Uma Pequena História.

Um mapa do mundo que não inclua utopia não merece ser olhado.
Oscar Wilde.

Criar um enorme inventário, uma lista colaborativa, produzir um arquivo com momentos da história do Brasil, em que seja
possível enxergar uma força capaz de mudar o rumo dos acontecimentos. Um mapeamento, de manifestações populares,
de projetos sociais, de ações comunitárias e individuais. O critério para entrar na lista? A capacidade, mesmo que, por um
breve intervalo de tempo, de deixar transparecer que algo está fora da ordem.
Buscar, na acumulação obsessiva de projetos utópicos, a ação do Estado contra movimentos libertários, sejam eles a
Revolta dos Malês, a Revolta do Buzu, a Guerra de Canudos ou o projeto de Anísio Teixeira para a Escola Parque.
Por que Lampião e Marighella foram enterrados no mesmo cemitério, na Baixa de Quintas? Um cemitério para indigentes.
Por que nossas ruas, viadutos e avenidas ainda têm nomes de bandeirantes, de torturadores, de ditadores? Sim, eu sei,
“Não há saídas, só ruas, viadutos, avenidas”, escreve Régis Bonvicino.
Reunir uma lista interminável de projetos populares que tenham como proposta um Brasil outro, um país que mire suas
entranhas. “Há urubus no telhado e a carne seca é servida. Escorpião encravado na sua própria ferida. Não escapa, só
escapo pela porta da saída.” Ensejo enterrado no umbigo da poesia de Torquato Neto.
A hipótese é que, talvez, assim, possamos perceber a falaciosa atmosfera pacífica que nos habita. Violenta é a força de
uma docilidade construída, estamos diante de um momento de ruptura, acredito que não haja mais tempo para voltarmos
atrás. Seria possível aproximar Lampião, Marighella e Marcola?
Corre o boato de que os black blocs se inspiraram na Revolta da Chibata. Mas o que foi mesmo a Revolta da Chibata?
Boato ou não, pouco importa! O que me interessa é a atualização das histórias de luta, afinal, não somos mais tão
cordiais. Encontrar, na mobilização popular, novas saídas para um problema real; “...empilhar sobre minha cabeça as
cabeças do cangaço, empilhar sobre minha cabeça, cabeças dos negros de África y Bahia” é o que propõe Paulo
Nazareth como (re)ação.
Encontro-me, neste instante, numa expedição mental: arquivar o maior número possível de tentativas para aniquilar
projetos populares. A expulsão de Lina Bo da Bahia, a interrupção de seu projeto do Museu para Arte Popular. A morte,
causada pela ditadura militar, de Anísio Teixeira e o aborto prematuro de seu projeto de escola-comunitária.
Hoje, são as grandes avenidas que separam vizinhos, cimentadas da noite para o dia pelo poder da especulação
imobiliária. É essa mesma força que promove a perseguição religiosa e que justifica a desapropriação de terreiros de
candomblé e a destruição da vida comunitária e de resistência que os terreiros-terrenos garantem. Não posso deixar de
pensar que o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues foi construído em cima de um terreiro. Esse seria outro mapa
instigante – desenhar um mapa com todos os terreiros que foram expulsos, desapropriados, soterrados para dar lugar a
shopping centers, vales e viadutos.
Contudo, é preciso lembrar que a solução não está no mapeamento, nem na coleta, mas no envolvimento de todos em
torno dele. Sim, eu também desconfio da força que a arte tem para resistir ao mercado! Porém, jamais de sua capacidade
de emocionar, de seu radicalismo suave. A questão talvez não seja desistir, abrir mão, mudar de rumo, mas criar formas
de resistir.
Seriam mesmo os missionários os primeiros etnógrafos? Ou apenas mais um boato? Mas, de novo, que diferença faz?
Sigo, acreditando que o arquivo é uma máquina de pensar e que a única saída para lidarmos com o futuro de nossas
listas infindáveis é a possibilidade de transformar o arquivo em ficção! Este seria, então, o ato mais radical, a liberdade de
narrar a história de novo, de novo e de novo.
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