espontaneidade dos coletivos, mas resultou numa experiência 

de organização mais sistemática e consistente, na década de 1980: a criação da COOART 

(Cooperativa dos Artistas de Natal). 

 A COOART foi, sem dúvida, ponto culminante desse esforço coletivo de 

produção intelectual e artística; e, de certa forma, materializava um sonho de se constituir 

em uma entidade representativa, articuladora das vozes em torno de propostas que 

catapultassem ainda mais a cena cultural alternativa, agregando tendências artísticas 

diversas e abrindo mais espaço nas hostes de financiamento público e privado para os 

seus projetos culturais; entre eles, o FAN.  
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A Cooperativa teve como embrião a POPULARTE, essa era uma iniciativa de 

Lola (Luiz Galdino Medeiros dos Santos Lima, um dos principais articuladores do 

primeiro FAN), que era músico da banda Vândalos, e estudante de Arquitetura da UFRN. 

A COOART ocupava duas salas no térreo do Centro de Cultura, (hoje Memorial Câmara 

Cascudo), junto com AAPP/RN (Associação dos Artistas  Plásticos do Rio Grande do 

Norte), e a Federação do Teatro Amador do RN. 

 

 

A COOART funcionava em salas de canto, à esquerda do prédio, no andar 

térreo. Permaneceu aí até que Paulo Macedo decidiu fazer do Centro de Cultura 

o Memorial Câmara Cascudo e exigiu que AAPP/RN (Associação dos Artistas  

Plásticos do Rio Grande do Norte), e a Federação do Teatro Amador do RN, 

que nele também ocupava sala, se retirassem para a instalação do Memorial. 

Houve reação, e Paulo Macedo aceitou criar a Casa do Produtor Cultural para 

abrigo dessas entidades. Alugou prédio na Rua Cônego Leão Fernandes, nas 

proximidades da FJA, e para esta casa elas foram transferidas no final de 1986. 

(EDUARDO ALEXANDRE GARCIA)68. 

 

 

Ao mesmo tempo em que significou um salto na articulação de diversas vozes que 

circulavam à margem na Cidade, rumo a uma possível “profissionalização” das atividades 

artísticas, também apontou para uma aproximação do poder público local, o que, de certa 

forma, altera o caráter realmente alternativo dos movimentos em torno das produções 

inscritas no chamado circuito contracultural. Como escreve um jornalista da época, com 

a COOART, muitos artistas “teriam se rendido aos encantos do giroflex", aludindo à 

aproximação com o poder público, especialmente na tentativa de obter custeio para o 

FAN, através da FUNARTE. 

Não obstante, vale sublinhar o fato de que a Entidade possibilitava o encontro de 

diferentes dicções artísticas ampliando o universo de atuação, contando, inclusive, com o 

apoio do pessoal ligado ao ME através de atividades que juntavam artistas alternativos e 

militantes estudantis. Como afirma João Batista de Morais Neto,  

[...] foi interessante, porque, por exemplo, na criação da COOART [...], nós 

pudemos estabelecer um contato com a UFRN, não é? Com o DCE, com o 

pessoal que estava envolvido com o Movimento Estudantil, entendeu? Que se 

agregou à proposta da COOART. E, de fato, nós conseguimos reunir muitos 

artistas. Artistas que vinham de uma situação à margem, não só em termos de 

sua produção estética, mas em termos sociais. E também com artistas da classe 

média da cidade, já consagrados; jovens, mas já consagrados, como o próprio 

Lola e outros que não consigo lembrar no momento, juntamente com os 

estudantes universitários, pessoal que era atuante nos movimentos estudantis e 

tal (JOÃO BATISTA DE MORAIS NETO, 2016)69. 

                                                           
68 Entrevista concedida a este pesquisador em 15 de dezembro de 2015. 
69 Entrevista concedida a este pesquisador em 21 de abril de 2016. 
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Interessante essa narrativa de Morais Neto, pois ela demarca, a inserção de um 

novo elemento que vai estreitar os laços entre a cultura marginal e o ambiente acadêmico.  

E, de certa forma, corrobora, de maneira clara, a slordedjikiana de que as universidades 

são um dos campos de manifestação da insolência, uma vez que, desde muito tempo “[...] 

conquistaram um espaço na economia social da insolência e da intelligentsia Kynikê” e 

“É na galhofa estudantil, na libertinagem universitária e nas licenciosidades desenfreadas 

que pensam aqueles adultos quando afirmam mais tarde, do alto de sua circunspecção, 

que também já foram jovens” (SLOTERDIJK, 2012a, p.174).   

 Evidentemente, deve-se pesar a intensidade com que essa insolência se manifesta 

no meio estudantil natalense no período em destaque. Parte dela aflora não apenas pela 

disposição de uma crítica zombeteira ou pela mera derrisão. Há de se pensar também 

numa forma de insolência mais sisuda e crente na possibilidade de transformação do 

status quo por meio da ação política; sobretudo levada a cabo pelos grupos de estudantes 

militantes do ME (Movimento Estudantil), em que pese não ser muito difícil localizar 

algumas manifestações de casquinadas. Afinal de contas, parte dessa insolência política 

só tinha efeito quando manifestada de maneira cínica, muitas vezes por meio de jornais 

alternativos70.  

Em Natal, a força do ME, em seu momento de retomada, aflorou tardiamente, no 

início da década de 1980, mesmo que nacionalmente tenha ressurgido a partir de 1977, 

com a volta da UNE (União Nacional dos Estudantes) que fora fechada por força do AI-

5. A partir desse ano, o ME ganhou fôlego e desempenhou um importante papel como 

protagonista na luta, atuando, de forma incisiva, na sociedade civil pelo fim da ditadura 

e pela volta das liberdades democráticas (LACERDA, 2011). 

 Embora esse retorno gradual tenha começado ainda no final da década de 1970, e 

tenha ganhado força com a retomada das atividades políticas e dos processos de escolha 

de representantes através das entidades estudantis (DCE, DA’s e CA’s)71, o principal 

momento do ME aqui em Natal, foi quando, em 1984, instituiu-se a Portaria 062/84-

MEC, de 5 de fevereiro, “eliminando os subsídios aos Restaurantes Universitários” 

                                                           
70 São bem conhecidas as experiências com esse tipo de publicação. Destaco duas que alcançaram bastante 

destaque: O Cebola Faz Chorar e o Provokação, ambos publicados pelos estudantes de jornalismo já 

aludidos anteriormente. 
71 A primeira eleição direta para o DCE da UFRN, no processo de redemocratização, ocorreu nos dias 3 e 

4 de outubro de 1979. Foi eleita a chapa Arueira, cujo presidente, Moisés Domingos Sobrinho, representava 

uma força de coalisão de esquerda. No ano da ocupação, o presidente do DCE era Christian Lira, e o Reitor, 

Genibaldo Barros (MAIA, 2009). 
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(BRASIL, 1984)72. Essa medida provocou uma reação imediata dos estudantes, que 

deflagraram diversas manifestações, culminando com a ocupação da Reitoria da UFRN 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte), entre 29 de abril a 4 de março de 1984.  

Esse acontecimento repercute, com muita força, não apenas na Cidade mas 

também em todo o Estado e chega a ser notícia nos principais jornais do País envolvendo 

diversos segmentos do Estado: representantes do poder público, cléricos, classe média, 

servidores da própria Instituição e de outras instituições públicas, contando com o apoio 

de outras Universidades Federais, DCE’s e UNE (MAIA, 2009). 

 O alcance do movimento, no início da década de 1980, era bem mais amplo do 

que essa circunscrição aos muros da Universidade. Isso se deve a uma prática de 

manifestação pública do ME, que se disseminava pela cidade, ocupando os espaços de 

maior visibilidade urbana nas campanhas para o DCE, nos protestos políticos e nas 

atividades culturais abertas. Era comum, por exemplo, uma peleja pela diretoria do DCE 

transpor os muros da universidade e ganhar os muros da cidade, através de pichações, 

faixas e cartazes.  

A mídia local, especialmente as rádios, também se interessavam e promoviam 

debates entre os concorrentes, o que acabava por reverberar para muito mais além do que 

na própria Cidade de Natal. 

O momento em que a integração de artistas (alternativos ou não) com o meio 

acadêmico tornava-se mais visível era aquele nos Festivais de Música e Poesia do DCE, 

evento anual para o qual confluía a maior parte das atenções. Também acabou por 

configurar-se em um espaço de visibilidade importante para os chamados contraculturais 

ou marginais exporem suas produções para um público bem maior e mais eclético do que 

aquele que frequentava o FAN, e as outras atividades em bares, em teatros, na rua e nas 

praias. 

 

                                                           
72 Ver portaria e anexos com as fichas dos estudantes e servidores da UFRN envolvidos na ocupação, no 

seguinte documento: Serviço Nacional de Informações Agência Recife-Informação Nº 059 

USO/19/ARE/84. Data:70 AGO 84. ASSUNTO: Movimento Estudantil Na Universidade Federal Do Rio 

Grande Do Norte.  

Disponível em: http://bczm.ufrn.br/comissaodaverdade/ARQUIVO%20NACIONAL%20- 

%20(CAIXAS%2009A,%2009B%20e%2009C)/RECEBIDOS%20DO%20ARQUIVO%20NACIONAL-

%20CAIXA%2009B/Processo-anexo%20n%C2%BA6323-84-001.pdf 
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FIGURA 34 – Novenil, J. Medeiros Pedro Pereira Plínio Sanderson na premiação do Festival de Poesia 

do DCE (1986). 

Fonte – acervo pessoal de Plínio Sanderson. 

 

É bem dessa forma – ampliando o leque de interações para além do circuito 

alternativo – que a COOART vai buscar extensões para suas iniciativas, intercambiando 

com algumas instituições e alimentando a prática de eventos, cujas realizações miravam 

também, indiscriminadamente, os circuitos oficiais de financiamento, tanto os públicos 

quanto os privados.   

 Um dos eventos mais impactantes na Cidade em 1984, resultado da ação da 

COOART – em parceria com o NAC (Núcleo de Arte e Cultura da   UFRN), com a 

Prefeitura de Natal e com a empresa Bandeirantes de outdoors –, foi a exposição Artdoor 

ou Natal em Natal, que reuniu mais de sessenta artistas plásticos e poetas visuais do Brasil 

e do Rio Grande do Norte. Essa mostra consistia em abrir espaços nos outdoors 

espalhados pela cidade inteira com intervenções de artistas e poetas. Ficava a critério do 

artista o que pintar ou escrever no outdoor.  

Tal iniciativa foi inspirada na I Exposição Internacional de Artdoor, em Recife, 

no ano de 1981 e 1982, coordenada pelos artistas Paulo Bruscky e Daniel Santiago 

(Recife) e, em 1983, pelo museu de Arte Contemporânea da USP (Universidade de São 

Paulo) dentro da programação da XVII Bienal Internacional de são Paulo (MEDEIROS, 

2011). 
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FIGURA 35 – Artdoor. Happening na Ponta do Morcego; (alguns outdoors). 

FONTE – Delírio Urbano (2014). 

 

A mostra durou um mês (de 15 de novembro a 15 de dezembro de 1984) e contou 

com expressiva participação de nomes nacionais, como Volpi (SP); Júlio Plaza (SP); 

Mônica Nador (SP); Leon Ferrari (SP); Diana Domingos (RS); Cláudio Tozzi (SP); 

Hamilton Viana Galvão (RJ); Raul Córdula (PB); Paulo Bruscky (PE) e com vários 

artistas natalense (Vicente Vitoriano, Marcelus Bob, Marcelo Fernandes, Afonso Martins, 

Ítalo Trindade, Dorian Gray, J. Medeiros, entre outros). (O POTI- Domingo, 25/11/84, p. 

11). Foram pintados sessenta painéis, espalhados pela Cidade. Cada um de um artista 

diferente.  

A realização dessa mostra realça três aspectos importantes: a) possibilita uma 

relação entre artistas, através da COOART (que como entidade representativa lhes 

confere visibilidade) e de instituições públicas e privadas; b) reaviva o intercâmbio não 

apenas entre instituições locais mas também com artistas de outras capitais do Nordeste 

e de outras regiões; c) contribui significativamente para dar visibilidade a muitos artistas 

totalmente desconhecidos do grande público e que têm, na Mostra, a oportunidade de 

apresentar-se, mesmo que de maneira limitada, tendo em conta o fato de que a maioria 

dos artistas só ocupava um outdoor. Merece destaque também o grau de liberdade que 

cada um teve para definir a temática e os materiais na elaboração de seus trabalhos. 
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A Cooperativa perdurou de 1982 até 1986, anos em que dois grupos de gestores 

alternaram-se: o primeiro, tendo à frente Francisco Alves, foi de 1982 até 1985; e o 

segundo, tendo Venâncio Pinheiro como presidente, foi de 1985 até 1986.  

