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Resumo 

A emergência da “função autor”, no século XIX, como salientou Michel 

Foucault, caracterizava-se pelo investimento em organizar, filiar e 

homogeinizar a dispersão dos discursos oriunda dos séculos anteriores. A 

assinatura do autor irrompia como existência que possuía um status distinto 

daqueles que utilizavam a palavra ordinariamente, ao mesmo tempo, em que 

era identificada como um possível perigo a ser combatido. Seguindo as 

sugestões de Foucault, observei a escrita de Roberto Freire visando não explicar 

mas acompanhá-la em seu movimento, articulando-a às experiências da vida de 

Freire, desde a liberação no porão do DOPS, em 1965, um ano após o golpe 

militar de 1964, até a publicação de seus últimos escritos no final do século XX. 

A escritura de Freire atualiza o exercício da literatura social empreendida por 

certos libertários do início do século XX, no Brasil. Entretanto, seus livros não 

são animados pela reflexão dos anarquistas considerados clássicos, mas pelas 

práticas que irromperam com as contestações, sobretudo as ligadas aos 

costumes, detonadas pelos acontecimentos de 1968. Afastando-se ao longo da 

vida dos projetos de revolução, Freire passou a valorizar a partir da década de 

1970, em seus livros e na vida, certas experiências com o corpo, no presente, 

associando-as a uma sensualização anarquista da existência. A análise do 

percurso traçado por ele desde a década de 1960, quando ainda militava na 

Ação Popular, passando pela descoberta do Living Theater, Wilhem Reich e 

afirmação do anarquismo nas décadas de 1980 e 1990, foram possíveis 

precisamente por um afastamento da noção de autor. A escrita de Freire se 

desenhou em movimento. Portanto, não há como lhe impor uma unidade, um 

travão explicativo. Freire navegou, junto com sua literatura, durante a segunda 

metade do século XX, perigosamente. A navegação, segundo Michel Foucault, 

era metáfora privilegiada para aqueles que se ocupavam com a vida ética e 

esteticamente na antiguidade helenística e romana. Afirmando essa navegação, 

a existência, ele deslizou como um piloto libertário, um pirata anarquista. 

 

Palavras chave: anarquismos; política; resistências; liberações; estética da 

existência. 
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Abstract 

The emergence of the “author function” in the 19th century, as pointed out by 

Michel Foucault, was characterized by the investment in organizing, affiliating 

and homogenizing the diffusion of discourses from previous centuries. The 

author signature has risen as an existence entitled with a different status from 

those that used the word ordinarily – at the same time that it was identified as 

the possible danger to be fought. Considering Foucault’s suggestions, I have 

followed Roberto Freire’s writings, with no intent of explaining it, while 

articulating it with his life experiences since the liberation of DOPS’s dungeons, 

in 1965, a year after the military coup of 1964, until the publication of his last 

writings in the end of the 20th century. Freire’s writings update the exercise of 

social literature undertaken by some libertarians in the beginning of the 20th 

century in Brazil. However, his books are not inspired by the thought of the so-

called classical anarchists, but by the practices that have emerged with the 

protests, particularly those connected to customs, triggered by the events of 

1968. Freire, dissociating himself from the projects of revolution, began to value, 

in the 1970s, through his books and life, certain experiences with the body, in 

the present, associating it to an anarchist sensualization of the existence. The 

analysis of his journey since 1960 – when he was an activist in Ação Popular 

and through his experiences with The Living Theater, Wilhem Reich and the 

anarchism in the 1980 and 1990 – was possible given the distance he kept from 

the notion of author. Freire’s writings have been developed in movement. 

Therefore, one cannot impose on it a unity or explanatory restrain. Freire has 

dangerously sailed with his literature in the late 20th century. The navigation, 

according to Michel Foucault, was a privileged metaphor to those immersed in 

an ethical and aesthetical life in the Hellenistic and Roman antiquity. By 

affirming this navigation, this existence, he moved like a libertarian pilot, like 

an anarchist pirate.  

 

Key words: anarchisms; politics; resistances, liberations, aesthetics of existence.
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 Apresentação 
 

A intenção inicial que movia esta pesquisa desde o projeto encaminhado 

à FAPESP era analisar a reflexão anarquista de Roberto Freire no interior dos 

anarquismos a partir do final dos anos 1970, passando pela abertura política até 

a instituição da democracia no Brasil. A resposta negativa à primeira redação 

do projeto animou ainda mais meu interesse por esta pesquisa. Encorajado por 

Edson Passetti, orientador dos percursos adiante, encaminhei um novo texto 

respondendo como pretendia desenvolver a pesquisa sob a perspectiva da 

estética da existência, noção apresentada por Michel Foucault nos últimos 

cursos que proferiu no College de France. Desta vez obtive um sim como 

retorno. 

Após a leitura da tese de doutorado de Stéfanis Caiaffo intitulada 

Cartogramas de um Terapeuta Anárquico deparei-me com o que de fato me 

inquietava na vida de Freire e escolhi o que me interessava vitalmente na sua 

intensa e extensa existência. Em seu trabalho, Caiaffo refere-se à importância 

dos romances de Freire para uma melhor observação das práticas da Soma. A 

partir da constatação da inexistência de um trabalho sobre estes escritos, 

articulei a pesquisa em função desta literatura, que emerge na prisão de Roberto 

Freire em 1965. Contudo, o relatório parcial entregue à FAPESP no primeiro 

semestre de 2010 ainda esboçava certo desejo em problematizar a Soma e 
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analisar as contribuições do pensamento de Freire para a invenção de uma 

terapia anarquista no Brasil.  

Todavia, a escolha em pesquisar a literatura de Roberto Freire exigiu-me, 

ao contrário da expectativa, um segundo recorte, pois, sua ampla produção  

incluía, para além dos romances, livros para crianças, contos e textos para 

teatro. Optei por deter-me aos primeiros por observar que nestes textos Freire 

expunha de maneira mais direta os deslocamentos pelos quais aconteceu sua 

existência libertária. Preparei o percurso final da pesquisa baseando-me nas 

sugestões deixadas por ele em sua autobiografia Eu é um outro, publicada em 

2005, pela editora Maianga, na qual ele atribui a Cléo & Daniel, Coiote e Os 

cúmplices maior importância para se ler sua vida. Decidi seguir sua sugestão e 

dediquei-me à análise minuciosa de cada livro, atento às conexões, 

continuidades, repetições, rupturas e inovações. 

