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O bêbado e a equilibrista 
Aldir Blanc e João Bosco – na voz da Elis Regina 

Caía a tarde feito um viaduto
E um bêbado trajando luto
Me lembrou Carlitos...

A lua
Tal qual a dona do bordel
Pedia a cada estrela fria
Um brilho de aluguel

E nuvens!
Lá no mata-borrão do céu
Chupavam manchas torturadas
Que sufoco!

Louco!
O bêbado com chapéu-coco
Fazia irreverências mil
Pra noite do Brasil.
Meu Brasil!...

Que sonha com a volta
Do irmão do Henfi l.
Com tanta gente que partiu
Num rabo de foguete

Chora!
A nossa Pátria
Mãe gentil
Choram Marias
E Clarices
No solo do Brasil...

Mas sei, que uma dor
Assim pungente
Não há de ser inutilmente
A esperança...

Dança na corda bamba
De sombrinha
E em cada passo
Dessa linha
Pode se machucar...

Asas!
A esperança equilibrista
Sabe que o show
De todo artista
Tem que continuar. 

A todos os Betinhos, Carlitos, Manuéis, Herzogs, 
Marias e Clarices deste mundo.



Para Rosamaria Araújo Nunes, 
minha mãe, voluntária em Porto Alegre 

na inexistente resistência ao golpe.

Em memória a Vitor Hugo Turuga, 
fi lho de uma vítima da ditadura militar.
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INTRODUÇÃO

Aurora dos anos 1960 e o ser humano chega ao espaço sem 
a ajuda dos alucinógenos. Lua, estrelas e constelações tornam-
-se palpáveis não apenas aos planetários, observatórios astronô-
micos, poetas e enamorados. A Terra é repartida ao meio, entre 
o capitalista Estados Unidos da América e a socialista União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, formando o Meridiano 
de Greenwich ideológico. Quase um continente inteiro eman-
cipa-se e da bruma da descolonização emergem as atrocidades 
cometidas pela civilização europeia na  África. O movimento 
dos direitos civis impõe à monocromática democracia norte-
-americana o reconhecimento da existência da tonalidade negra. 
Sexo, drogas e rock-n’-roll incitam caminhadas ao portal da infi -
nitude da percepção humana. Latas de sopa transladam-se das 
prateleiras das mercearias e supermercados para as paredes das 
galerias de arte e a reprodutibilidade artístico-cultural em escala 
industrial é laureada pela sociedade de consumo.
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Em 12 de abril de 1961 a humanidade toma conheci-
mento da cor da casa onde vive, vista a partir da órbita. A Terra 
é azul, revela aos técnicos do Cosmódromo de Baikonur o astro-
nauta soviético Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a realizar 
a viagem espacial circundando o planeta em uma hora e 29 
minutos a bordo da Vostok 1, e o espaço é vermelho, pensam os 
temerosos norte-americanos, rescaldados pelo pânico vivido em 
1938 com a encenação radiofônica protagonizada pelo cineasta 
Orson Welles de uma invasão extraterrestre e apreensivos com 
a citada existência de mísseis balísticos intercontinentais sovié-
ticos munidos com ogivas nucleares apontados para o território 
americano. A revista Time externaria o receio quanto ao feito do 
adversário ideológico postando Gagarin em primeiro plano na 
capa e ao fundo o perturbador símbolo soviético da foice e do 
martelo, tendo este o formato da espaçonave.