A grande mobilização da COOART sempre foi em torno da realização do FAN; e 

as pretensões de Venâncio Pinheiro de torná-la um centro catalizador da cultura, em uma 

maior amplitude, incluindo aí as manifestações da cultura popular, acabam por não se 

concretizar devido ao esvaziamento provocado pela mudança da gestão da FJA, que passa 

a ser presidida por Wolden Madruga.  

 No segundo semestre de 1985, já era possível perceber os efeitos desse 

esvaziamento, que resulta no fechamento da COOART. Em matéria de página inteira, o 

jornal Tribuna do Norte trata sobre a situação da cultura no Estado. Nesse mesmo texto, 

alguns artistas, mais diretamente implicados com a atuação da cooperativa, lamentam 

“[...] o descaso oficial para com poetas, escritores e artistas plásticos de tendências que 

fogem ao espectro dos chamados medalhões.” Também na referida matéria, Plínio 

Sanderson, Alex Medeiros e Venâncio Pinheiro admitem que 

  

[...] a inoperância da Cooperativa dos Artistas do Rio Grande do Norte 

(Cooart) [foi] o tiro de morte na cultura potiguar. Venâncio Pinheiro, poeta e 

presidente recém-eleito da Cooart reconhece essa realidade e sabe dos 

esforços que serão precisos arregimentar para inverter a situação (TRIBUNA 

DO NORTE 15/09/1985: CADERNO DE DOMINGO). 

  

 A fala desses atores desnuda um aspecto de fundo da relação dos alternativos com 

as instituições públicas que, ao invés de ser considerado como um traço do enfrentamento 

dos marginais ou contraculturais na sanha de combater o establishment cultural do 

Estado, parece mais com o que Morin (1977) rotula de uma espécie de crise ou 

ressentimento da intteligentsia de esquerda em sua dificuldade para estabelecer, com 

clareza, os critérios da sua relação, de forma independente, no convívio com a indústria 

de produção cultural, com o produtor capitalista de cultura ou mesmo com a burocracia. 

Cria-se um conflito entre os desejos dessa intteligensia de esquerda de abrir essa cultura 

para o povo e o temor que representa deixá-la a cargo do establishment que a transforma 

em cultura de massa, uma caricatura detestável (MORIN, 1977). 

 Essa postura revela um traço político que vem embutido, com raras exceções, na 

maioria das posturas públicas desses artistas. E, se por um lado, revela um feixe de 

intenções genuínas, por outro lado, reveste-se de uma visão inocente, mormente quando 
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se alimenta a crença de que é possível equilibrar interesses, muitas vezes, diametralmente 

opostos. 

 Nessa polifonia de vozes, é possível divisar aqueles para os quais o alcance social 

de sua expressão, a projeção e/ou o reconhecimento oficial têm tanto valor quanto uma 

jam session num gueto qualquer, cuja plateia não passa de um punhado de alcoolizados 

em um final de semana. Para estes, a arte, em si, basta-lhes. Um caso bem exemplar, nessa 

cena, é o do Gato Lúdico.  

 

 

Estágio 13 – As unhas do Gato Lúdico 

  

O Clube ACEU estava lotado para receber o grupo músico-performático vindo de 

Natal, cuja composição contava com um filho da cidade, Vicente Vitoriano. A noite 

prometia. Ledo engano. Ao entrarem no clube e descobrirem uma plateia de senhores e 

senhoras da “sociedade mossoroense”, trajados como se estivessem prontos para uma 

festa de debutantes, os rapazes do Gato se entreolharam e logo compreenderam, sem ser 

necessário dizer nenhuma palavra, que, com aquele público, após cinco canções e uma 

performance, dificilmente teriam mais de seis pessoas ouvindo-os. Dito e feito. Quando 

os primeiros acordes da canção Marlene Monroe soaram, podia-se ver, na plateia, as caras 

retorcidas para a letra nada convencional e para a forma rabugenta e debochada com que 

os integrantes da Banda interpretavam-na:  

 

Vovó Morreu/ De um Suspiro parnasiano/ Depois virou vampiro e mora no 

piano/ Naquela época meu caso estava em cana/ Não tinha grana sequer para 

um sorvete/ Então virei vedete, a me virar pelos becos/Tem vezes que eu me 

perco e me encontro nos jornais (ANTÕNIO RONALDO). 

  

 Em seguida, outro susto: Assalto Sexual. Canção cuja letra faz alusão a uma 

pessoa (homem ou mulher), que é parada na rua em um assalto. Ao invés de pedir 

dinheiro, o assaltante ordena à vítima que tire a camisa para que ele, o assaltante, chupe 

os seus peitos. A música termina fazendo menção ao medo que a vítima sente de voltar 

para casa e encarar a mãe:  

 

Tire a camisa!/ Foi logo me dizendo/ me apontando/ com a arma na mão/ mas 

eu só ia pra missa/ só ia pintar o meu outdoor/ chupou, chupou, chupou meus 

peitos/ ai que delícia de missa/E agora o que minha mãe vai dizer quando eu 
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chegar em casa/ com meus peitos roxos de levar chupadas? (GATO LÚDICO, 

1982). 

 

 Parte da plateia começa a se retirar. No entanto, um grupo maior permanece; 

porém só até o ponto em que Jaime Lúcio tira a dentadura e arrasta (do bolso) uma escova 

de dente, enche um copo de cachaça e começa a escovar a dentadura com a cachaça, em 

pleno palco. É o fim. A plateia rumorosa se retira, ficando algo em torno de seis ou sete 

pessoas, além do produtor que os levou. A apresentação prossegue até o fim com esse 

público.  

 Mais tarde o Gato retorna à cidade, já na década de 1990, onde será vaiado, numa 

apresentação no Teatro Lauro Monte, por uma plateia de crianças que esperava a 

apresentação de um grupo musical infantil, posto que o nome, Gato Lúdico, sugeria, de 

cara, algo do tipo; um equívoco do produtor do evento que mobilizou escolas de ensino 

fundamental para formar a plateia do Gato. 

Assim atuava o Gato Lúdico. Nada mais insolente. Uma reedição do Kynikos que 

“[...] peida, defeca, urina, se masturba em praça pública, diante do olhar do mercado 

ateniense” (SLOTERDJIK, 2012b, p. 157). Ele aparece na cena contracultural da cidade, 

no início da década de 1980, como uma extensão do Grupo Nuvem Verde de Teatro 

Aberto.  

FIGURA 36 – Grupo Nuvem Verde de Teatro Aberto. Elenco da peça Os Fuzis da Senhora 

Carrar de Bertold Brecht. 
FONTE –Acervo pessoal de Carlos Alberto Lima.  Foto: Rildécio Medeiros e  José Casé. 

 

 

O Nuvem Verde foi formado a partir de meados de 1970, tendo à frente o diretor 

e cenógrafo, Jaime Lúcio Figueiredo, o arquiteto, artista plástico e poeta, Vicente 

Vitoriano e o ator e designer gráfico, Carlos Alberto de Lima. Eles três criaram um 

núcleo, na verdade uma espécie de companhia de teatro que agregava, conforme a 
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necessidade de elenco, atrizes e atores nas diversas peças montadas entre o final de 1970 

e meados da década de 1990.  

Talvez o que tenha caracterizado mais o Nuvem Verde tenha sido o fato de ser o 

pioneiro do engajado e revolucionário teatro épico brechtiano no Rio Grande do Norte. 

Apesar de não ter nenhuma inclinação ideológica para a defesa do marxismo (um dos 

traços do teatro brechtiano)73, tinha Brecht como referência principal, mesmo que não 

tenha restringido sua atuação às montagens desse dramaturgo, encenando outros autores, 

inclusive locais – como Racine Santos e Isabel Câmara – e internacionais, como o 

dramaturgo italiano Dario Fo.  

 Das trilhas sonoras compostas para as peças do grupo, surgiu o Gato Lúdico, 

formado pelo mesmo trio (Jaime, Vicente e Carlos), com muito maior liberdade criativa 

e discursiva do que permitiam as encenações das peças do Nuvem Verde.  

 A verve debochada e descolada de qualquer filiação ideológica do Gato permitia 

que ele transitasse da crítica ao estado autoritário ditatorial até aos movimentos de 

esquerda locais, nacionais e internacionais, passando pela cultura homoerótica ou hétero,  

pelo escárnio ao sentimentalismo comum na produção musical brega da época, e o 

deboche circunstancial, sem muita preocupação com um rigor formalista e politicamente 

correto. Vicente Vitoriano traça, em termos bem mais precisos, esse perfil: 

 

Nossas performances eram realmente mambembes, improvisadas e passíveis 

de todos os tipos de erro. Sinteticamente, essa era a concepção do Gato Lúdico, 

mesmo com boa parte das canções contendo um caráter mais intelectualizado. 

Outra característica é que usávamos o noticiário na composição de músicas 

para cantar naquele dia. A canção era apresentada exclusivamente naquela 

ocasião. Existe uma quantidade imensa de músicas que foram feitas e nem 

sabemos mais (VITORIANO, 2014, s/p)74. 

 

 

 E se pode atestar, com mais certeza, essa disposição para a ruptura com as formas 

tradicionais de expressão artística, quando se lê o texto de apresentação do show “Frege”, 

em que se revela qual a concepção de arte do Gato:  

 

                                                           
73 Para Badiou (2007, p.72), “[...] o que há de certo e sincero é que Brecht traz a questão do que é arte 

didática, arte a serviço da lucidez popular, arte proletária etc. Brecht é certamente personagem-pivô dessas 

discussões, mas ao mesmo tempo é um tremendo artista cujas obras são hoje representadas por toda a parte, 

mesmo que as discussões sobre a dialética do teatro e da política tenham fenecido. Brecht é sem dúvida 

alguma, o mais universal e o mais inconteste dos artistas que legaram explicitamente sua existência e sua 

criação às políticas chamadas comunistas.  
74 Entrevista concedida ao blog Superpauta em 1 de janeiro de 2014.  

Disponível em: http://superpauta.blogspot.com.br/2014/01/entrevista-gato-ludico.html 
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a produção artística, à parte suas inerentes funções político-sociais, é regida 

pelo princípio do prazer. o prazer do jogo (ludo) centrado em si mesmo: a 

vitória e a derrota são contingências secundárias. a galhofa, a sacanagem, a 

putaria, a anarquia, a gozação em detrimento de uma produção formal. Uma 

artesanalidade ligeira para uma comunicação urgente. o artista demonstra sua 

relação gaiata com a realidade e esta se apresenta crua e cruel para o fruidor 

no lugar onde ele está. (GATO LÚDICO, 1987, s/p). 

 

A performance do Gato, apesar de demonstrar independência quanto às 

influências musicais e poéticas, parecia dialogar com grupos mais famosos do final de 

1970 e durante 1980, como os paulistas Língua de Trapo e Joelho de Porco; e talvez não 

seja exagero compará-lo a certas performances de Os Mutantes. No entanto, seria 

impreciso definir uma influência que tenha predominado, seja do ponto de vista do 

conteúdo (das letras, do estilo ou das melodias), seja da atitude e do modo de se relacionar 

com o mundo por meio da performance, da galhofa e da ridicularização das formas duras, 

como está declarado no texto de apresentação do espetáculo “Frege”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37 –  Gato Lúdico em apresentação no projeto Lança Poesia, em 1984 no TAM. 

FONTE: – Acervo pessoal de Carlos Lima – Fotógrafo não Identificado. 

 

Embora de forma menos marcante, continha também um viés glitter ou glam75 e, 

às vezes, as performances chegavam a ser consideradas por alguns como punk, o que não 

                                                           
75 “O [glitter] ou glam era parcialmente baseado no estilo de rock pré-hippie da subcultura mod dândi 

inglesa, de meados dos anos 1960; músicos glam, como David Bowie e Marc Bolan (T-Rex), abandonaram 

as longas jams musicais populares entre os músicos hippies em benefício da música pop efervescente e bem 

construída, de três a quatro minutos, que fazia lembrar aquele período.[...] a cultura glam rock estava 

alicerçada na consanguinidade entre a Art Factory, de Andy Warhol e o Velvet Underground – a 
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deixava de ser verdade, dado o fato de que algumas delas eram tão radicais que poderiam 

ser facilmente encontradas na insolência das vibes dos grupos punks mais irreverentes. 

“[...] o Gato Lúdico poderia estar mais associado à atitude punk, em voga no Brasil no 

início dos anos 80, que já era uma tentativa de criar um segmento social urbano, integrado 

e consumidor[...]”, como assevera Vicente Vitoriano (BADALO, 2005, p. 11). 