No desenvolvimento da pesquisa senti também a urgência em entrevistar 

pessoas envolvidas com a atuação política de Roberto Freire. Conversei 

inicialmente com João Da Mata, Vera Schroeder e Jorge Goia, integrantes do 

coletivo anarquista Brancaleone, inventado por Freire na década de 1990, como 

modo de estreitar os laços de amizade e ação entre os somaterapeutas. Os 

diálogos com estes três cúmplices de Freire auxiliou-me a perceber o modo 

como ele afirmou sua prática libertária a partir do final da década de 1980. 

Posteriormente, frente à escassez de pesquisas sobre a história recente do 
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anarquismo no Brasil, sobretudo, no que se refere à passagem do século XX 

para o XXI, procurei Margareth Rago, com quem Freire conviveu e participou 

de encontros libertários. A leitura dos trabalhos de Margareth Rago já havia 

fundamentado parte desta pesquisa sobre a existência de Roberto Freire. O 

modo atento com que ela lidou com as minhas questões contribuiu ainda mais 

para a problematização do movimento anarquista neste início de século no 

Brasil. 

Certos escritores auxiliaram a conclusão da metodologia para a redação 

final deste relatório. Enrique Vila Matas, com Doutor Pasavento, contribuiu com 

seus personagens, literatos desaparecidos e eclipsados, para a reiteração do 

desaparecimento do Autor analisada por Michel Foucault. “Pensei depois em 

certos escritores para os quais escrever é avançar, avançar no mundo das 

pegadas e de todas as pegadas, pois estas se opõem à totalidade, quer dizer, à 

pegada original, que já não existe”, afirmou Pasavento, às vésperas de sumir 

do mapa. Vila Matas, e sua crítica à medida cronológica dos enredos, 

estimularam igualmente a experimentação da organização dos capítulos a 

seguir.1 Fantasma sai de cena, de Philip Roth, explicitou a urgência desta 

pesquisa em se afastar de interpretações biográficas e ocultas que pudessem 

                                                           

1 Morante, um dos personagens do romance de Vila Matas, não se esquecera nunca, algumas 
declarações de Jean Luc Godard, “que dizia gostar de entrar nas salas de cinema sem saber a 
que horas tinha começado o filme, entrar ao acaso em qualquer sequência, e sair antes que o 
filme tivesse terminado. Certamente Godard não acreditava nos enredos. E possivelmente 
tinha razão” (Vila Matas, 2009: 109).  
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explicar as invenções de Roberto Freire. Nathan Zuckerman, personagem-

narrador do romance, em conversa com um jovem jornalista oportunista que 

busca a revelação de um segredo para definir a obra de um literato 

estadunidense esquecido pela crítica, provoca: “Ninguém lê o livro de 

ninguém, se você parar pra pensar. Por outro lado, como eu acho que nem 

preciso lhe dizer, existe um imenso mercado pra segredos” (Roth, 2008: 50). 

Roth e Roland Barthes propiciaram a possibilidade múltipla de deslindar,2 isto 

é, esmiuçar a existência de Freire em seus encontros, rupturas, em oposição a 

decifrar, que implica revelar ou interpretar supostos segredos e mistérios. Por 

último, Detetives Selvagens, de Roberto Bolaño, fortaleceu o texto como 

investigação que ultrapassa a precisão das conclusões científicas. A leitura 

deste romance de Bolaño deu-me atenção maior nas entrevistas ou conversas 

informais para que notasse a marca de Roberto Freire não só no que as pessoas 

que conviveram com ele disseram, mas também em seus pequenos gestos, 

práticas, no gosto por certos livros, espaços, palavras, no corpo de cada um. 

Após a leitura de Bolaño tornei-me, como pesquisador, um detetive selvagem. 

A dissertação está estruturada em três movimentos. cléo & daniel, 

resistências analisa a liberação da escrita de Freire no porão do DOPS, em 

1965, seu rompimento com as práticas psicanalíticas e a ligação com a 

                                                           

2 Roland Barthes em Rumor da língua contrapõe deslindar a decifrar. Ver Roland Barthes. O 
rumor da língua. Tradução de Mario Laranjeira. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2004, p.63. 
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militância de resistência a ditadura militar na Ação Popular. Este primeiro 

capítulo também articula a escrita de Freire com o trabalho por ele realizado 

na criação do TUCA. O encerramento de cléo & daniel, resistências apresenta, 

por fim, como, em decorrência da redação de Cléo & Daniel, Freire abriu-se, no 

final da década de 1960, para novas perspectivas estéticas e políticas, como as 

propostas pelo coletivo teatral anarquista Living Theater. Deste encontro ele 

descobriria a existência de Wilhem Reich e retornaria às suas pesquisas em 

psicologia, abandonadas às vésperas do golpe militar de 1964. O capítulo 

seguinte, coiote, um anarquismo, trata do longo período no qual Freire 

escreveu Coiote, após o rompimento com a militância marxista na Ação Popular, 

nos anos 1970. Em seu interior mapeio também o que chamei de “período 

ensaístico” que irrompe, em 1977, com viva eu viva tu viva o rabo do tatu e que se 

estende pelos anos 1980, culminando em um certo anarquismo proposto por 

Freire. cúmplices, amigos analisa a reaproximação de Freire com seus 

companheiros de jornalismo combativo na década de 1960 e o estreitamento 

de suas relações com certos libertários. Por meio dos dois volumes desse 

romance, publicado na metade da década de 1990, problematizo a tensão 

estabelecida entre Freire e o anarquismo organizado. Encerro esta dissertação 

com um pirata anarquista. Nas considerações finais problematizo a literatura 

de Freire como abertura para novas questões libertárias assim como analiso 

seus efeitos na própria existência do escritor anarquista. 
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emergências 
 
Em momento do romance Doutor Pasavento, Enrique Vila Matas expõe 

certa conversa entre o narrador - um escritor que se libera da própria 

identidade para se transmutar em um psiquiatra andarilho que persegue as 

pistas de um escritor suíço do início do século passado -, com um antigo colega 

literato. A conversa se delineia nas proximidades de um vulcão, onde 

Pasavento diz a Morante: “Estou plenamente de acordo com o senhor, e não só 

porque meu trabalho me obrigue a não contrariá-lo. Mas também porquê acho 

que a vida é um tecido contínuo e que, portanto, qualquer começo de história é 

arbitrário” (Vila Matas, 2009: 111). Compartilhando da reflexão de Morante, 

literato internado num retiro psiquiátrico, penso que é difícil apontar quando se 

iniciou esta pesquisa sobre a existência de Roberto Freire. Contudo, ela tornou-

se mais urgente em mim simultaneamente a conclusão da pesquisa de iniciação 

científica O Inimigo do Rei: problematizações sobre o jornal O Inimigo do Rei e 

experimentações libertárias, realizada entre setembro de 2005 e agosto de 2006. 