O mito da supremacia ocidental nas áreas do conheci-
mento científi co, em especial no campo tecnológico, esfarela-
-se. A revista mensal ilustrada União Soviética, editada em 31 
línguas, responderia, na edição referente a abril de 1961, com a 
categórica e orgulhosa frase “O primeiro é o cidadão da URSS 
Yuri Gagarin” à indagação da Life Internacional lançada em 27 
de março daquele ano – Quem chegará primeiro ao espaço? – e 
à zombaria do almirante Rawson Bennett, chefe do Serviço de 
Pesquisa da Marinha americana – “O Sputnik é um pedaço de 
ferro que qualquer um pode lançar” –, expressa em outubro de 
1957 para desmerecer a façanha realizada no dia 4 do mesmo 
mês pela esfera soviética com 58 centímetros de diâmetro e 83 
quilos e 600 gramas, o primeiro satélite artifi cial a suplantar a 
atmosfera terrestre, marco do início da corrida espacial e, nas 
palavras poéticas do New York Times, da abertura do infi ndável 
caminho das estrelas.      
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A era espacial acarreta progressos imediatos. Dados emi-
tidos pelos satélites revolucionam a pesquisa do meio ambiente 
terrestre. Fenômenos naturais e meteorológicos tornam-se moni-
toráveis, refl etindo no aperfeiçoamento e segurança das nave-
gações marítimas e aéreas. Os sistemas de comunicação plane-
tarizam o mundo. O aprendizado gestado em centros espaciais 
interliga continentes por sinais de rádio e televisão e a aldeia glo-
baliza-se. Fosse o ser humano sensato por natureza e a dimensão 
da epopeia do astronauta russo receberia o devido reconheci-
mento em qualquer lugar. Como não o é, no Brasil, por exemplo, 
o Serviço de Relações Públicas do Ministério da Aeronáutica 
precisa lançar nota à imprensa para explicar por que da concessão 
da Ordem do Mérito Aeronáutico ao Cristóvão Colombo do 
espaço: o feito do pioneiro do cosmo equiparava-se à realização 
do pioneiro do ar, o brasileiro Santos Dumont.

O biênio 1961/1962 é a temporada aguda de furacões na 
Guerra Fria. Mil trezentos e três exilados cubanos armados e 
treinados pela Central de Inteligência Americana e fi nanciados 
pelo governo dos Estados Unidos sob a administração do demo-
crata recém-eleito John Fitzgerald Kennedy invadem, em 17 de 
abril de 1961, o sul de Cuba, dispostos a derrubar Fidel Castro, 
sobrevivente da tentativa de assassinato pela CIA em agosto do 
ano anterior. Alertado pela espionagem soviética e reforçado 
pela assistência militar russa e tcheca, o governo cubano frustra 
a incursão na Baía dos Porcos. Captura 1.189 e mata 114 dos 
invasores. Os prisioneiros seriam trocados no Natal do ano 
seguinte por U$ 53 milhões em medicamentos e alimentos e John 
Kennedy constituiria, ainda no fi nal de 1961, o Special Group 
Augmented, matriz da Operação Mongoose, voltada à desesta-
bilização do governo e, se possível, a eliminação física do man-
datário cubano.
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Em 1962 o estranhamento entre Havana e Washington 
ladeia a eclosão da primeira guerra nuclear. Cuba, acossada 
pelas sanções econômicas e ameaça militar por parte dos Estados 
Unidos, envereda de vez para a órbita da proteção soviética e em 
outubro a espionagem americana detecta a existência dos silos 
em território cubano abastecidos com mísseis balísticos de curto 
alcance. Havia 43 mil soldados e 100 dispositivos nucleares 
soviéticos instalados a 50 quilômetros da costa norte-americana. 
À mercê da fatídica retaliação nuclear bilateral Kennedy e 
Nikita Khruschev acertam-se pela remoção do arsenal nuclear 
do Caribe em troca do compromisso da não intervenção ame-
ricana em Cuba e do retorno aos Estados Unidos do armamento 
nuclear instalado nas bases americanas da Turquia. Encerrava-se 
o episódio originado na signifi cativa indagação geopolítica feita 
por Khruschev aos assessores: “Por que não jogar um ouriço 
dentro da calça do Tio Sam?”.1