 A primeira aparição do Gato foi no início dos anos 1980, como conta Carlos 

Alberto Lima:  

 

O Gato Lúdico surgiu oficialmente no Festival de Música e Poesia da UFRN, 

em 1982. Defendemos duas músicas: “O príncipe Augusto”, composição de 

Véscio Lisboa para teatro (para a peça “La Serpento”), e “Serelepe”, [...] que 

era uma música minha. Mas foi assim que entrou em cena o Gato Lúdico 
(LIMA, 2014, s/p)76.   

 

A partir de então, o grupo tornou-se famoso no cenário contracultural, e presença 

obrigatória nos eventos, como lançamento de livros, festivais de música, além de shows 

solo, com outras expressões da música local, como a banda Alcatéia Maldita, ou mesmo 

atrações nacionais como Aguilar. Aliás, com a banda Alcatéia Maldita, tudo indica que 

se criou uma identificação imediata, pois que o Gato e o Alcatéia sempre aparecerão como 

principais símbolos da irreverência músico-performática em Natal durante os anos 1980. 

O Alcatéia, com seu rock multiexpressivo, era fortemente influenciado pelo blues, pela 

música negra, e apostava suas fichas na performance do vocalista Raul Andrade, que era 

o líder de um número bastante eclético de músicos que se revezavam acompanhando-o: 

ora Jorge Macedo, ora Edinho, ora Carlão de Lima e assim por diante. Um dos shows 

mais marcantes da banda foi “A Vaca Multicor”, produzido por Osório de Almeida, ainda 

em 1979 (MEDEIROS, 2014, s/p). 

No que diz respeito à condição de grupo contracultural, o Alcateia Maldita levava 

bastante a sério a pecha de marginal, pois nunca esteve à mercê da importância do evento 

ou foi refém de plateias, embora tenha ganhado bastantes admiradores no auge de sua 

trajetória, em fins de 1970 e durante os anos de 1980. Isso porque, de um lado, poderiam 

organizar um happening, alugando um caminhão e uma aparelhagem de som com 

músicos para uma noite no mato “fazendo um som na mata”, para eles mesmos; de outro 

                                                           
brilhantemente experimental (e altamente impopular) banda que Warhol tinha financiado em 1966-1967”. 

(GOFFMAN; JOY, 2007, p. 341) 
76 Entrevista concedida ao blog Superpauta em 01 de janeiro de 2014.  

Disponível em: http://superpauta.blogspot.com.br/2014/01/entrevista-gato-ludico.html 
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lado, podiam esnobar plateias consideradas indispensáveis para a maioria dos artistas da 

música de qualquer lugar. É bem conhecido o furo que deram no FAN de 1984 quando, 

depois de confirmarem presença e serem incluídos na programação, não apareceram 

alegando que não cantavam sem receber cachê, fato que chega a ser notícia na Tribuna 

do Norte nos seguintes termos: “[...] as críticas mais apimentadas dos organizadores do 

evento foram endereçada aos músicos da Alcatéia Maldita, que, de última hora, se 

ausentaram da pauta de programação alegando que sem cachê não teriam participação" 

(TRIBUNA DO NORTE, 15 /12/1984, p. 2). 

 O Alcateia era exclusivamente uma banda de música. O Gato ia além, por associar 

sempre performances teatrais, trazer para suas apresentações trechos de peças, poemas e 

por criar no palco – ou na mesa do bar – um clima mambembe, sem necessariamente 

precisar de preparação ou de grande estrutura de equipamentos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 38 – Cartaz do espetáculo As Unhas do Gato Lúdico (1987) 

FONTE – Acervo Pessoal de Vicente Vitoriano. Arte: Vicente Vitoriano. 

 

  Outro aspecto que caracterizava a performance do Gato era a forma debochada 

como encarava a conjuntura local, nacional e internacional, sempre através de uma leitura 

que ia muito além da crítica social engajada, bem comum na música brasileira dos anos 

1960 e 1970. Enquanto a grande maioria dos artistas decantava a província e sua fortuna 

natural (em tom ufanista e de chamamento, para que os que vinham de fora 

reconhecessem quão bela era a Cidade) e derramavam seus eflúvios de amor às musas 

inspiradoras ou cantavam inspirados nas bandas de rock nacionais que pipocavam nas 

rádios do país, o Gato preferia a recusa a esse romantismo e apostava no escárnio literal 

para com a política, presente na maioria das canções de seu eclético e extenso repertório. 

Aliás, nunca baixava a guarda; assumia-se anarquista acima de qualquer questão. 
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 Assim, por exemplo, quando estourou a Guerra das Malvinas em 1982, o Gato viu 

a oportunidade de abordar a questão, e o fez compondo uma canção chamada Galtieri, 

que remete ao ditador argentino, Leopoldo Galtieri, aludindo a um fictício convite de 

Margareth Tatcher para tomar um chá das cinco em Liverpool: 

 
Galtieri/ Te vejo no chá das cinco/ Galtieri/ Pode ser em Liverpool/ Não 

esqueça/ Seu lindo bandoneon/ Em Trafalgar Square/ Vai causar sensación./ 

Después me lleva contigo/ A la plaza de mayo pra curtir/ Um rock antigo/ Um 

som maneiro/ muito louco/ um som dos Rolling Stones (GATO LÚDICO, 

1982). 

  

 De modo similar, poderia destilar sua virulência anárquica referindo-se a questões 

do cotidiano que jamais seriam abordadas por um grupo ou artista individual que tivesse 

uma preocupação em conquistar um público a partir da sensibilização para a qualidade 

melódica ou pelo grau de profundidade lírica de suas letras. Um bom exemplo disso é a 

crônica do cotidiano Marizete Zoom. Nessa canção, o Gato aproveita a pendenga entre 

um casal e desfia um corolário de referências heterotópicas, que era bem a cara da 

marginália da cidade de Natal nos anos de 1980: 

  

Não me incomoda se você anda dizendo que eu não estou nem aí/ eu quero 

mesmo, meu bem é que você fale de mim/ pois enquanto meu nome estiver na 

sua boca, meu bem/ eu estou bem/ eu estou bem./ Segunda-feira eu lhe 

encontro bem cedinho lá no CCAB/ na praia, na barraca da Irene ou na TV/ 

mas se você me abre um cu de burro na porta do Zumbar/ Eu passo mal meu 

bem/ eu fico down (GATO LUDICO, 1983). 

  

 Essas referências aos lugares são bem precisas, e no tópico das heterotopias, mais 

adiante, com certeza ficarão bem mais claras em sua razão de estar na canção do Gato 

Lúdico. Eram points onde a maioria dos sujeitos e grupos de alternativos circulavam e 

trocavam experiências dionisíacas diuturnas, ao contrário de uma idílica evocação à 

exuberância da natureza, já sinalizada aqui como tema de boa parte das canções de outros 

artistas da música. 
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FIGURA 39 – Jaime Lúcio Figueiredo e Gato Lúdico acompanhado de  Rômulo Tavares e Pedro Queiroga. 

FONTE – Acervo pessoal de Carlos Lima.  Fotos: Agnaldo Tavares   e   Cláudio Cavalcanti. 

 

Era nesses lugares (e em outros) que a maioria das escaramuças do Gato Lúdico 

ocorriam. Em geral, havia, sim, uma preocupação em aparecer em palcos, a exemplo das 

apresentações que fizeram no FAN, no Teatro Alberto Maranhão, no Teatro Jesiel 

Figueiredo, e no Solar Bela Vista. Porém, a verve gatulodiquiana era mesmo da entoca 

dos bares e barracas de praia, sempre partindo da casa de Jaime Lúcio.  

 Lúcio, nascido em Belém do Pará, mas criado, desde os dois anos, no Rio de 

Janeiro, chega a Natal em 1976, e começa um trabalho de teatro que resulta na formação 

do Nuvem Verde, já citado no início desta seção. Morou em vários locais da Cidade, 

fixando residência, a partir de 1983, Rua 2 de Novembro; em seguida, na Rua Pinto 

Martins. A transferência para esse novo espaço agudiza o sentido heterotópico. A 

“Catacumba”, como Lúcio gostava de nominar sua kitchenette, era um porão nos fundos 

(e embaixo) de uma casa que ficava na parte alta da rua, cujo quintal dava para uma 

íngreme ladeira baldia por onde se chegava à praia de Areia Preta. Esse trajeto era também 

acesso de boa parte dos moradores de Mãe Luiza e de Petrópolis às praias urbanas.  

A “Catacumba” era um verdadeiro bunker dionisíaco, onde, quase todas as noites, 

se concentravam magotes de boêmios de diferentes dicções, acolhidos pela cachaça e a 

farta e boa maconha; tudo capitaneado por Lúcio, que se jactava de ser o anarquista mais 

socialista que Natal já tivera. Isso porque quase sempre perdia o controle da situação, 

ficando a casa por conta dos convivas. Mas também porque era, de fato, um socialista que 

não negava dividir sua refeição e sua cama com um amigo. Às vezes nem precisava ser 
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tão próximo dele. A casa estava sempre aberta a partir das 19 horas, quando Lúcio 

retornava de seu trabalho como cenógrafo na TV Universitária. Era o sinal para o início 

da festa, embalada, a princípio, pelo blues, rock and roll e jazz (Fitzgerald, Domino, 

Richard, Stones...) e pelos brasileiros (Língua de trapo, Ultrage a Rigor, Caetano Veloso, 

Cida Moreira...), que trinavam da vitrola, seguidos das canções do Gato Lúdico, apoiadas 

pelo violão de Vicente Vitoriano. Nos finais de semana, essa “verve dionisíaca” dobrava. 

De lá da Catacumba, já pelas beiradas da madrugada, descia a horda de boêmios que 

cruzava as veredas da encosta até chegar ao triângulo do Baixo, formado pelo Bar do 

Boliviano, pelo Café de Paris e pelo Chernobyl. Sempre arrastado pelo Gato, de lá se 

retomava o périplo etílico em direção à Praia dos Artistas ou Praia do Meio, para o 

desdobramento do happening nas barracas de Irene, de Marlene ou de Serginho; este 

último recebia o Gato e muitas vezes fechava a barraca em uma festa privé que ia até os 

primeiros raios de sol. 

A associação de Lúcio com Carlos Lima e Vicente Vitoriano parece ter sido uma 

desses raros encontros promovidos pelo acaso, um acontecimento ímpar que marca a 

maioria dos encontros de bandas famosas na história da música e da performance 

mundiais. 

Vicente Vitoriano, vindo de Mossoró–RN, embora bastante jovem, era muito 

atuante como artista multifacetado. Torna-se arquiteto, arte-educador, poeta, artista 

plástico, compositor, crítico de arte e ator. Compunha a maioria das canções do Gato. E 

como, na maioria das vezes, as apresentações eram acústicas, fazia ele próprio o 

acompanhamento instrumental aos vocais, empunhando um violão acústico.  

Lima era artista gráfico, oriundo do povoado de Sumaré, município de Goianinha 

–RN; era amigo de Vitoriano desde a época em que habitavam em Mossoró. Já tinha 

algumas experiências com a arte dramática, e depois de perambular durante alguns anos 

como hippie, entre Salvador–BA, Rio de Janeiro–RJ e Porto Alegre–RS e São Luiz–MA, 

aporta em Natal e se integra, inicialmente, ao Subgrupo de Teatro Mágico, coordenado 

por Véscio Lisboa. Aproxima-se de Jaime e Vicente dando origem à experiência do 

Nuvem Verde e Gato Lúdico. 

No sentido mais amplo da palavra, se existe, na história cultural de Natal um grupo 

que realmente se propunha viver a contracultura, no que ela tinha de mais insolente, 

transgressora e revolucionária, esse era o Gato Lúdico, especialmente a figura de Jaime 

Lúcio, o responsável direto pela junção de afetos e inteligências em torno de experiências 

nada convencionais para a estatura da província. 
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A pulsão que movia o Gato Lúdico foi sempre mais estética e menos política, 

mesmo em se considerando a impossibilidade de separação desses dois campos da 

expressão humana. Todavia, apesar de deixar sempre muito clara a recusa com qualquer 

filiação política e ideológica, não se negava a participar de eventos cujos fins estivessem 

direta ou indiretamente associados à questão política, desde que fosse de esquerda ou, no 

julgamento do grupo, valesse a pena como oportunidade de mostrar toda sua irreverência. 

 

1 Outros acordes 

 A exemplo da experiência contracultural de décadas anteriores, a expressão 

musical em Natal, no período focalizado, teve um papel, se não preponderante, de 

relevante destaque. Na década de 1960, de um modo geral, a música exerceu um papel 

catalisador do inconformismo contracultural, tendo sido por meio dela que se difundiram 

muitas das ideias de contestação ao modus vivendi da sociedade tecnocrata da segunda 

metade do século XX. 

 Como já dito anteriormente, na década de 1960, os movimentos contraculturais 

teriam sido um mero estalo e não a bomba de fusão que era, se não fosse a volumosa 

produção musical da época, sendo, ao mesmo tempo, trilha sonora e combustível para os 

happenings da geração alternativa beat e hippie, que enchia os bolsos dos donos de 

gravadoras Goffman; Joy (2007). 