O Inimigo do Rei emergiu em 1977, na Universidade Federal da Bahia, 

mesmo ano em que Freire publicou viva eu viva tu viva o rabo do tatu, livro em 

que afirma pela primeira vez o anarquismo como perspectiva política de 

existência. Não tardou para que o jornal já na primeira edição, impressa em 

folha sulfite tamanho A4, em plena ditadura militar, chamasse a atenção de 
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coletivos, grupos e associações libertárias de todos os cantos do país. No 

carnaval de 1978, passou a ser distribuído para outras regiões, provocando, 

promovendo e discutindo experimentações entre jovens incomodados do litoral 

ao sertão. A partir de sua quarta edição, em 1979, O Inimigo do Rei tornou-se 

bimestral e passou a lidar com temas que ultrapassavam a militância libertária 

nos sindicatos. Problematizou a anistia e a distinção entre presos considerados 

políticos e outros ditos comuns, reivindicada por parte dos grupos de 

resistência a ditadura. Avançou também com as discussões sobre a liberação do 

sexo, a ecologia e antipsiquiatria. Completando dois anos de existência em 

fevereiro de 1980, a equipe propõe na capa ‘Prática sexual ampla, geral e 

irrestrita’, esculhambando explicitamente a política de abertura proposta pelo 

governo Ernesto Geisel.  

No desfecho da pesquisa sobre este jornal libertário, imprescindível na 

articulação de variados coletivos anarquistas durante a ditadura militar, afastei-

me das conclusões de alguns pesquisadores que o identificaram como marco 

inaugural de um anarquismo “moderno” no Brasil.3 Por meio da análise 

detalhada das edições do periódico, afirmei que a crítica ao Estado e à 

soberania, presente tanto nos textos que abordavam a questão sindical quanto 

                                                           

3 Sobre O Inimigo do Rei, ver: Waldir Paganoto. Imprensa alternativa e anarquismo. O Inimigo do Rei. 
Dissertação de mestrado em História. Assis, Unesp, 1997. Leonardo Carvalho Pinto. “Inimigo 
do Rei:um jornal anarquista”. In: História do Anarquismo no Brasil. Rafael Borges Deminicis e 
Daniel Aarão (Orgs). Rio da Janeiro, Mauad X, 2006: 133-145. 
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naqueles que tratavam da liberação do sexo e das drogas, atacavam o Estado 

por suas falsidades, imoralidades ou repressões.  

Mesmo incorporando novas maneiras de ver as práticas na atualidade, 

como o sexo e as drogas, O Inimigo do Rei permaneceu enredado no que Gilles 

Deleuze chamou de “pensamento de Estado”. Saul Newman analisou a 

presença deste modo de pensar entre certos libertários e concluiu: “A ação 

revolucionária falhou no passado, pois se manteve aprisionada por esse 

paradigma. Mesmo as filosofias revolucionárias como o anarquismo, que têm 

como objetivo a destruição do poder de Estado, mantiveram-se aprisionadas a 

concepções essencialistas e maniqueístas (...) Talvez a própria idéia de 

revolução deva ser abandonada” (Newman, 2005: 32). Associei a inovação do 

jornal menos à introdução de temas polêmicos ou à inauguração de um novo 

anarquismo do que à experimentação de uma militância debochada e divertida 

próxima aquela sugerida por Michel Foucault em “Uma introdução à vida não 

fascista” na qual escreve: “não imaginem que seja preciso ser triste para ser 

militante, mesmo se o que se combate é abominável” (Foucault, 1993: 200). 

A pesquisa sobre Roberto Freire, escritor e terapeuta libertário que, assim 

como O Inimigo do Rei, temperou o anarquismo nos anos 1970, no Brasil, com 

sensualidade, incorporando as reflexões de Wilhem Reich, Frederick Perls, da 

antipsiquiatria, do Movimento Hippie e das contestações dos jovens libertários 

a partir dos acontecimentos de 1968 em todo planeta, seria um modo de 

continuar pesquisando sobre este instante histórico a que fui apresentado nas 
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desgastadas páginas do Inimigo do Rei, e com o qual tive contato nos arquivos 

Edgar Leunroth (AEL-Unicamp); Centro de Documentação e Memória 

(CEDEM-Unesp) e Centro de Cultura Social (CCS-SP). Contudo, a escolha em 

investigar sua existência não é posterior, ao contrário, precede o contato que 

tive com o jornal anarquista.  

Conheci Freire antes mesmo de entrar na graduação em Ciências Sociais 

da PUC-SP. Desde 2003, eu o visitava regularmente em Cotia para 

conversarmos sobre política, música, futebol, cinema, a vida, nossas paixões. 

Em Cotia, Freire vivia com um quadro com a imagem de Rimbaud situado atrás 

da poltrona onde se sentava, alguns poucos livros que ainda guardava, certos 

discos, o uísque e uma gaveta repleta de chocolates.  

Após ler a afirmação de Stéfanis Caiafo (2009) em sua tese de doutorado 

de que os romances de Roberto Freire se apresentam como porta de entrada 

para o entendimento da Soma, recordei o efeito produzido em mim quando aos 

dezoito anos li pela primeira vez Coiote. Decidi orientar meu olhar para a 

literatura desenvolvida por Freire a partir de seu primeiro romance, Cléo & 

Daniel, publicado em 1965. Optei, portanto, pela perspectiva político-literária da 

existência de Freire em detrimento de uma análise mais detalhada da 

singularidade e das contribuições da prática da Soma, método terapêutico 

político anti-repressivo inventado por ele para auxiliar a juventude militante 

que lutava contra a ditadura e, “consequentemente se tornava muito visada e 

vitimada por essa violência” (Freire, 1988: introdução). 
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O que constituiu um imenso prazer, isto é, debruçar-se sobre esta escrita 

também se configurou em grande dificuldade, pois Freire não é citado em livros 

e pesquisas que sistematizam, organizam ou problematizam o anarquismo no 

Brasil durante a ditadura militar, na chamada abertura política ou mesmo a 

partir da instituição da democracia no final dos anos 1980. Margareth Rago já 

havia alertado em seu livro Entre a história e a liberdade: Lucce Fabri e o anarquismo 

contemporâneo para o fato de que a “historiografia contemporânea do próprio 

anarquismo tem sido, em geral, muito tradicional e pouco criativa, voltada mais 

para a recuperação dos fatos e dos atores excluídos da história, mantendo 

contudo, os mesmos enquadramentos disciplinares hoje altamente 

questionados” (Rago, 2000: 27). 