Semelhante elegância retórica expressara o premiê russo 
em 1958. “Em Berlim estão os testículos do Ocidente. Toda vez 
que quero fazer o Ocidente berrar, eu espremo em Berlim”,2 
dissera Khruschev. Na madrugada do dia 12 para 13 de agosto de 
1961 inicia-se a construção do muro para isolar Berlim ocidental 
da parte oriental e do restante da República Democrática Alemã. 
Em sete meses daquele ano 2,7 milhões de alemães orientais 
haviam debandado para o lado ocidental. Durante a Guerra Fria 
a tortura escrotal suplantou o plano metafórico para ser imple-
mentada por soviéticos em países do Leste Europeu, como na 
Hungria e Tchecoslováquia, e pelos norte-americanos na Ásia e 
América Latina, fato comprovável pelo assessoramento técnico 

1 GADDIS, 2006, p. 72.
2 Idem, p. 68.
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da CIA em território brasileiro nas sedes do Departamento de 
Ordem Política e Social e nas instalações e centros clandestinos 
do Destacamento de Operações de Informações do Centro de 
Operações de Defesa Interna, o DOI-CODI.       

A Guerra Fria radicaliza nas Américas e sudeste asiá- 
tico, e da África despontam as pilhagens, abusos e massacres 
efetuados no continente pelo colonialismo da Europa cristã. 
Dezesseis países tornam-se independentes em 1960, 12 deles da 
subordinação francesa, dois da administração franco-britânica 
(Camarões e Togo), um da Inglaterra (Nigéria) e o Congo, da 
Bélgica. Entre 1961 e 1975, a leva da independência abarcaria 
26 nações. Terminava, na quase totalidade da África, a partilha 
registrada na ata fi nal da Conferência de Berlim, em fevereiro de 
1885, outorgando os signatários, sob o pretexto da regulamen-
tação da liberdade comercial, as ocupações das áreas em torno 
dos 9 mil quilômetros de comprimento dos rios Congo e Níger 
– 2º e 3º maiores do continente –, dos respectivos 6 milhões de 
km2 das bacias hidrográfi cas e mais as terras da costa ocidental. 

Em nome da preocupação com os meios de crescimento do 
bem-estar moral e material das populações aborígenes, palavras 
textuais do documento, etnias e tribos foram dizimadas pelos 
colonizadores. Estados e empresas sustentaram-se às custas do 
saque dos recursos minerais e do uso da mão de obra escrava e a 
racionalidade europeia pôde aperfeiçoar, longe de casa, o segre-
gacionismo social e racial. Grupos como os dos hererós e namas 
minguam nos recenseamentos na Namíbia alemã, congoleses 
experienciam a amputação belga e os angolanos a decapitação 
portuguesa. O monarca belga Leopoldo II estatiza empresas 
e confi sca terras em proveito próprio, a extração econômica 
e expansão das malhas rodoviária e ferroviária são efetivadas 
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pelo trabalho servil e no sul os descendentes do hemisfério 
norte, com as guetizações étnicas e proibições de casamentos 
inter-raciais, dão continuidade à política racial nazifascista do 
período 1930/1940.

Todavia, do extremo norte do continente, na Argélia, 
emergirá o legado do processo civilizatório da catequização 
política e econômica ocidental, tudo porque o maior país da região 
do Magreb e o segundo da África, ocupado pela França desde 
1830, resolve ser independente. Resultado: 1,5 milhão de arge-
linos e 30 mil soldados franceses morrem, um milhão de colonos 
retornam à Gália, o presidente Charles de Gaulle sobrevive ao 
atentado do grupo paramilitar francês Organização do Exército 
Secreto e a teoria militar francesa colonialista exporta o conceito 
da Guerra Insurrecional e a apologia da tortura e assassinato 
como artifícios efi cazes no combate à subversão e ao inimigo 
interno. O tema da guerra revolucionária no molde francês per-
meará nas décadas de 1960 e 1970 as publicações militares das 
forças armadas e as grades curriculares dos principais cursos de 
formação dos ofi cialatos argentino e brasileiro. 