No caso local, poucos artistas ligados à produção musical natalense chegaram a 

ocupar espaço nacional pelos meios comunicacionais da grande indústria fonográfica 

brasileira da época (Rádio, TV, gravação e distribuição de discos e fitas cassetes). Porém, 

esses artistas eram localmente muito importantes para agregar peso aos acontecimentos 

que se inscreviam na cena contracultural da cidade. Eram bem decantadas, na cena local, 

bandas como, Fluidos, depois, Modus Vivendi, Cabeças Errantes (depois S.O.S.), Lã de 

Vidro, Banda Anônima, Orverdose, Cantocalismo, Movment, Conflito Ideológico, Os 

Quatro e General Junkie, alguns com vida ativa até a década de 1990 (CUNHA, 2014).  

 Um destaque também deve ser feito a ousada e anárquica banda Grupo Escolar 

comandada pelo artista plástico Marcelus Bob; essa, sim, era considerada uma banda 

anarco-punk, que “[...] lançava os seus dados de uma irreverência crítica e da revolução 

banal [...]”, apresentando a disco-rock Bomba com músicos de outra banda chamada 

Distúrbio Mental (MORAIS NETO, 2006, p. 57). 

Essa limitação, no entanto não quer dizer que apenas de projeção local vivia a 

música potiguar. Foi na década de 1980, por exemplo, que a cantora Teresinha de Jesus 
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ganhou projeção nacional e se tornou a maior expressão potiguar da época, ocupando um 

espaço significativo na mídia nacional a partir do lançamento do LP Vento Nordeste, de 

1979, ao mesmo tempo, coroando um processo de relacionamento da cantora com os 

grandes nomes da música popular brasileira – como Raimundo Fagner, Sivuca, Paulinho 

da Viola, Luiz Melodia e com o músico potiguar, Mirabô Dantas – abrindo portas para a 

gravação de mais quatro trabalhos, consolidando-a como uma das principais cantoras 

nacionais da geração dos anos 1970/1980, ao lado de nomes como Elba Ramalho, 

Amelinha e a paraibana Cátia de França.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 40 – Capa e contracapa do LP Vento Nordeste de Teresinha de Jesus. 

FONTE – http://www.forroemvinil.com/terezinha-de-jesus-vento-nordeste/ 

 

Dois outros nomes ocupavam o espaço da música popular romântica, dita 

“cafona” (ARAÚJO, 2015), que enchia as ondas das rádios AM e conquistava a periferia 

em quase todas as regiões brasileiras, particularmente no Norte e Nordeste, mas com 

alcance importante também no Sudeste: eram Carlos Alexandre e Gilliard. O primeiro 

talvez tenha sido o norte-rio-grandense que mais brilhou na música nacional. Deixou 200 

composições gravadas em catorze Long Plays e três compactos. Com esses trabalhos, 

ganhou 15 discos de ouro e um de platina, prêmios só alcançados pelas expressões 

musicais mais importantes do país (SILVA, 2014). 

O segundo lançou, entre 1978 e 1990, 12 trabalhos entre LPs e Compactos; 

recebeu doze discos de Ouro e seis de platina era, como Carlos Alexandre, presença 

obrigatória nos palcos de programas de auditório famosos, como Chacrinha e Sílvio 

Santos. (ALBIN, 2015) 

Além de Teresinha de Jesus, Carlos Alexandre e Gilliard, a banda Impacto 5, em 

1975, chegou a gravar o álbum Lágrimas Azuis pela CBS. E no início da década de 1980, 

já como Flor de Cactus, emplaca mais três LPs, respectivamente em 1981, 1982 e 1983.  
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A cena musical potiguar era ainda marcadamente influenciada pela estética pós-

tropicalista dos anos 1980, de um lado, pelo rock and roll e pelo rock progressivo, ppor 

um lado e, de outro lado, bandas dos anos setenta, que ainda reverberavam, de maneira 

muito viva, nos ouvidos e nas mentes dos jovens artistas de Natal.  

No circuito local, nos anos 1980, continuavam as atuações de importantes 

compositores.  Ainda em 1981, a Banda Imaginária, formada por Wigder Vale, Carlinhos 

Moreno, Marcos Aurélio e Saliel, lança o disco experimental Ave de Pau77, fortemente 

influenciada pelo som progressivo do movimento mineiro do Clube da Esquina. 

Destacavam-se ainda músicos como Babal, Pedro Mendes – que gravou dois LPs – 

Sueldo Soares, Cleudo Freire, Maurício Queiroz, Raquel, Lucinha Morena e Antônio 

Ronaldo. Sobre essas duas últimas figuras, vejamos algumas considerações. 

Lucinha Morena pode ser considerada como a figura feminina mais outsider da 

cena contracultural potiguar no período, já que assumia a contracultura no que ela tinha 

de mais radical: o modo de vida hippie e a filosofia esotérica orientalista. Muda seu nome 

para Sri Madana Mohana e vive do culto orientalista e da música que apresenta em alguns 

shows, de repertório predominantemente oriental, em que protagoniza cenas bem 

singulares.   

Em 1985, lança um livro de poesia chamado 

Peregrinações Simbólicas pela Cooperativa dos 

Jornalistas de Natal (COOJORNAT)78, em que ousa ao 

aparecer nua, na capa (de Aucides Sales), apenas com 

uma folha de maconha cobrindo o sexo, em uma 

fotografia de Canindé Soares, tratada e acrescida de 

asas de borboletas. Em 1991, grava o LP Feiticeira de 

Jaya.  Como apresenta Zayran (1985, p. 01), num dos 

prefácios do livro, era “A cigana deportada da tribo, 

bailando errante, cintilantes cirandas zodiacais: ondina 

exilada do seu reino marinho para acalentar a cidade 

com seu lamento langoroso de sereia.”   

                                                           
77 Este disco foi lançado pelo Projeto Memória, em associação com o Projeto Vanguarda da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Segundo Medeiros (1981, s/p) era uma iniciativa do “recém-criado Setor 

de Multimédia, registro primeiro de novas linguagens”. Ave de Pau era um instrumento “afro, baiano 

potiguar, puro sofisticado berimbau,” criado por Saliel. 

 

FIGURA 41 – Capa do Livro 

Periginação  Simbólica (1985). 

Arte de Aucides Sales. 
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Morena sempre levou muito a sério a imagem e seus projetos de intervenção no 

campo da cultura alternativa; por isso mesmo, ainda que tenha se tenha sobressaído muito 

mais pelo folclore que se criava na província em torno de alguns nomes ou de algumas 

performances, constitui-se na mais eminente figura feminina com a coragem e a ousadia 

de assumir-se contracultural na essência, vivendo diuturnamente a experiência no que ela 

apresenta de mais genuína. 

Antônio Ronaldo, um dos poetas mais atuantes da geração alternativa e um dos 

mais importantes ativistas culturais, para além de sua excelente criação musical, adere ao 

mimeógrafo e publica alguns livros de poesia em mimeógrafo, tais como Usura Colonial: 

do incesto histórico entre nós e eles em parceria com Adriano de Souza (1978), Matéria 

Plástica (1980) e Amante Ladino (1985). Ainda no século XX, publica Badulaques 

bombons/ Stars afins/ Certas canções insertas. Continua ainda produzindo livros de 

poesia e produzindo muito musicalmente durante as décadas seguintes até o presente. 

No início da década de 1990, junto com outros artistas, funda um coletivo 

chamado Trampo, formado por ele, Leão Neto, Manassés Campos, Romildo Soares, 

Edmar Costa e Odaíres Menezes. O Trampo tinha como objetivo fomentar a produção 

musical local (Figura 42). Nas palavras do próprio Ronaldo,  

 

O Trampo foi no início dos anos 1990: surgiu a partir de Manassés e Leão 

Neto. Cada um deles gravou um bolachão em Recife, com quatro músicas. 

Fizeram um show de lançamento bem arquitetado, no Teatro Alberto 

Maranhão. Na ocasião, Manassés me chamou pra cantar com ele “Blues da 

Neblina”, que era uma música minha. Leão Neto convidou Romildo Soares 

para cantar “Deus não é brasileiro”. [...] A partir desse núcleo de sete pessoas, 

fundamos o grupo denominado Trampo. A gente se reuniu e escreveu um 

manifesto. A discussão era a dificuldade dos artistas de música no estado 

eclodirem (RONALDO, 2011, s/p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 42 – O Trampo. 

FONTE – Acervo pessoal de Antônio Ronaldo. Foto:  
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O panorama ora traçado teve como objetivo situar a cena musical natalense, de 

maneira ampla. Evidentemente, deve-se ter o cuidado para não considerar todos os artistas 

como atuantes da cena contracultural. Um aspecto interessante, que não deve deixar de 

ser pontuado sobre boa parte desses artistas, aos quais fiz referência, diz respeito à 

intensidade de sua relação com a contracultura. Nem todos eles – sobretudo os que se 

situam no campo da música dita “cafona”, mas também uma parte significativa que 

chegava a frequentar os espaços alternativos ou manter alguma proximidade com grupos 

ou sujeitos desse meio – podem ser considerado contraculturais. É de se supor que essa 

aproximação dava-se muito mais pelas conveniências de alguns artistas em ampliar seu 

público ouvinte com plateias mais seletivas do que por uma determinação consciente de 

integrar o meio contracultural no que ele tinha de mais visceral.  

 

 

Estágio 14 – Agitos e heterotopias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

FONTE – (BARRA, 1984, s/p). Ilustração Novenil Barros. Acervo particular de Fernando Mineiro. 

 

A essa altura, o ônibus descortinava as primeiras luzes da cidadezinha na qual 

ficaríamos hospedados. Depois de chegar e acomodar as bagagens, a conversa prosseguiu, 

ENCONTRO NA BOCA DO  

FORTE 

 

Te encontrei  

Um dia na boca do Forte 

Mas por incrível que pareça 

Forte mesmo foram nossos nervos 

Que suportaram toda aquela 

Locura negra 

Naquela noite sem lua. 

SEXTA-FEIRA 12 

 

Perdi meu amor 

Numa terça-feira cinzenta 

No Tirraguso 

Em pleno show do Gato Lúdico 

Para encontrar em Ponta Negra 

Numa sexta-feira 12 de lua cheia. 
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agora em torno dos lugares onde acontecia a maioria das manifestações culturais sobre as 

quais conversamos durante todo o trajeto.  

Em termos de cartografia urbana, a década de 1980 inicia com a cidade vivendo 

circunscrita aos bairros centrais, porém já apontando para a expansão que vai ganhar 

impulso vertiginoso na década posterior. Natal tinha cerca de 420 mil habitantes79, e sua 

vida econômica e cultural concentrava-se no complexo que compreendia a Cidade Alta 

(o centro da cidade), a Ribeira e a Orla Marítima urbana central, principalmente as praias 

de Areia Preta, Praia do Meio (incluindo aí a Praia dos Artistas), Praia do Forte e Redinha, 

esta última mais frequentada pelos moradores da Zona Norte da cidade, ainda em lento 

processo de desenvolvimento.   

Havia alguns cinemas, como o Rio Grande e o Nordeste no Centro e o Panorama, 

nas Rocas; mas estes já apresentavam francos sinais de decadência, embora fossem ainda 

uma das boas opções de lazer na cidade.  

 O Teatro Alberto Maranhão, localizado na Praça Augusto Severo, era o único 

grande centro de espetáculo. No bairro do Alecrim, localizavam-se também o Teatro 

Sandoval Wanderley e o Teatro Jesiel Figueiredo, anexo à Igreja de São Pedro, situada 

em frente à acentuada descida da  Ladeira do Baldo que abre a Avenida Rio Branco. 

 A maioria dos espetáculos de grande público, com shows de atrações nacionais, 

era realizada no ginásio Palácio dos Esportes, localizado ao lado da Praça Pedro Velho 

(Praça Cívica); algumas vezes, usava-se o estádio Juvenal Lamartine, na Avenida Salgado 

Filho. As festas de clubes ainda eram um hábito, porém em franca decadência. Antes 

essas festas eram frequentadas pela elite natalense; agora, por uma maioria de jovens de 

classe média baixa ou pobre. A animação ficava por conta de bandas que começavam a 

migrar do eclético estilo das históricas bandas-baile (em que se podia dançar ao som de 

canções que iam do rock clássico ao frevo), para uma batida uniforme que durava a noite 

inteira e desinteressava cada vez mais os apreciadores desses eventos. Os clubes que ainda 

fomentavam esse hábito eram a ASSEN (Associação dos Subtenentes e Sargentos do 

Exército), o Aero Clube de Natal e o Atlântico Clube dos Oficiais da Marinha.  