Edgar Rodrigues, considerado importante arquivista das práticas 

libertárias no Brasil, em sua antologia sobre o período denominada “ressurgir 

do anarquismo”, comenta a emergência de O Inimigo do Rei em 1977, mas não 

viva eu viva tu viva o rabo do tatu, lançado no mesmo ano do periódico. 

4Ancorado na busca da reconstituição histórica do Anarquismo “na origem 

límpida do acontecimento, na fundação, no abrigo silencioso”, na  ‘historia dos 

historiadores’”, como define Rago, seguindo as reflexões de Nietzsche e 

Foucault, Rodrigues ignora certas práticas liberadoras que eclodem nos anos 

1960 e 1970, como as práticas da Soma e os romances de Freire. E, deste modo, 
                                                           

4 Em O ressurgir do anarquismo Edgar Rodrigues elenca Freire no rol de autores que abordaram o 
anarquismo no Brasil a partir da década de 1970. Contudo, não comenta nenhuma passagem e 
nem inclui alguma reflexão de Freire na sua análise. 
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ancorado - “ao ouvir alguns anarquistas falarem, pode-se pensar que os anos 

1960 nunca aconteceram”5 –, sua História muitas vezes não sai do lugar.  

 

metodologias 

estéticas da existência 

A problematização dos percursos da vida de Roberto Freire nesta 

pesquisa foi realizada sob a perspectiva da estética da existência situada por 

Michel Foucault no curso A hermenêutica do sujeito, realizado em 1981 e 1982 no 

College de France. Este curso marca na obra de Foucault uma mudança em suas 

pesquisas. Movido por uma inquietação acerca da relação entre as tecnologias 

de si e os processos de subjetivação, o filósofo recuou aos últimos séculos da era 

chamada pagã e aos primeiros da era cristã, interessado na emergência do eu, 

“fundamentalmente, como a meta, o fim de uma trajetória incerta e 

eventualmente circular, que é a perigosa trajetória da vida” (Foucault, 2004a: 

304). Entretanto, Foucault realiza esse retorno para o deslocamento de uma 

moral que era essencialmente a busca de uma ética pessoal caracterizada pela 

Antiguidade, “para uma moral como obediência a um sistema de regras” 

                                                           

5 Hakim Bey. Caos. Terrorismo poético & outros crimes exemplares. São Paulo: Conrad, 2003.  
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(Foucault, 2004b), característica do cristianismo, interessado em problematizar o 

que acontece no presente  

Em A hermenêutica do sujeito, Foucault afirma que a partir do século XVI, 

e, sobretudo no século XIX, o tema do retorno a si que, segundo ele, foi um 

tema mais adverso do que retomado e inserido no pensamento cristão, 

reapareceu com força em algumas tentativas “para reconstituir uma ética e uma 

estética do eu” (Foucault, 2004a: 305). Como exemplo dessas “difíceis 

tentativas”, cita “Stirner, Schopenhauer, Nietzsche, o dandismo, Baudelaire, a 

anarquia, o pensamento anarquista” (Idem), colocando um problema que não 

se esgota, mas se abre no século XIX. “É possível que haja uma certa 

impossibilidade de constituir hoje uma ética do eu, quando talvez seja esta uma 

tarefa urgente, fundamental, politicamente indispensável, se for verdade que, 

afinal, não há outro ponto, primeiro e último de resistência ao poder político 

senão na relação de si para consigo”(Idem: 306).  

Um dos alvos da problematização do filósofo é o impasse em que se 

encontravam as múltiplas lutas por liberação que irromperam na década de 

1970. Investindo em formas de mobilizar essas lutas, Foucault insiste “nas 

práticas de liberdade mais do que nos processos de liberação” (Foucault, 2004b: 

p.265). “Quando um povo colonizado procura se liberar do seu colonizador, 

essa é certamente uma prática de liberação mas é sabido, nesse caso aliás 

preciso” prossegue Foucault, “que essa prática de liberação não basta para 
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definir as práticas de liberdade que serão em seguida necessárias para que esse 

povo, essa sociedade e esses indivíduos possam definir para eles mesmos 

formas aceitáveis da sua existência”. Foucault propõe frente à afirmação 

corrente de que é preciso liberar algo como a sexualidade ou o desejo a seguinte 

questão: “como se pode praticar a liberdade?” (Idem). 

Segundo Frederic Gros, nos dois últimos cursos realizados por Foucault, 

intitulados “A coragem de verdade”, o filósofo demonstra interesse pelos 

cínicos gregos, especialmente pelo seu uso da fala franca, rude, provocadora e 

de seu modo de vida particular, de uma vida errante, nômade. “Essa junção 

explosiva de um dizer franco e de um estilo de existência” (Gros, 2004: 162-63) 

constitui para Foucault uma atitude cínica que podemos reencontrar tanto em 

uma certa mística cristã do despojamento como em alguns movimentos 

revolucionários como o posto em prática pelos anarquistas. Alguns trabalhos 

recentes como o realizado pela historiadora Margareth Rago, analisam a 

emergência de algumas experiências libertárias como o grupo Mujeres Libres, 

durante a guerra civil espanhola (1936-1939), enfatizando menos a militância 

pela revolução e mais o trabalho cotidiano que essas mulheres realizavam sobre 

si mesmas. Essa “elaboração de si não exigia uma renúncia de si, como aparece 

em geral no discurso da militância política (...) não era pensada de uma maneira 

apenas negativa, isto é, como forma de reação ao poder” (Rago, 2006: 169).  
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Edson Passetti, ao lidar com esta noção de estética da existência mostra 

como o retorno a si “inclui a livre escolha dos exercícios não como regra de 

vida, mas arte de viver para fazer da própria vida uma obra” e conclui que “o 

sujeito, no caso o anarquista, volta-se para uma conversão a si, um retorno a si, 

uma navegação (...) Navegar implica arte, saber, técnica em pilotagem”(Passetti, 

2007: 67). Compartilhando as reflexões realizadas por Foucault, afirma que é 

preciso estudar experimentações de vida voltadas para uma ética capaz de 

desestabilizar e de levar a viver de uma “maneira prazerosa” (Passetti, 2003: 

p.202). Ao analisar as experimentações libertárias nas “relações amorosas, 

produtivas, educação de crianças alheias à escolarização”, na abolição do 

castigo, conclui que “a vida como obra de arte também é uma preocupação 

anarquista” (Passetti, 2007: 62). 