A maioria das tempestades violentas a atingir os Estados 
Unidos forma-se na costa ocidental africana e o fenômeno 
repetiu-se. Chegara a hora. Now is the time, exclamam as lide-
ranças do movimento negro norte-americano no início dos 
anos 1960. A manifestação pontiaguda por igualdade encrava-
-se na carne da sociedade segregacionista. Apesar das ordens 
executivas presidenciais 8802 – fi m da discriminação racial na 
indústria bélica com contratos federais –, 9981 – dessegregação 
nas Forças Armadas – e 10925 – inclusão racial pelo governo 
e contratantes federais –, assinadas por Franklin Roosevelt, 
em 1941, Harry Truman, em 1948, e Kennedy, em 1961, das 
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decisões da Suprema Corte pelo acesso sem distinção ao ensino 
público, em 1954, e a ilegalidade da segregação racial nos trans-
portes públicos interestaduais, em 1946, e locais, em 1956, e 
dos atos dos direitos civis assinados por Dwight Eisenhower em 
1957 e 1960, os 20 milhões de afro-americanos continuavam à 
margem da cidadania. 

Decretos executivos e judiciários eram por vezes boico-
tados e ignorados, principalmente nos estados confederados. A 
renda média negra em 1960 era no máximo a metade da remune-
ração do assalariado branco. A proporção do desemprego fi cava 
no mínimo em 2,5 por um. Apenas 9% dos estudantes negros 
sulistas frequentavam escolas integradas. A mesma Suprema 
Corte aprovara a Lei de Colocação do Aluno, permitindo aos 
estados defi nir onde alocar os estudantes, com previsível pre-
juízo à população não branca. Em 1963, centenário da abolição 
da escravatura, lei municipal em Birmingham, no Alabama, 
centro industrial do Sul, proibia servir negro no mesmo balcão 
com branco e estabelecia áreas de recreação, bibliotecas, portas 
de entrada, instalações sanitárias, provadores em lojas e bebe-
douros específi cos à cor negra. Leis assim existiam no Arkansas, 
Carolinas do Norte e do Sul, Georgia, Louisiana, Mississippi e 
Tennessee. A transgressão era passível de prisão. 

O levante negro promove em 28 de agosto de 1963 a 
Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade. Duzentas 
e cinquenta mil pessoas lotam o espaço do Memorial Lincoln ao 
Monumento a Washington e o pastor Martin Luther King, presi-
dente da Conferência dos Líderes Cristãos do Sul e prêmio Nobel 
no ano seguinte, profere o famoso discurso sobre o sonho da 
igualdade humana. O Congresso, pressionado pela repercussão 
do movimento, aprova em junho de 1964 a Lei dos Direitos 
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Civis, proibindo a discriminação por cor, origem, raça e religião 
no acesso a empregos, sindicatos, serviços públicos e prestação 
de serviços privada. Em 1965 delibera a Lei do Direito ao Voto, 
suprimindo a aplicação dos testes de alfabetização e a cobrança 
de dívidas com impostos e taxas estaduais e municipais, reite-
rados subterfúgios racistas para excluir o negro do pleito elei-
toral. A vergar as sólidas montanhas da ignorância passo a passo 
tinia o sino da liberdade vislumbrado por Martin Luther King, 
assassinado em 1968 na sulista Memphis.

A desobediência civil insufl a para a inconformidade 
cultural, musical e sensitiva. O caos tem propriedades regene-
rativas apropriadas no combate ao esclerosamento da ordem. 
A juventude põe o pé na estrada, no sentido contrário da traje-
tória retilínea da geração anterior demarcada pelo genocídio da 
Segunda Guerra. Busca o sentido existencial sob o embalo do 
rock e do experimentalismo psicodélico. O serpentear da dança 
eleva o corpo a círculos imperceptíveis pela conservadora ótica 
alighieriana. O rolar das pedras tem o signifi cado libertador, dis-
tante da interpretação dada à sina de Sísifo. O permissivo bom-
-mocismo advindo da portuária Liverpool é o primeiro estágio 
do traçado revolucionário da cabeleira comprida com boca de 
sino. Ervas e formulações químicas conduzem a portais des-
conhecidos pelo convencionalismo humano no tratamento do 
corpo e da alma. Se o princípio era o verbo, agora o meio e o fi m 
estão em aberto.
 