 Descendo do centro da Cidade em direção ao lado sul, o bairro de Tirol ainda 

apresentava uma característica bem parecida com a que o definira nos primeiros anos de 

sua criação. Era fundamentalmente residencial, mas já apareciam algumas modificações 

                                                           
79 Aproximadamente 416.898 habitantes. Fonte: Censo Demográfico do IBGE 1980. 
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provocadas pela expansão das atividades comerciais e pelo surgimento de alguns 

hospitais e clínicas. 

O centro da cidade de Natal, na década de 1980, começava a ganhar outros 

contornos com as alterações urbanas que se delineavam. À medida que a cidade aparecia 

mais como destino turístico em âmbito nacional, a procura pelos setores ligados a essa 

atividade econômica deslocava-se para o litoral. Em vista disso, o centro da cidade – a 

Cidade Alta – começava a sofrer um processo de esvaziamento que, por um lado, 

precarizava as instalações já antigas das edificações, mas, por outro lado barateava o custo 

de moradia ou mesmo de estadia nos hotéis que ainda restavam, como o Sol, o Ducal, o 

Othom, e também os hotéis de custo bastante baixo, como o Hotel São Paulo, o Hotel 

Santo Antônio e o Hotel Magestic. Havia também um bom número de pensões que 

abrigavam majoritariamente estudantes oriundos do interior, em sua maioria preparando-

se para o vestibular da UFRN. Na década seguinte, assiste-se ao fechamento dos mais 

sofisticados hotéis, como também das salas de cinemas, tornando o centro da cidade mais 

empobrecido do ponto de vista das opções de lazer, que se deslocarão, mais adiante, para 

os shoppings centers.  

 Avançando para o sul, era possível notar um forte interesse pelos espaços que 

margeavam a BR-101, onde vicejava, de maneira esparsa, uma vida econômica em função 

do surgimento de fábricas têxteis e centros comerciais de grande porte, depois os 

shopping centers. Nesse período, também começava a cair o mito da distância que servia 

de pretexto para a maioria da população que ocupava bairros recentes como Neópolis e, 

mais adiante, a Cidade Satélite, principalmente pelo incremento de novas linhas de 

transportes urbanos tornando os deslocamentos para essa região menos sôfregos e mais 

constantes. 

 A Oeste do núcleo germinal – Cidade Alta – desde a década de 1960 que o 

processo de crescimento se configurara com a expansão das atividades econômicas do 

Alecrim e das Quintas e a ocupação habitacional a partir da construção de conjuntos 

habitacionais, como a Cidade da Esperança, que puxa o desenvolvimento naquela direção 

para além da região central. 

 Ponta Negra começava a ser ocupada turisticamente, favorecida, de um lado, pela 

expansão da urbanização através da BR-101 e, por outro lado, pela construção da Via 

Costeira, que ligava os litorais urbanos do Leste ao Sul, e ainda pelo conjunto 

habitacional. Também começava a ser alvo da especulação imobiliária, junto com a Vila 

de Ponta Negra, que, antes, era habitada por famílias de pescadores, porém pouco a pouco 
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se transformava no espaço para onde a classe média natalense fugia, na busca de um lugar 

longe da nova cidade que começava a borbulhar. Lá na Vila, onde ainda predominava a 

mansidão da comunidade praieira, pontuada pelas atividades da pesca artesanal, já se 

instalava um posto da contracultura: a Bodega da Praça. Fundada inicialmente como uma 

pequena mercearia (em 1980) por José Eustáquio Amaral Pessoa (o Zé da Bodega), logo 

se transforma em bar e chama a atenção dos notívagos do Baixo, que passam a frequentá-

la, tornando-a destino obrigatório das noites de sexta e sábado. Foi de lá que se projetaram 

alguns nomes que, depois viriam a ser atrações musicais concorridas na Cidade, como, 

Cida Lobo e Geraldo Carvalho. Em 1996, a Bodega fecha definitivamente suas portas. 

Do outro lado da Ponte de Igapó, na Zona Norte, iniciava-se uma radical 

transformação da paisagem ainda predominantemente rural, com a construção dos 

conjuntos habitacionais. 

Esse fenômeno faria, em duas décadas, explodir uma outra cidade, com vida e 

problemas próprios, proporcionando uma expansão para além das margens do Rio 

Potengi. Esse crescimento em direção aos municípios vizinhos ocasionou um processo de 

conurbação80, expandindo a malha urbana, e abrindo também possibilidades de 

valorização dos espaços urbanos vazios entre o centro e as novas áreas ocupadas 

(MEDEIROS, 2013). Mais tarde, vemos surgir o que hoje se conhece como Região 

Metropolitana da Grande Natal, transformando, definitivamente, a paisagem da idílica 

cidade dos anos de 1960 e 1970. Mesmo assim, até final da década de 1980, tudo se 

resolvia na Cidade Alta, Ribeira e/ou Alecrim.  Afora esses centros, a alguns pontos do 

bairro de Petrópolis e Tirol.  

Ainda de característica predominantemente horizontal, era improvável, por 

exemplo, que se avistasse um edifício de mais de quatro andares fora dos bairros da 

Cidade Alta e de Petrópolis. Essa horizontalidade foi uma das características mais 

importantes dentro do processo de expansão urbana da cidade, especialmente em sua 

periferia, uma vez que chegou a tomar a totalidade de sua área municipal, atingindo os 

limites de fronteiras com outros municípios. Implantaram-se loteamentos novos que 

sobrelevaram os vazios urbanos e destruíram ambientes naturais, especialmente dunas e 

vegetação (COSTA, 2000). 

                                                           
80 “Extensa área urbana formada por cidades e vilarejos que foram surgindo e se desenvolvendo um ao 

lado do outro, formando um conjunto” (Houaiss, 2007).  
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Ainda que na maior parte do tempo, a tendência da cidade fosse a rotina, ela se 

deslocava dentro de “um tecido de ritmos e memórias distintas”, nem sempre harmônicos. 

Algumas imagens, às vezes, podem, no presente, assumir contornos de projetos de retorno 

ao passado, “imagens que se alimentam do futuro, ou o conjunto de desejos sociais que 

mobilizam legisladores, urbanistas, artistas, como também gente que atua na cidade 

simplesmente vivendo suas vidas rotineiras” (ARRAIS, 2015, p. 2). 

Era nessa cidade, nesses espaços, que se movimentavam os jovens intelectuais e 

artistas alternativos em busca de visibilidade para suas produções, o que era possível com 

o suporte de uma programação de eventos que ocupavam os espaços, fossem esses a céu 

aberto (como praias, praças, parques) ou lugares fechados dos mais variados, como 

botecos e casas de espetáculo. Nesses lugares, os poetas marginais distribuíam suas 

produções literárias e poéticas e parte dos artistas da música apresentava-se. Foram 

também expressões desse desejo social que acabaram por forjar uma cidade que se 

movimentava para um devir, cujo trajeto do deslocamento forja, lentamente, outra cidade 

necessária para acomodar as novas teias de desejos e projetos. 

É óbvio que não há como falar desses acontecimentos sem citar nominalmente tais 

espaços que, em última instância, constituíam um conjunto de “heterotopias”, no sentido 

mesmo do que trata Foucault (1984). A noção de heterotopia, nesse autor, desenvolve-se 

a partir da necessidade de pensar os espaços urbanos contemporâneos numa dimensão em 

que seja impossível separar tempo e espaço. O próprio espaço tem uma história e é 

impossível se descuidar do imbricamento que há do tempo com o espaço (FOUCAULT, 

1984).  

Diferentes das utopias, “[...] lugares sem uma localização real, as heterotopias são 

lugares que têm uma relação geral de analogia direta ou invertida com o espaço real da 

sociedade”; são lugares reais e se oporiam às utopias. Em suma,  

 

[...] lugares efetivos, lugares que são desenhados na constituição mesma da 

sociedade, e que são algo como counter-sites/ contra-sites, espécies de utopias 

efetivamente realizadas nas quais os lugares reais, todos os outros lugares reais 

que se pode encontrar no interior da cultura são simultaneamente 

representados, contestados e invertidos; espécies de lugares que estão fora de 

todos os lugares, mesmo quando eles sejam efetivamente localizáveis 

(FOUCAULT, 1984, p. 04). 

 

 

As heterotopias são próprias de todo agrupamento humano; existem desde as 

sociedades mais simples às mais complexas; podem ter funções ou formatações diferentes 
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ao longo da história de uma sociedade; podem justapor lugares aparentemente 

incompatíveis; estão ligadas aos recortes do tempo; possuem a elasticidade que lhes 

permite abrirem-se ou fecharem-se, tornarem-se penetráveis ou não (FOUCAULT, 1984). 

A experiência contracultural aqui ou alhures, como manifestação temporal, 

tingida pelo conjunto de utopias criadoras de espaços utópicos e heterotópicos, inserta na 

paisagem urbana da cidade os lugares à margem, que são abertos e fechados; ao mesmo 

tempo, pontos para confluências de intenções nem sempre harmônicas, lugares que se 

esquivam da visibilidade natural, mesmo estando essa visibilidade aparentemente (e só 

aparentemente) explícita. 

 Na experiência local em estudo, um dos principais, e os mais efervescentes de 

todos, era o eixo que congregava as praias de Areia Preta, Praia dos Artistas, Praia do 

Meio, até a Praia do Forte e ainda a extensão entre a Praia do Forte e a Cidade Alta.  

Ao longo dessa faixa de orla marítima, entre meados dos anos de 1970 e durante 

toda a década de 1980, abriram-se e fecharam-se muitas casas de espetáculos, clubes, 

boates e bares alternativos (ou não), que atraíam para o Baixo gente de todos os matizes 

– caretas, desbundados, intelectuais, boêmios, surfistas, turistas, coroas, hippies – que se 

misturavam diuturnamente no passeio, nas areias, nas mesas de bares e nas barracas, estas 

dispostas ao longo da praia dos Artistas até a Praia do Meio.  

Para boa parte dos notívagos, tudo começava no Bar do Boliviano, localizado na 

esquina do quarteirão à direita da rótula que abre acesso para o norte e para o sul da orla 

marítima em direção à via Costeira. Era no Boliviano que muitos esquentavam o sangue 

à base de Mel Borges com limão, e de onde se enxergava toda a movimentação de outro 

bar e restaurante em frente, o Café de Paris. Dali se saía para os fundos onde a noite 

continuava quente no Chernobyl, do gaúcho Max Fonseca, ou em direção ao norte da 

orla, para o Boteco, o Chapéu Virado, o Iara Bar e o Nu Grau, do jornalista Flávio 

Resende.  

Para o outro lado, situava-se o Tirraguso e, caminhando mais para frente no outro 

lado da Avenida Café Filho, no pé da Ladeira do Sol, o Casa Velha (de propriedade de 

Witame Gomes e Luiz Emílio), que, depois abrem o Artmanhas, na parte alta à margem 

esquerda da Avenida Café Filho. Na orla, o Caravelas de seu Bastico – único na areia da 

praia – e todas as barracas encrustadas na areia, logo abaixo do passeio, cujas mais 

famosas, as barracas da Marlene e da Irene, eram pontos obrigatórios. Mais adiante, 

geralmente como opção para finalizar a aventura etílica, o Postinho e o Chambaril, onde 

se tomava o caldo redentor e renovador da batalha etílica da noite (TAVARES, 2012).  
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FUGURA 43 – duas imagens do baixo: uma diurna e outra noturna. Momentos diferentes. 

FONTE – Delírio Urbano, (2014). 

 

Na cabeça do morro, na Rua 2 de Novembro, ficava o Espaço Cultural Juruá, 

coordenado por Venâncio Pinheiro e Hugo Manso, com a participação de colaboradores, 

entre eles, José Pinheiro, Aluízio Matias e Dorian Lima. Como já assinalei na seção sobre 

o coletivo Aluá, esse espaço exerceu um papel importante na articulação de alguns 

eventos que congregavam boa parte dos grupos de artistas em evidência na época “quando 

por falta de grana, o aluguel começou a ser atrasado”, como conta Hugo Manso81.  

Alguns dos bares não tinham um envolvimento direto com a cultura, mas 

funcionaram como pontos de encontro onde, muitas vezes, em torno de suas mesas, 

gastavam-se neurônios e se gestavam boas ideias ou se consolidavam outras, como, por 

exemplo, as primeiras ideias de realização do FAN, que “[...] só foi possível por conta 

dessa aglomeração ali, na Praia dos Artistas” (GURGEL, 2012, p. 35).  