A análise das formas de resultado não se restringiu somente ao 

mapeamento da importância da obra de Roberto Freire desde a abertura 

democrática até hoje para os anarquismos no Brasil. Esta pesquisa analisou 

também quais são os efeitos do seu trabalho na criação de novos modos de vida 

libertários. Para isso é preciso “dar um passo adiante”, como mostrou Foucault, 

um deslocamento da análise dos acontecimentos que “desde o início dos anos 

sessenta” produziram “um verdadeiro processo de liberação” para o 

investimento e problematização da “criação de novas formas de vida, de 

relações (...) por meio de nossas escolhas sexuais, éticas, políticas” (Foucault, 
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2004c: 252). Por fim, Roberto Freire: Tesão & Anarquia visou dar continuidade a 

análise, iniciada por Passetti e Rago, das práticas anarquistas não mais como 

pertencentes a uma unidade que compõe um movimento de resistência e sim 

como práticas que coexistem, singulares e diversas. “Não há anarquismo, nem 

anarquista; somente anarquismos e anarquistas” (Passetti, 2007: 102) 

o que é um autor? 

Em seu texto “O que é um Autor?”, de 1969, Michel Foucault propõe 

problematizar a construção do “autor”, sua emergência e desenvolvimento na 

passagem dos séculos XVIII e XIX. Neste período, a “função autor”, como 

denomina Foucault, irrompe como modo de organização, estabelecimento de 

filiação e homogeinização da dispersão dos discursos. Para além desta função, 

argumenta que a emergência do autor serviu também para a diferenciação 

entre certos discursos e o uso ordinário da palavra. “O fato de haver um nome 

de autor, o fato de que se possa dizer ‘isso foi escrito por tal pessoa’ ou ‘tal 

pessoa é o autor disso’, indica que esse discurso não é uma palavra cotidiana, 

indiferente (...) uma palavra imediatamente consumível, mas que se trata de 

uma palavra que deve ser recebida de uma certa maneira e que deve, em uma 

dada cultura, receber um certo status” (Foucault, 2006: 174).  

Para reconhecer aquilo que reconhecemos como autor é preciso, segundo 

Foucault, apreender certas características. A primeira delas é a associação do 

autor como alguém que porta um dado perigo, visto que, sua figura emerge 
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para conter discursos considerados nocivos - “os textos, os livros, os discursos 

começam a ter autores (...) na medida em que o autor podia ser punido, ou 

seja, na medida em que os discursos podiam ser transgressores” (Foucault, 

2006: 275) -; a segunda é que o autor confere status aos discursos literários, 

transformando o anonimato em algo insuportável para a sociedade; e 

finalmente, o autor seria o indivíduo de razão que possui uma instância 

profunda, um poder criador, “o lugar originário da escrita”(Idem: 276).  

A construção do que chamamos de autor, ou a maneira como a crítica 

definiu esta existência que “permite superar as contradições que podem se 

desencadear em uma série de textos (...) um ponto a partir do qual as 

contradições se resolvem” (Idem: 278), está diretamente ligada, segundo 

Foucault, ao modo como a tradição cristã organizava os textos de que 

dispunha. Os critérios apresentados por São Jerônimo para identificar um 

autor - qualidade, unidade de doutrina, estilo, momento histórico -, são os 

mesmos empregados e formulados pela crítica moderna.  

Beatriz Carneiro argumenta que Foucault apresenta a definição do autor 

como aquele que “permite explicar o conjunto da obra, seja em suas 

transformações, seja nos seus aspectos permanentes. Como capaz de fornecer 

o princípio de certa unidade do trabalho (...) Como capaz de superar 

contradições” (Carneiro, 2004: 47).  Segundo Silvio Gallo, a apreensão deste 

escrito de 1969, possibilitou a problematização da noção de “gênio”. A autoria, 
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completa seguindo as reflexões de Foucault, “responde a uma série de 

movimentos e processos sociais, históricos, culturais – coletivos, portanto – 

dos quais o autor acaba sendo apenas um vetor de manifestação” (Gallo, 2004: 

78).  

Contudo, Foucault sugere que assim como o papel que o autor exerce de 

regulador da ficção, “papel característico da era industrial e burguesa, do 

individualismo e da propriedade privada”, irrompeu em um dado momento, 

“não há nenhuma necessidade de que a função autor permaneça constante”. 

Para ele “no momento preciso em que nossa sociedade passa por um processo 

de transformação, a função autor desaparecerá de maneira que permitirá uma 

vez mais à ficção e aos seus textos polissêmicos funcionar de novo de acordo 

com outro modo” (Idem: 288). 

Em texto escrito um ano antes da publicação de Foucault, Roland Barthes 

já assegurava que atribuir a redação do texto a uma pessoa é impor a esta 

escrita “um travão, é provê-lo de um significado último, é fechar a escritura” 

(Barthes, 2004: 63). A recusa desta atribuição que celebra o trunfo da crítica, 

isto é, a recusa da busca em desvendar um segredo, o não reconhecimento do 

Autor, segundo Barthes, é também a recusa da figura do criador, recusa de 

“Deus e suas hipóstases, a razão, a ciência, a lei” (Idem). Barthes conclui seu 

breve texto demonstrando que a multiplicidade da escrita encontra unidade 

apenas no seu destino, o leitor. 
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A partir das sugestões apresentadas por Michel Foucault e Roland 

Barthes, apreendi Roberto Freire não mais como criador ou origem da escrita. 

Ele próprio se considerava um outro, referência ao verso “Eu é um outro”, do 

jovem poeta francês do final do século XIX, Arthur Rimbaud. Após estas 

leituras, passei a acompanhar a literatura de Freire naquilo que ela continha de 

pessoal, “polissêmico”.  

“O que é um Autor?” fortaleceu ainda a perspectiva de uma estética da 

existência na realização desta pesquisa, pois, a vida como obra de arte “põe 

em discussão a noção de obra e da autoria dessa obra vida” (Carneiro, 2004: 

51).  A análise da literatura, portanto, não explicará quem é Roberto Freire, ao 

contrário, levará precisamente aos lugares nos quais ele desaparece, pois 

“antecede o autor, a pessoa que também é autora de si” (Passetti, 2004: 124).  