Mas não apenas a orla era o locus de boa parte dos acontecimentos contraculturais 

natalenses. Na Cidade Alta – nome que o núcleo germinal da cidade de Natal recebe como 

contraponto ao Baixo –, também se desenvolvia, ao mesmo tempo, uma vida cultural bem 

intensa, em bares, praças, cinemas e nos “Sebos”, que, durante a década de 1980, 

cresceram de forma exponencial em relação à década anterior, apesar de alguns terem 

vida efêmera.82 A propósito, os sebos sempre foram muito importantes nas atividades 

                                                           
81 Entrevista concedida a este pesquisador em 16/06/2015. 
82Da Mata (2012) cita os seguintes  sebos:  O sebo de Chico Burra Cega; o Bric a Brac, de João Barra; O 

sebo de Ricardo, em frente ao supermercado São Cristovão na cidade alta; O Cosmopolita, de Vicente 
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intelectuais; não apenas porque eram pontos de confluência dessa inteligência, mas 

porque alguns, extrapolando a função de vender livros, fitas de vídeo, pinturas e até 

antiguidades, projetavam-se como atuantes também na produção literária. Cite-se, por 

exemplo, a duradoura experiência do Sebo Vermelho, com edição de livros e jornais 

(Jornalzinho do Sebo Vermelho e A Franga), e o Cata-Livros, que chegou a editar um 

fanzine de mesmo nome. 

No Centro da Cidade e no Alecrim, ainda funcionavam livrarias importantes, tais 

como as livrarias Ismael Pereira, Walter Pereira, Livraria Moderna, a Poty Livros e a 

Livraria Independência. 

A maioria dos bares ditos alternativos tinha vida curta, mas bem intensa. Bares 

como o Mintchura, localizado nos fundos do Centro Cultural de Natal (onde funcionava 

a COOART e APPRN, sob a direção de Miranda Sá, que depois virou o Verso e Prosa, 

já sob o comando de Eduardo Alexandre Garcia – o fundador da Galeria do Povo –), 

tornou-se uma grande referência para a trupe de artistas e intelectuais que circulavam na 

Cidade Alta, articulando projetos e garimpando recursos para a realização destes e para 

lançamentos de livros, a exemplo do que mostra a Figura 43.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 44 – Bar Verso e Prosa. Lançamento do Livro Escrachado de João Barra. 

FONTE – Delírio Urbano, (2014) 

 

Outro local que ficou bem conhecido, na década de 1980, no centro da cidade, foi 

o Zumbar que funcionou em um casebre adaptado na Rua Voluntários da Pátria entre 

                                                           
Serejo, Homero e Pedro Vicente; A Kriterion, do poeta Jairo; o Sebo Vermelho, de Abimael Silva que se 

tornou uma importante editora de livros; O Balalaika, de Ramos; o Sarau Catalivros, de Jássio e Vera; o 

Sebo da Praça, de Lisboa; o Sebo Rio Branco, de Harrison Gurgel; o Sebão do Campus, de Jailton Torres.  
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1983 e 1984. O Zumbar talvez tenha sido o mais alternativo de todos nesse período e foi 

palco de muitas escaramuças culturais, algumas descambando para a porra-louquice que 

atraía a atenção de muita gente, inclusive da polícia.  

Além desses lugares, funcionava, no centro da cidade, na Rua Vigário 

Bartolomeu, uma das casas noturnas mais longevas e atuantes (ao mesmo tempo bar, 

boate e teatro), o Vice-versa. Comandado pelo diretor de teatro e produtor cultural Lula 

Bemont, foi, de 1984 até 1992, um espaço de concentração noturna do público gay 

natalense, com realização de shows, espetáculos de teatro e performances, apesar de, no 

início, não ter sido criado especificamente para esse público. Era, Segundo Belmont, um 

ponto de 

 

[...]encontro de artistas e boêmios onde fosse possível executar coisas da 

cidade nas áreas de teatro, música artes plásticas lançamentos de livros, 

exposições de artes. [...] café teatro, shows musicais e lançamentos de várias 

bandas. [...] foi um espaço onde se lançavam vários segmentos de diversos 

estilos culturais (LULA BELMONT)83.  

 

Em relação a essa vida boêmia na cidade, parece ser impossível distingui-la do 

ativismo cultural alternativo, visto como uma associação quase natural de um modo 

boêmio de viver, vinculado ao fazer da arte e da poesia, em que, inevitavelmente, todos 

se envolviam numa espécie de busca do significado para suas criações e da necessidade 

de reconhecimento, cuja vontade maior parecia ser a diferenciação dos circuitos, ditos 

“normais”, de convívio em que se congraçavam os grupos mais conservadores, afeitos à 

cultura ilustrada.  

Não foi também, evidentemente, um privilégio apenas desse núcleo de ativistas. 

A boemia, associada ou não a outro tipo de finalidades, como a produção cultural, é parte 

da vida social de qualquer agrupamento humano; mas é também um acontecimento 

recente e restrito a grupos de minorias, mesmo havendo gozado de relativo destaque e 

exercido um papel de notável importância na configuração conflituosa entre a arte e a 

sociedade burguesa, porque criou um espaço em que é possível se experimentar não 

apenas a arte, mas sua expressão máxima: a arte de viver. Num certo sentido, 

“desfrutavam da liberdade de fazer irromper seu não à sociedade burguesa até que um se 

bem que... (talvez) mais adulto viesse substituí-lo” (SLOTERDJIK, 2012, p. 175). 

                                                           
83 Entrevista concedida a este pesquisador em 06/05/2015. 
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As boemias existem nas cidades modernas, independentemente do tamanho e da 

riqueza destas; acaba por ensejar uma vida criativa, até mesmo por meio de uma atmosfera 

da própria estrutura urbana. Aliás são os “[...] meios urbanos precários, com ruas 

movimentadas, restaurantes baratos, aluguéis razoáveis e arredores decentes [que] 

alimentam a boemia” (RUSSEL, 1999, p. 27). 

Decerto que, ao se falar de contracultura, não necessariamente se deve associá-la 

a boemia e vice e versa. Nem todos os ativistas da contracultura eram boêmios; assim 

como a boemia é um fenômeno que está além da contracultura. É um modo de vida que 

não obrigatoriamente deve ser visto como um pendor para a revolta. Os motivos que 

levam o boêmio a cultivar esse modo de vida nada têm a ver diretamente com a assunção 

de uma postura contracultural, embora seja um modo pelo qual a contracultura lança mão 

para se expressar. Em arremate, pode-se mesmo dizer que é mais difícil, na boemia 

clássica, encontrar críticos e revoltados com o establishment; no entanto, é mais fácil é 

encontrar contraculturalista boêmios. 

Os espaços que ganham vida a partir de uma mobilização cultural, por vezes 

também centros de boemia, aprofundando o sentido de heterotopia, acabam por 

consolidar uma geografia própria, ao longo da história; a formação dessa geografia é uma 

característica da maioria das experiências da contracultura e não apenas da natalense; 

aparece praticamente em todas as experiências contraculturais, desde a chamada Geração 

Perdida84, na França do início do século XX, até a vida de excessos da geração beat, 

hypsters, hippie, punk etc. 85.  

Aliás, sobre esses últimos, talvez seja importante traçar algumas considerações 

nesse ponto do trabalho, dado que a cultura hippie exerceu alguma influência na cena 

contracultural brasileira, mesmo com as limitações históricas que marcaram o contexto 

de sua expressão no âmbito nacional. 

 

 

                                                           
84 Termo cunhado por Gertrude Stein, para designar o grupo de escritores e intelectuais americanos que 

invadiram Paris no início do século XX, fugindo do rigor sufocante da cultura puritana e da lei seca na 

América. O que Stein chama de Geração perdida, mais tarde, vai ser caracterizado por Hemingway, um dos 

escritores americanos nesse exílio, como “uma alegria desesperada”. Ainda é bem emblemática a migração 

de boêmios, incluindo hippies, para o East Village, bairro que concentrava grande população de malucos 

em Nova Yorque  (GOFFMAN; JOY , 2007). 
85 Os hypsters precederam os hippies e viviam em conflitos morais com os beats. Aliás, os beats conviviam 

bem com os hypsters, mesmo não conseguindo integrar-se ao seu estilo radical, nem atitudinalmente, nem 

literariamente. Já os hippies são uma suavização nominal dada pelos hypsters aos jovens de classe média 

que queriam adentrar o mundo deles, mas não rompiam com as estruturas familiares e burguesas às quais 

os hypsters tinham verdadeira ojeriza (GOFFMAN; JOY, 2007). 
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2 Hippies, macrobiótica e Teatro Mágico 

 

Um dos pontos que parece ser unanimidade entre autores que estudaram essa 

experiência (MACIEL, 1978; PEREIRA, 1981; MARTINS, 2004; CARVALHO, 2008) 

é o fato de que a cultura hippie, ainda que tenha preservado parte significativa de suas 

características, quando foi absorvida em países como o Brasil, já veio esvaziada de seu 

conteúdo inicial e já estava em franca decadência nos EUA.  

De fato, já chegou aqui carregada de estereótipos e bastante marcada pela intrusão 

dos elementos da cultura de massas que dela se apropriam e a transformam praticamente 

em modismo, sem preocupações com a filosofia que deu sentido a esse estilo de vida, 

porém com alguma disposição para o desafio de contestar os operadores da tecnocracia 

em sua versão nacional – como, aliás, fora na década de 1960 nos EUA. Parte dessa força, 

no entanto, era contida pelo contexto da repressão dos anos 1970, que atacava o 

movimento e particularizava sua ação repressora mirando, sobretudo, os grupos e/ou 

sujeitos negros que aderiam a esse modo de vida.  

Nesse sentido o movimento hippie brasileiro não pode ser, sob nenhum aspecto, 

confundido apenas com o desbunde, como uma versão meramente caricatural. A 

contracultura, como fenômeno nacional, expressa-se por uma polifonia de vozes que 

incluei a cultura hippie. No caso brasileiro, apesar dessa experiência ter sido considerada, 

por alguns, uma mera corruptela da americana e da londrina, assumiu-se de acordo com 

as possibilidades que lhe estavam ao alcance, decorrendo daí características que a torna 

uma expressão bem particular, ainda que nela se identifique alguma inspiração em 

referenciais de alhures. Porém não se restringe a esses referenciais. Mesmo considerando 

o cenário difícil para a construção de um discurso radical – em meio ao fechamento das 

possibilidades de liberdades individuais –, vicejou “não por causa, mas apesar da 

ditadura” (RISÉRIO, 2005, p. 26), forjando, inclusive, contradiscursos e ações concretas 

contra o estado de coisas, tal como ele se configurava à época.  

Tais discursos eram disseminados por meio da produção intelectual engajada 

através de publicações como o Pasquim, Flor do Mal, Bondinho, Verbo Encantado, entre 

outros; frentes de resistência crítica, junto com a explosão musical e poética da Tropicália, 

que, mesmo sem ser um movimento declaradamente engajado do ponto de vista político, 

incomodava a esquerda e a direita, pela sua força de mobilização para uma crítica estética 
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da cultura brasileira. E ainda se afirmava como uma expressão de reivindicação da 

liberdade para além da aproximação com a esquerda, ao tempo em que contribuía para 

uma revolta contra as profundas distâncias que separavam o povo (VELOSO 1997). 

Para os jovens que aderiram à contracultura na versão hippie não havia saída senão 

mergulhar fundo nas drogas e se alienar dos problemas pelos quais passava o País; por 

sua vez, os intelectuais alinhados com o pensamento tropicalista, iam mais além, visto 

que, no Brasil, “o sonho [tinha] se transformado em pesadelo desde a promulgação do 

AI-5, em dezembro de 1968, e parecia sepultar a possibilidade de comportamento rebelde, 

independente da origem social dessa rebeldia” (CARVALHO, 2008, p. 48).  

Em Natal dos anos de 1970, talvez as limitações em relação a isso tenham sido 

bem mais acentuadas, sobretudo pelo caráter marcadamente provinciano da cidade. Falar 

de um “movimento hippie” em Natal, talvez seja exagero, principalmente considerando 

o aspecto distanciador que marcava a cidade no contexto. É provável que aqui um hippie 

tivesse tanto glamour quanto um preto ou um pobre ou os dois juntos, mesmo 

considerando essa experiência – ser hippie – uma aventura de classe média branca. 

Ser hippie, em Natal, parece que era, na década de 1970, uma aventura pouco atraente 

para a maioria da jeunesse burguesa, montada em suas motocicletas, com as arruaças 

garantidas pelas “costas largas” dos patriarcas, interessados em reafirmar a virilidade de 

seus varões mais promissores e pouco preocupados com os estupros das jovens 

empregadas negras, residentes dos morros. De modo que, a qualquer transgressão, logo 

se mobilizava a eficiente teia de proteção jurídica cooptada pelos salões de dança e pelos 

jantares privados dos finais de semana nas impenetráveis mansões do bairro de Tirol. Esse 

comportamento da sociedade local permaneceu ao longo das décadas de 1960 e 1970 

embora já houvesse sido, de certa forma, denunciada involuntariamente por José 

Humberto Dutra, lá no início dos anos 1960, através da publicação do livro Geração dos 

Maus. Tudo isso não quer dizer que algumas experiências com esse modo de vida, em 

Natal, não sejam dignas de reconhecimento. Talvez seja inevitável evocarmos alguns 

referentes dessa cultura no plano local, que na década anterior a 1980, a seu modo, ganha 

alguns adeptos cujas ideias serão, de certo modo, importantes para entender o contexto 

em estudo.  