 

uma escrita libertária  

Roberto Freire transformou sua existência a partir da primeira prisão, 

logo após o Golpe Militar, em 1965. No porão do DOPS, como modo de lutar 

contra a interrupção autoritária de suas atividades, esboçou seus primeiros 

escritos. É após Cléo & Daniel, publicado em 1966, que ele se dedica 

exclusivamente à militância de resistência à ditadura militar. No desenrolar de 

suas atividades subversivas, na relação com certos jovens da Ação Popular 

(AP), organização na qual militou após o golpe, passa a se dedicar ao teatro, 
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com a invenção do TUCA, na PUC-SP, até as vésperas da promulgação do AI-

5, pelo governo do general Costa e Silva, em 1968. 

No ano seguinte à promulgação do AI-5, após lançar a adaptação para o 

cinema de Cléo & Daniel, Freire viaja para a Europa. Em Paris, no Teatro Odeon, 

mesmo espaço no qual havia apresentado junto com a equipe do TUCA, dois 

anos antes, o espetáculo “Morte e Vida Severina”, depara-se com a 

singularidade do coletivo Living Theater. Depois da conversa decisiva com o 

coordenador anarquista Julien Beck, descobre Wilhem Reich e retorna ao Brasil 

interessado na existência do dissidente de Freud e em suas críticas à Psicanálise. 

Vislumbra então a possibilidade de retornar ao exercício da Psicologia, prática 

que havia abandonado em 1962, para se dedicar-se à militância,6 utilizando-a 

como arma de luta política contra a ditadura. É neste momento que Freire 

esboça as bases da Soma para prestar auxílio a militantes clandestinos e jovens 

que lutavam pela liberdade no país.  

Simultâneo às pesquisas para consolidação da Soma, no início da década 

de 1970, Freire se afasta da militância política que o marcara na década anterior, 

após constatar que seus parceiros de militância pretendiam fazer a revolução, 

mas sem liberarem-se dos autoritarismos:  “na relação com a companheira ou 

com o companheiro, na relação com os filhos, na relação com os demais 

                                                           

6 “A Psicanálise eu parei em 62, depois de 62 a 64 foi minha atividade quase só com o pessoal do 
teatro e foi a ação política com os amigos marxistas e depois a entrada na Ação Popular”. (Freire 
apud Goia, 2001: p.94). 
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companheiros fora do campo de luta...” (Freire, 1990: 53). Lança em 1976, o 

romance Travesti e em 1977, o livro de ensaios viva eu viva tu viva o rabo do tatu 

no qual reitera a sua ruptura com a AP e afirma seu posicionamento político 

anarquista.   

No decorrer dos anos 1970, baseando-se nas experiências libertárias 

realizadas no Centro de Estudos Macunaíma, espaço onde viveu e desenvolveu 

grande parte da terapia, escreve Coiote, publicado somente em 1986. O livro 

narra a história de um jovem rapaz que decide viver com seu bando 

experimentando a vida em liberdade no alto de uma montanha em Mauá, Rio 

de Janeiro, tornando-se insuportável para os costumes autoritários de uma 

pequena vila. Para além da publicação de Coiote, divulga nos anos 1980, os 

livros de ensaios: Utopia & Paixão (1984); Sem tesão não há Solução (1987) e Ame e 

dê Vexame (1990). É precisamente com estes três livros que ele finalmente 

apresenta a perspectiva libertária de seu anarquismo somático. 

Esgotado das constantes viagens e deslocamentos para trabalhar com a 

Soma, depois da publicação de Ame e dê Vexame, Freire se retira 

progressivamente das suas atividades como terapeuta e concentra suas energias 

em palestras sobre o anarquismo e, sobretudo, na intensificação de seu trabalho 

literário. Publica, em 1991, Histórias curtas e grossas; em 1995, Os cúmplices, 

romance publicado em dois volumes, onde revisita, por meio da história de 
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dois irmãos que cresceram, assim como ele, no bairro do Bixiga, em São Paulo, 

suas memórias de vida.  

 Contudo, pouco tempo depois do lançamento de Os cúmplices e de seu 

desentendimento com Sérgio de Souza, o qual chamava de “Meu Capitão”; com 

quem inventou a revista Caros Amigos e do lançamento do polêmico romance liv 

& tatziu, história de um amor incestuoso entre dois irmãos que tem como 

cenário os conflitos de terra no Pontal do Paranapanema, em 1999, Freire sai de 

cena. Acostumado com a agitação e a companhia de jovens desde a década de 

1960, decide viver sozinho em Cotia, município vizinho a cidade de São Paulo. 

Cercado de livros, filmes, visitas de antigos e novos amigos, um quadro com a 

imagem do poeta francês Arthur Rimbaud, de quem traduziu alguns poemas 

para serem musicados e gravados juntos de composições próprias em seu disco 

Vida de artista, de 2004, seguiu escrevendo, em frente, adiante em suas 

“aventuras em navegações tão precisas quanto perigosas” (Freire, 2002:9).  

Da militância política na Ação Popular à afirmação do anarquismo; da 

Psicanálise à descoberta de Reich; da coexistência com jovens revolucionários 

ao afastamento para viver em Cotia, Freire se movimentou constantemente, 

transformando a si mesmo no e pelo ato de escrever. Esta mutação de si pela 

intensidade do próprio trabalho, a escrita, o aproxima ainda mais do que 

Michel Foucault denominou em suas últimas reflexões de estéticas da 

existência. “Essa transformação de si pelo próprio saber é, creio, algo bem 
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próximo da experiência estética. Para que um pintor trabalha senão para ser 

transformado por sua pintura?” (Foucault, 2004: 256). Vera Schroeder compara 

Roberto Freire a um homem que possui a arte de fazer rendas com seus “bilros 

que não param de tecer novas peças”. E quem observou esta “rendeira” com 

atenção, conclui, “viu que de tanto defender a liberdade e a ideologia do prazer, 

Freire nos ensinou a fazer renda e também a namorar” (Schroeder, 2004: 285). 

 

 

(1) 
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o golpe  

Pouco antes do Golpe Militar, no dia 1º de abril de 1964, Roberto Freire 

editava na companhia de frei Carlos Josaphat, com quem passava “noites 

inteiras conversando, trocando e afinando idéias que pudessem erguer a 

cristandade brasileira numa revolta realmente revolucionária” (Freire, 2002: 

164), o jornal Brasil Urgente. O periódico mensal contava somente com Freire e 

Josimar Moreira como integrantes que não faziam parte da Ordem dos 

Dominicanos, e denunciava “o autoritarismo do poder econômico e a origem do 

capitalismo burguês” no país.  