Na verdade houve uma iniciativa de se criar uma comunidade hippie na praia de 

Maracajaú, no Litoral Norte. Essa comunidade foi idealizada por Walter Varela (ou 

Walter Won Berbe) e por Fernando Lima Zayran (Fernandão). Influenciados por esses 

“gurus”, alguns jovens de classe média chegaram a alugar casas ou comprarem terrenos 
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que à época eram bem baratos devido à carta de aforamento que o governo oferecia. Essa 

iniciativa visava incentivar a ocupação e o desenvolvimento do turismo naquela área 

(RAMALHO 2001). Fernandão foi um dos fundadores da banda Alcatéia Maldita, já 

referenciada neste estudo.  

 Apesar da insignificância demográfica do movimento hippie na cidade, por ela 

passaram muitas personalidades alternativas atraídas, particularmente, pelo belo e 

extenso litoral, pelos lugares paradisíacos, muitos ainda inexplorados, e pelos ambientes 

propícios para “viagens” dentro das viagens. 

 Isso pode, de alguma forma, ter contribuído para levar a Cidade a testemunhar 

alguns comportamentos com os quais não convivera até então, obrigando-a a abrir-se para 

a novidade e, de certa forma, deixar-se tingir com as cores do cosmopolitismo.  

 Entre as heranças desse “cosmopolitismo”, talvez esteja a cultura da alimentação 

macrobiótica, que teve, em Natal, Véscio Lisboa (Shubadro), como um dos principais 

expoentes. Lisboa foi o representante da contracultura natalense a fundar o primeiro 

restaurante macrobiótico na cidade, o AMAI, inicialmente funcionando na Rua Cordeiro 

Farias, depois na Ladeira do Sol, transferindo-se, em seguida, para o centro da cidade, no 

lado oeste da Rua Princesa Isabel. O AMAI era uma associação (Associação Macrobiótica 

Internacional) e o restaurante aberto por Lisboa, com o mesmo nome, tornou-se um dos 

pontos de encontro mais importantes da geração de poetas, artistas, intelectuais, hippies 

em trânsito e ativistas culturais em geral. Segundo Lisboa, 

 

o AMAI integrou-se à vida cultural da Cidade desde o primeiro ano, sendo 

espaço para lançamentos de livros, saraus, exposições, desfiles, apresentações 

musicais, teatro etc. Tornou-se o point dos artistas da cidade e visitantes 

(Véscio Lisboa, 2015)86.  
 

 

 Segundo Lisboa (2015), a filosofia alimentar macrobiótica foi aqui introduzida 

sob a influência de Walter Won Berbe, já referenciado neste estudo. Berbe era, segundo 

Lisboa um artista múltiplo, praticante da macrobiótica zen. Residia no Rio de Janeiro e 

estava passando uma temporada em Natal. Além da macrobiótica, promovia shows 

musicais e eventos artísticos. Tornou-se um mestre de meditação e de filosofia oriental, 

além de grande referência para a cultura alternativa jovem no período. Talvez seja 

                                                           
86 Entrevista concedida a este pesquisador em 25/04/2015 
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impensável fazer qualquer análise sobre contracultura em Natal, sem ter de citá-lo, de 

alguma forma, e sem situá-lo no universo da cultura hippie assumida por ele. 

 Além da atividade de divulgação da macrobiótica em Natal, Lisboa e 

colaboradores também fundaram a revista Cacto e um dos fanzines de maior sucesso 

local, com repercussões em âmbito nacional, o Hotel das Estrelas, aqui já abordado mais 

verticalmente no capítulo 2.                        

Lisboa também atuava no teatro, como dramaturgo e diretor. Foi fundador do 

Subgrupo de Teatro Mágico, que encenou várias peças de cunho contracultural, como a 

Ampulheta e o Espelho, A Caminho do Bosque e, de forma inusitada, encenou a peça La 

Serpento, no final da década de 1970, a bordo de uma embarcação que cruzava o Rio 

Potengi. Mais tarde, dirigiu outras peças bem badaladas na cidade, como O Anjo Maldito 

e Edifício Viver. A figura 44, abaixo, mostra dois cartazes de duas das mais importantes 

peças de teatro dirigidas por Lisboa na década de 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 45 – Cartazes das peças Anjo Maldito e Edifício Viver escritas e dirigidas por Lisboa. 

FONTE – Véscio Lisboa. Arte: Gilson Nascimento. 

 

A maioria dos textos era de sua autoria e abordava temáticas muito diversificadas, 

com predomínio dos temas referentes aos costumes e à cultura de modo geral. Além da 

inusitada experiência da encenação no barco, Lisboa representava também na rua, em 

feiras e praças, além do palco no teatro. Pode-se dizer que o grupo, conforme a peça 
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encenada, transitava entre o teatro de inclinação dada-surrealista, o teatro de revista e o 

teatro invisível. As propostas eram mais voltadas para o processo do que para o espetáculo 

como produto em si. Eles contavam com uma gama bem expressiva de colaboradores, 

entre tantos,  Miguel Cirilo, que era uma espécie de guru dos contraculturais da época, 

conforme perfil traçado pelo próprio Lisboa: 

 

Miguel Cirilo, o poeta, importantíssimo poeta. Não se pode falar em 

contracultura sem falar em Miguel Cirilo, não é? Era tiete do Teatro Mágico e 

viajava com a gente para onde nós íamos; e, de uma certa forma, era coautor, 

por compartilhar conosco de nossas oficinas, de construção de texto e de 

laboratório, e as viagens então... Miguel conversava muito, falava pelos 

cotovelos, então exercia uma influência muito grande. Miguel era o homem 

que mais lia. Conversando com você, você não precisava ler nada, porque ele 

transmitia tudo (VÉSCIO LISBOA)87. 

 

Curioso é que essa imagem de Cirilo, não é só traçada por Véscio. Carlos Gurgel 

também declarou, em sua entrevista, ter dois pais intelectuais: Seu pai biológico, o 

Folclorista Deífilo Gurgel – que o iniciou nas leituras e no gosto pela arte de maneira 

geral –, e Miguel Cirilo, seu pai intelectual, que lhe apresentou a verdadeira contracultura 

por meio de uma plêiade de autores (poetas, filósofos, escritores em geral).              

Como poucos de sua geração, Lisboa encarnou a mentalidade contracultural no 

que ela apresentava de mais genuína e real. Manteve-se reto no projeto para o qual se 

determinou desde sua tenra mocidade. Pode-se mesmo dizer que é um dos bons exemplos 

de homem que viveu o acontecimento de caráter-modificador no que ele tem de mais 

essencial e profundo. Desde sua condição de interiorano, que o fadava ao projeto de 

manutenção da moldura social à qual se sentiu preso na maior parte de sua infância, 

passando pelo experimento religioso, convivendo com as verdades e mentiras do claustro, 

Véscio amadureceu uma visão de mundo, transferindo-a ao teatro e ao esoterismo 

orientalista, sem firulas nem falsetes. O teatro natalense nunca seria o mesmo ou nunca 

teria sido tão transgressor e surpreendente, sem Lisboa.  

 

 

3 Parada provisória 

Neste ponto de nossa conversa, eu e meu amigo começamos a enxergar a 

dimensão de um fenômeno que até ali tratávamos de modo diletante e nostálgico, mas 

                                                           
87 Entrevista concedida a este entrevistador em 24/04/2015. 
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que, com certeza, tinham raízes bem mais profundas, cujos desdobramentos para a cultura 

local, somente um aprofundado mergulho poderia revelar.  

Esse diversificado elenco de expressões certamente poderia ainda ser ampliado, 

tanto num sentido de detalhamento descritivo, em si, quanto no que concerne ao seu 

significado para a própria história da cultura local.  

A prolongada conversa informal, para tornar-se iniciativa de pesquisa, certamente 

não poderia prescindir de algumas indagações que me serviriam como guia inicial para 

chegar à rede de atores que compuseram esse acontecimento. 

Uma narrativa sobre as experiências intelectuais e artísticas do período, em caráter 

exploratório inicial, revelar-me-ia, na superfície, pontos de interseção entre alguns 

operadores da contracultura histórica que aparecem nesse contexto, ora de forma mais 

intensa e assumida, ora de forma mais discreta e casual, tanto nos registros literários 

quanto em alguns dos discursos dos sujeitos representantes da cultura alternativa em 

Natal.  

Não obstante, precisava atentar para o fato de que uma associação direta numa 

perspectiva comparativa poderia contribuir mais para o desvirtuamento no processo de 

compreensão do tema do que mesmo para sua elucidação, o que me preveniu para  o 

cuidado de não tratar a experiência contracultural em Natal sem considerar peculiaridades 

que a diferenciam, tanto da experiência mundial, quanto da nacional, mesmo 

considerando que aqui, como em qualquer lugar, quando falamos de expressões da 

contracultura não estamos falando de outro fenômeno totalmente novo; assim não 

poderíamos prescindir da utilização de alguns operadores históricos sem os quais seria 

impossível compreender qualquer experiência nesse campo. 

O tratamento dessas manifestações no plano de uma cultura alternativa foi o 

objetivo; mas eu teria de fazer minhas algumas questões levantadas por Brito (1997), na 

apresentação da antologia publicada por Medeiros (1997), de título Geração Alternativa: 

antilogia potiguar anos 70/80: 

 

[...] Alternativa como recusa decorrente dos padrões e patrões pré-

estabelecidos? Alternativa no significado de outras formas de linguagens, sub-

códigos, semiologias e semióticas? Alternativa: ainda para perpetuar o 

narcisismo nosso de cada dia? Ou alternativa como cultura de resistência? 

Como índice de uma postura contra-ideológica, traduzindo nosso desejo de 

hegemonias para o nosso processo cultural onde coexistem analfabetismo e 

computação? (BRITO, 1997, p. 02).  
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Uma das ideias nessas indagações – a cultura alternativa como “cultura da 

resistência”, –  foi a que mais se aproximou no sentido do conjunto de manifestações que 

foram trazidas à baila na minha conversa com meu amigo, que se revelou mais tarde, e 

mais acuradamente, na noção de cultura-revolta em Kristeva (2000). 

Como ressaltado, ao longo deste estudo, na história da humanidade sempre se 

projetaram e se projetarão experiências que se baseiam fundamentalmente na perspectiva 

de revolta, da contestação ou no mínimo, da insolência em negar as estruturas erguidas 

em torno da preservação da tradição e do conservadorismo, tanto nas perspectivas 

políticas quanto nas sociais e culturais; e ainda questionar as ações mantenedoras do zelo 

ciumento de um estado de coisas que garantem o conforto da acomodação na cultura em 

condição de inércia, como se fosse possível travar os desejos e os sonhos.  

Sempre houve e sempre haverá uma dissidência e, aqui ou alhures, essa 

dissidência movimenta-se na direção de um novo estágio no qual ela possa pousar 

provisoriamente, refazer suas energias, preparar-se para a nova etapa da escalada do 

monte, cujo cume não se tem garantia de alcançar, porém se sabe, a priori, que estará 

sempre na mira como um devir necessário, imprevisível e intangível.  

Associar as narrativas da experiência na cultura à noção de contemporâneo 

levantada por Agamben (2009) talvez leve a entender melhor tal experiência, em 

particular a ideia de que 

pertence de fato ao seu tempo, o sujeito que não se ajusta perfeitamente com 

este, nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido inatual; 

mas exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse 

anacronismo ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e aprender o seu 

tempo (AGAMBEN, 2009, p. 58). 

 

 A condição para enxergar mais além do que está facilmente visível, de ver o que 

está na escuridão como algo que lhe diz respeito, quando todos só enxergam o que está 

na claridade, apresenta-se como uma capacidade no exercício constante dos grupos e 

sujeitos que, de algum modo, negaram e negam essa pretensão normalizadora de seu 

tempo, interditaram a linearidade do tempo e alojaram-se na fratura, impedindo-o de 

compor-se (AGAMBEN, 2009).  

 É certo que as narrativas aqui apresentadas são uma minúscula parte do que se 

manifestava coetaneamente em outros espaços e que, considerando o campo de cobertura 

da malha, não aparecem, de maneira explícita, neste texto, mas certamente estão aqui, 

como pontos obscuros a serem desvelados por outras iniciativas. Isso tanto em relação à 
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experiência local – no que tais narrativas suscitam de possibilidades outras – quanto em 

referência à extensão espacial da experiência para além da cidade, e até mesmo ao modo 

como essa aqui narrada se associa a outras suas contemporâneas em outros lugares. Como 

dito, essas narrativas são apenas uma parte do que a malha lançada sobre o tema 

conseguiu abraçar. 

 É certo também que esse acontecimento não parou por aqui. Nas décadas 

seguintes, as iniciativas de novos “contemporâneos” continuaram a mergulhar suas penas 

“nas trevas do presente” e, de maneira particular, interpelaram e interpelam o tempo 

colocando-se na condição de transformá-lo e de pô-lo em relação “com outros tempos, de 

nele ler, de modo inédito a história, de ‘citá-la’ segundo uma necessidade que não provém 

de maneira nenhuma de seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele não pode responder” 

(AGAMBEN, 2009, p. 63 e 72). 

 Ao fim e ao cabo, é um rápido exercício de voltar-se para a experiência humana 

que, como acontecimento, não há como dela se esquivar; a experiência do que e de quem 

se transmuta, reconhecendo as molaridades contra as quais são necessárias as pequenas 

revoltas moleculares, sem fenecer diante dos óbices da montanha que sempre se 

interpõem ao projeto de escalada. A experiência aqui narrada é uma em um universo 

vastíssimo, imensurável, mas imaginável e possível dentre o vórtice histórico de 

experiências similares. A parte do latifúndio onírico que nos coube.  
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Claro/ Márcio José/ João Antônio...  
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Cabra. Ilustrações: Aucides Sales/Emanoel Amaral/ J. 
Medeiros/ Célio. 
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Revista Cacto – n. 02. Natal, Julho de 1979 – Informação e 
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de Souza. Mimeografado – Edição dos Autores. 
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–– obtuário; 2 inutilidade pública; antropoemas I, II, III, IV. 
(serigrafia) – ed. Oficina Viva. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Conserto em Geral: Coletiva de Poesias – 1980 – Coletivo – 
Harrison Gurgel/Sofia Gosson/Lula/Mônica Costa. Desenhos: 
novenil/Gileno/Sofia e Venâncio Pinheiro. Participação 
Especial de; Canindé Costa/Francisco Cândido e Venâncio 
Pinheiro. Edição dos Autores. Impressão: Oficina Viva. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Revista Cacto – n. 05. Natal, Dezembro de 1981 – Informação 
e poesia por uma nova cultura. Editores: Véscio Lisboa e Álamo 
Costa, Antônio P. Sobrinho, José Damião, Gemilson Leão, Beto, 
Marinaldo, D. Joana e Sérgio Murad. Capa e arte: Vicente 
Vitoriano. Mimeografada –  Enserv (Jorge). Editora do AMAI. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umas e Outras – 1981 – Poesia – Sofia Gosson/Chris Alencar/ 
Luiz Carlos Mourinho/ Da Luz Filho/ Carlinhos Som/ Aluízio 
Mathias/ Harrison Gurgel/ Sírame Castro. Participação 
especial: Geraldo Luiz Hornik/ Raphael Joshuá/ Antônio Elias 
Gosson/ Alair Roselli/ maísa Albuquerque/ Novenil Barros. 
Edição dos autores. Capa: Venâncio Pinheiro – Ilustrações: 
Novenil e Lavoisier. 

 Lquidação de Poemas – 1980 – Coletiva de Poesia – Inaldir 
Albano/ VenÂncio Pinheiro/ João Barra/ Marcelo Amorim/ 
Aucides Sales/ A. de Araújo/Novenil Barros/ Carlos Jucá/José 
Pinheiro e outros. Edição dos autores – Impresso na Oficina 
Viva. 
 
 
 
 
 

 Livro de Bolso – 1980 – Poesia – João da Rua. Edição do Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Minha Remington 22 – 1981 – Poesia – Venâncio Pinheiro – 
Edição do Autor/Oficina Viva. 

 

Argumento para não Engavetar – S/D – Poesia – Yale/ Cleudo 
Freire/ João da Rua/ Márcia/ Josfâm Atunes/ Fabiano/ 
Henrique Eduardo/ Ivomaura/ Geraldo. Ilustração: Fernando 
Gurgel. Edição: Grupo Terra. 
 
 
 

 

Blues Repartido – 1981 – Poesia - Dácio Galvão – Edição do 
Autor. Natal. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lutar pela paz - Pedro Pereira - 1981 – Natal colaboradores: 
Eduardo Paiva Castelo Branco (desenhos) – capa: Charles e 
Aucides – Edição: Circuito suburbano – arte Nativa 
Alternativa. (Mimeo). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Semeando Poemas – 1981 – Poesia – Léo Ventura/ Soraya/ 
Cleudo/ Aucides Sales. Capa: Xilo de Léo Ventura – Ilustrações: 
Aucides e Léo Ventura – Edição: Circuito Suburbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poesias sabor Ping-pong – 1981 – Poesia – Ferreira Dubois – 
Capa e Ilustrações: Venâncio Pinheiro - Edição da Autora. 



 
 Essa Fome: Engolindo o gosto da própria boca – 1981 – Poesia 

– Raimundo Mimundo Novo – Edição do Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grão Sem Fim – Poema – 1981 –Marcos Aurélio e Margarete 
Solange (ORG) – Colob: Novenil/Venâncio/Sonia Torres 
/Waseyu/Marcelo Amorim/ João Jonson /Aucides/ Galvão. 
Produção independente. 
 
 
 
 
 

 Vibrações Plinfletárias - Imaginantes – Natal – janeiro 1981 –, 
Aluízio Mathias/ João da Rua / Gutenberg / Jois Alberto / 
Novenil / Tadeu Litoral /Núbia / Elias / Neuma /Carlos 
Humberto / Gilson / Carlos Gurgel/ Almir Ronaldy / Marcelo 
Dolabela. Editora: É para Q ri com o rabo. Editora: Clara 
Crocodilho. (Livro-envelope). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Momento Poético – Coletiva – ORG.:  João Batista e Novenil 
Barros (Desenhos) 500 Exemplares - Natal – Jullho de 1981 - 
Poetas: João Batista – Katarina - Iêda Machado - Pegando 
Carona: Harrison Gurgel – Aluízio Mathias - João da Rua. 
Edição dos Autores. 
 
 
 
 
 

 Extrema Poesia –  Dezembro/1981 – Aluízio Mathias/Renildo 
Araújo/ Vicente Vitoriano. Visuais: Vicente Vitoriano e 
Venâncio Pinheiro. Aluá Produções Alternativas.  
 
 
 
 
 



 Duas Cabeças – Edgar Borges (Blackout) – Poesia - S/D – 
Capa: Vicente Vitoriano – Edição do autor.  
 
 
 
 
 
 
 

 Feito na mão – 1982 – Poesia – Dorian Lima. Capa e 
ilustrações: Venâncio Pinheiro – Aluá produções alternativas. 

 
 

Batman & Robin – 1982 – Carlos Gurgel e Eduardo Alexandre 
Garcia – Capa e ilustrações: Novenil Barros – Fotocomposição 
Inaldir Albano – Diagramação: Venâncio Pinheiro. Edição dos 
Autores. 
 
 
 
 
 
 

 

Trina Provisória do Apocalipse – 1982 – Poemas reunidos em 
Envelope de papel de embrulho – Venâncio Pinheiro/ Aluízio 
Mathias/Dorian Lima. Aluá Produções Alternativas. 
 
 
 
 

 A Bandeira e a Borboleta – 1982 – Poesia. Novenil Barros e 
Manuka. Arte de Novenil Barros. Editora Gota de Colírio.  
 
 
 
 
 

 

Matéria Plástica – 1982 – Poesia - Antônio Ronaldo/ Adriano 
de Souza/ João da Rua/ Gutemberg. Criaturas Visuais paridas 
por Gutemberg. Edição dos Autores. 
 



 Quem é o palhaço aqui? – Prosa (Dramaturgia) – Pedro 
Osmar/ PB – Edição: Jaguaribe Carne.  
 
 
 
 
 
 
 

 Moleque do Tempo – 1982 – Poesia – João Barra – 
Participação: Sírame de Castro/ Dorian Lima/ Henrique 
Eduardo - Capa: Venâncio Pinheiro -  Arte: Novenil e José 
Pinheiro – Edição: Aluá Produções Alternativas. 
 
 
 
 
 
 

 Poemas do céu da boca na boca da noite suja – 1982 – Poesia 
– Graco Legião. Edição do autor. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Da descoberta do Fogo ao Gulag Brasileiro – 1982 – Osório 
Almeida – Edição do Autor (Contracultura e Tradição). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Poemas Soltos na Buraqueira – 1983 – Aluízio Mathias. Aluá 
Produções Alternativas – (Mimeo).  
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Parasitus: um livro diminuto – 1983 – Enoch Domingos – 
Editora “Mais uma cacetada”. 
 
 
 
 
 
 
 

 Artesias – 1983 – Poesia – Plínio Sanderson. Capa e ilustrações 
centrais: Josfan Atunes. Edição Alternativa. Impressão: 
COOART. 
 
  
 

  
Pronto pra outra – 1983 – Poesia – Coletivo. Colaboradores: 
Vicente Vitoriano/ Mônica Costa/ Edna Custódio/Rozeany/ 
Lindomar Cabral/ Sofia Gosson/ João Maria Bezerra/ Sírame 
Castro/ João Andrade/ Harrison Gurgel/ Olinto Rocha/ Ferreira 
Dubois/ Flávio Resende/ Enio. Capa: Venâncio Pinheiro. Aluá 
Prduções Alternativas. 
 
 
 
 
 

  
Pipocalipse Nau – 1984 – Aluízio Mathias – arte: Venâncio 
Pinheiro – Edição: Aluá Propulsões Artísticas> Impressão: 
Oficina Livro Livre. 
 
 
 
 
 
 

 Múmia meu boi – 1984 – Poesia – Dorian Lima – Edição: Aluá 
edições alternativas e todos nós juntos. 
 
 
 
 



 Poemas Para Uns e para Outros – 1984 – Poesia – João Barra 
– Capa: Fernando Gurgel – Ilustrações: Novenil Barros – 
Diagramação: Venâncio Pinheiro – Edição do autor – 
Impressão: oficinaLumiar. 
 
 
 
 
 

 Criação: uma revista de vanguarda – Revista de Poesia visual 
1984. Publicação experimental editada por Dácio Galvão, 
Venâncio Pinheiro e Falves Silva. Edição dos Autores. 
 
 
 
 
 
 
 

 Nu – Poemas e Poesia Visual – Sem Data – Falves Silva e 
Venâncio Pinheiro – Prefácio: J. Medeiros – Edição dos 
Autores. (Serigrafia).  
 
 
 
 
 
 
 
Teatro Mágico Para Loucos – 1984 – Dramaturgia – Véscio 
Lisboa (Subhadro). Ilustrações, diagramação, montagem e arte 
final: Novenil Barros. Edição: Hotel das Estrelas. 

  
  

Escrachado – Poesia – 1985 –João Barra – Capa: José Pinheiro 
– Programação Visual: Afonso Martins – Revisão: Adriano de 
Souza – Fotografia; Cosme Neris. Lumiar Edições. 
 
 
 
 
 
 
 



 Versos e Vícios – Poesia – 1987 - João Barra – Capa e 
ilustrações: Falves Silva – Fotografia: Joana Crispim -Edição do 
Autor.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fato Consumido – 1985 – Poesia. Aluízio Mathias – Edição do 
Autor. 
 
 
 
 
 
 

 Sanduíche de Poemas – 1985 – Poesia – Edição Comemorativa 
ao dia da Poesia, 14 de Março. Org. João Barra e Dorian Lima. 
Colaboradores: Afonso Dantas/Aluísio Mathias/Cosme Néris/ 
João da Rua. Projeto Gráfico: Dorian Lima. (Revista-envelope). 
 
 
 
 
 

  
Perigrinação Simbólica – 1985 – Lucinha Moreno. Poesia Capa: 
Aucides Sales. Edição da Autora. Impressão COOJORNAT.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Amante Ladino – 1985 – Antônio Ronaldo – Poesia – Lumiar 
Edições. 

 Sublimes Seres Humanos – Sem data – Poesia – Carlos Astral. 
Capa e ilustrações Novenil Barros – Edição do Autor. 
 
 
 
 



 Percepções, Imagens e Ações – 1987 – Poesia – Carlos Astral. 
Capa: Venâncio Pinheiro – Edição do Autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ART-AFET- 1985 – Poesia Plínio Sanderson. Arte: Carlos Jucá. 
Edição do Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Os títulos aqui apresentados, referem-se apenas às publicações produzidas em 

mimeógrafo, xerox e serigrafia (com algumas poucas exceções). Com certeza, existem muitos 

que não entraram nesse catálogo, por dificuldade de acesso aos originais ou de descrição dos 

dados, pelos autores.  
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