Brasil Urgente emerge no momento em que o presidente João Goulart 

contava com o apoio de boa parte dos estudantes, artistas e intelectuais, 

engajados nas transformações da estrutura educacional bem como dos 

trabalhadores sindicalizados que aderiam às propostas de “Reformas de Base” e 

de milhares de camponeses que participavam das ligas que reivindicavam a 

Reforma Agrária. Como resposta a estas mobilizações, uma semana após o 

discurso de Jango, realizado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no qual 

falou das reformas de base, com destaque para a agrária, que desapropriaria 

terras desocupadas ressarcindo os proprietários com títulos da divida pública, 

setores mais conservadores da Igreja Católica promoveram, em São Paulo, a 
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Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A inflação elevada e a 

instabilidade política favoreciam também “a pregação da direita, junto às 

classes médias, em favor das mudanças profundas que trouxessem um governo 

forte” (Arquidiocese de São Paulo, 1985: 58).  

A disposição de auxílio vinda do governo estadunidense, “são 

evidências dessa ajuda as armas oferecidas pelo então coronel Vernon Walters 

(mais tarde um dos chefes da CIA)” (Arquidiocese de São Paulo, 1985: 58), 

temeroso com os rumos políticos do maior país da América Latina, somado às 

propagandas anticomunistas veiculadas sobretudo pelo Partido Social 

Democrático (PSD), a União Democrática Nacional (UDN), setores da Igreja 

Católica e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), financiado por 

empresários do Rio de Janeiro e de São Paulo; formado por integrantes da 

Escola Superior de Guerra, entre eles, Golbery do Couto e Silva, considerado 

um dos principais articulistas políticos dos militares em 1964, pesou em favor 

do Golpe.  O jornal editado por Freire, na edição de março deste ano, já 

anunciava o desfecho com a manchete: “’Fascistas tramam golpe contra Jango” 

(Freire, 2002: 166).  

Às vésperas do 1º de abril, abandonado pela equipe que produzia o 

periódico, entre elas José Carlos Josaphat, que havia embarcado para o 

Vaticano, Freire encerra sozinho a história do jornal. Duas semanas após o 

Golpe, no dia 15 de abril, o General Castello Branco assume o governo da 
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ditadura no Estado. Respeitado pelos militares, ligado à Escola Superior de 

Guerra, “Castello Branco significava que o movimento contra Goulart não seria 

mera aventura” (Pilagallo, 2009: 46). Todavia, a escolha de Castello Branco 

revelou a polarização dentro do Exército entre ele, representante do grupo que 

emergiu nas Forças Expedicionárias Brasileiras durante a II Guerra Mundial e 

que se formou na Escola Superior de Guerra, seguindo os preceitos 

estadunidentes de combate ao comunismo na guerra fria, e a chamada “linha 

dura”, que contava, entre outros, com a presença do Ministro do Exército, 

Arthur da Costa e Silva. 

Restou a Freire, depois de encerrado o Brasil Urgente, o trabalho que 

desenvolvia com jovens militantes da Ação Popular, grupo que emergiu em 1962, 

composto de “cristãos progressistas ligados a Ação Católica, em particular à 

JUC – Juventude Universitária Católica” e que se propunha “a lutar por uma 

sociedade justa, condenando tanto o capitalismo quanto os países socialistas 

existentes” (Arquidiocese de São Paulo, 1985: 100). Oriunda da Ação Católica 

Brasileira (ACB), grupo que incentivava um maior engajamento dos católicos 

com a realidade brasileira, a Ação Popular surge da radicalização política da 

JUC, no início dos anos 1960. Tal radicalização provocou a tensão entre jovens 

militantes e setores mais conservadores da Igreja que priorizavam o caráter 

espiritual da evangelização. E é precisamente “para se subtrair à ingerência da 
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Igreja, que muitos militantes da JUC, juntamente com elementos não-católicos, 

criaram em 1962, a Ação Popular” (Peirão; Rodrigues; Sundfeld, 1985: 24).   

Frente à insatisfação de muitos jovens com o Partido Comunista, a Ação 

Popular irrompeu e se consolidou como importante força política do movimento 

estudantil, segundo Herbert de Souza, o Betinho, um dos fundadores da AP, 

por aproximar a maneira de se posicionar politicamente ao contexto cultural do 

início dos anos 1960. Logo após o golpe Betinho cai na clandestinidade e escapa 

para o Uruguai, pois, era perseguido pela repressão militar devido ao cargo de 

direção que ocupava na AP. Retorna, em 1965, um ano após o Golpe, apoiando 

a adoção de uma nova forma de resistência a ditadura. “Há uma ditadura 

militar e a massa é contra essa ditadura militar. A única forma de provar que 

isso é uma ditadura militar é promover o aparecimento da luta armada, chamar 

a ditadura militar para tirar suas armas, para se revelar como tal. Ao fazer isso, 

a massa vai se somar com os que lutam contra a ditadura militar com armas, vai 

se generalizar uma rebelião nacional, e ela cairá. Com esse modelo a gente 

voltou ao Brasil (...) A política tradicional, institucional, desapareceu. A única 

política viável é a das armas e da força. Com esse modelo” concluiu Betinho, 

“você tem o período da AP até 68” (Souza, 1978: 80).  

Freire explica sua adesão à Ação Popular por respeitar as práticas políticas 

propostas por Betinho e Vinicius Caldeira Brandt, dois dos jovens líderes do 

grupo, e por perceber o distanciamento da AP em relação à Igreja. “Eles 
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estavam deixando de ser católicos para se tornarem socialistas” (Freire apud 

Goia, 2001: 96), concluiu. Todavia, na época, admirava ainda o engajamento 

político de certos católicos com a classe operária. Em 1959, cinco anos antes do 

Golpe, ele conta que havia montado no Centro de Estudos de Dramaturgia do 

Teatro de Arena seu texto “Gente como a gente”. “Foi um terror pra mim o dia 

da discussão em cima desta peça. Porque eu tinha tido uma formação meio 

católica, e admirava a ação católica junto a classe operária (...) Fui muito 

criticado porque eu coloquei na peça um jovem católico que era mais 

revolucionário do que o personagem comunista. Porque ele tinha uma atitude 

humana não fria, como os comunistas pareciam para mim. E a crítica foi muito 

violenta” (Freire apud Goia, 2001: 103). 

Neste momento em que a AP radicalizava seu posicionamento frente à 

ditadura militar, “a opção por uma ideologia marxista ficou mais clara a partir 

de 1967, quando se assimilavam, ao mesmo tempo, questões da Revolução 

Chinesa” (Peirão; Rodrigues; Sundfeld, 1985: 24), Freire auxiliava certos 

militantes na redação de textos e manifestos políticos. No entanto, mais 

importante do que a produção destes escritos, segundo ele, era “o contato direto 

com o ardor revolucionário daqueles rapazes e daquelas moças, colocando 

sempre o desejo de liberdade pessoal e social antes de tudo” (Freire, 2002: 168).  

O relato da “garota linda, loira e que usava óculos de lentes muito 

grossas” que afirmaria numa das reuniões que “esta sociedade, para ser justa, 
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depende decisivamente da qualidade emocional e ética do nosso amor 

revolucionário” ou do “rapaz de olhos brilhantes, cabelos lisos e caídos sobre a 

testa larga” que disse “vai chegar um dia que meu amor por minha namorada 

chegará ao seu limite extremo, porque através dela, estarei fazendo amor com 

toda a humanidade” (Ibidem, p.169) acompanharam sua reflexão após a 

primeira prisão, em 1964, antes mesmo da sinalização de um maior 

endurecimento da ditadura com a promulgação do Ato Institucional-2, em 1965. 

Com o AI-2, Castello Branco aquietou a intitulada “linha dura” do Exército e 

minimizou as derrotas nas eleições deste ano na Guanabara e Minas Gerais. O 

decreto extinguiu os partidos políticos, introduzindo o bipartidarismo, e 

determinou também eleição indireta para a presidência da República. A partir 

de então, com a dissolução dos antigos partidos, os políticos ligados aos 

militares se filiaram à Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e os da oposição 

foram para o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), ambos apelidados pela 

vox populi, segundo Paulo Francis, de “Partido do Sim e Partido do Sim senhor” 

(Francis, 2004: 112).  

Cléo & Daniel irrompe após Freire ter sido preso em sua própria casa, em 

decorrência da informação dada por um jovem militante da Ação Popular de que 

ele dava abrigo à sua namorada, militante clandestina procurada pela polícia 

desde o Golpe de 1964. “Ele entregou a noiva, por medo da Polícia ou da 

Marinha, destruindo a possibilidade de sobrevivência daquele amor, bem como 
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atingiu o meu e da minha mulher, com a nossa separação através da 

arbitrariedade daquela violenta prisão, depois brutalizada pelas torturas 

quando me pediam para trair a AP, trair meus companheiros, nosso amor, seus 

amores e, sobretudo, o nosso amor socialista e revolucionário” (Ibidem: 171).  

Redigido a partir da reunião de anotações feitas no porão do DOPS, em 

folhas de jornal velho que os presos usavam para forrar o chão e dormir, Freire 

afirma que procurou descrever no romance, a partir da experiência das 

frequentes “entregas"7 após sessões de torturas pelas quais eram submetidos os 

militantes que combatiam a Ditadura, “como estava sendo caçado o amor no 

Brasil, para que deixasse de existir e fosse, assim, possível a implantação e a 

manipulação do Estado pelo Exército” (Ibidem). Wally Salomão, que também 

seria preso durante a ditadura militar, em 1972, e assim como Freire tornar-se-ia 

um escritor, ou melhor, poeta, no período em que esteve encarcerado no 

Carandiru, afirma que a escrita nestas circunstâncias é liberada para 

transformar o horror. “Você transforma o horror, você tem que transformar. E 

isso é vontade de quê? De expressão, de que é isso? Não é a de se mostrar como 

vítima (...) Não me senti vitimizado, de ver o sol nascer quadrado. Para mim, foi 

uma liberação da escritura (...) ver o sol nascer quadrado, eu repito essa 

                                                           

7 Sobre o termo “entregar”, utilizado por militantes que combatiam a Ditadura Militar, Freire 
relata em sua autobiografia Eu é um outro que “surgiam transformações na nomenclatura de 
certos fatos, neologismos que serviam melhor para definir os incidentes. O primeiro foi o verbo 
‘cair’, para significar ter sido preso (...) ‘Entregar’ queria dizer delatar. Era terrível receber essas 
informações meio cifradas. A nossa maior luta era não se deixar cair e conseguir não entregar 
nada a ninguém” (Freire, 2002: 212). 
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metáfora gasta, representou para mim a liberação do escrever, que eu já tentava 

desde a infância” (Salomão, 2003: 28-29). 

Freire continuou a redação de Cléo & Daniel depois da prisão, em São 

Sebastião, diante do mar. “Em lugar de cuidar da saúde e tentar refazer-me das 

violências da prisão” (Ibidem), diz que foi tomado “por uma espécie de febre 

delirante” (Ibidem) que o fez escrever acompanhado de muito uísque e leituras 

de On the Road, livro do beat Jack Kerouac8, as quase quatrocentas páginas de 

Cléo & Daniel. Estimulado pelo trabalho desenvolvido com os jovens da Ação 

Popular e a decepção com Brasil Urgente, inventou neste seu primeiro romance a 

história de dois jovens em conflitos com suas respectivas famílias e que se 

apaixonam de tal modo que se tornam insuportáveis para a sociedade. Cléo, 

filha de um senador é levada ao consultório psicanalítico de Flugel pela mãe 

que considera a filha “uma louca, uma imoral” por ter descoberto o sexo muito 

jovem, e Daniel, rapaz silencioso e amante do jazz de Miles Davis e das poesias 

de Wiliam Blake, Rimbaud e Lautreamont, que descobre em Flugel a única 

saída para escapar da internação num Sanatório de São Paulo. 

É precisamente depois de ajudar Daniel a fugir do Sanatório para onde 

foi levado pela família após arrancar as telhas da própria casa e atirá-las na rua, 

“vou despertá-los, desintoxicá-los, sei lá... O que falta em casa é ar, altura, 
                                                           

8

 Sobre as leituras que realizava na época em que escreveu Cléo & Daniel, Freire revela: “sempre 
li romance, e nessa época, especialmente, li muito romance, principalmente os americanos. A 
geração de 54, a beat generation...”(Freire, 1990: 107). 
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vento, claridade, sol... Dentro de cada um, dentro de cada quarto, sob os 

telhados” (Freire, 1966: 156), que se dá o encontro na Praça da República, centro 

de São Paulo, que resume o que Freire pretendia dizer com seu romance. 

“Nesse dia eles estão fugindo. Ele fugindo de um sanatório onde tomava 

choques elétricos, e ela fugindo da família onde era muito mal tratada; os dois 

se vêem na Praça, se olham, se agarram e começam a se beijar. E nesses beijos 

eles tem orgasmos fantásticos que eles nem sabiam que existiam e não se soltam 

mais”.9Contudo, as pessoas que transitavam pelas ruas separam furiosamente 

os corpos de Cléo e Daniel. O desfecho é trágico. O jovem casal volta a se 

encontrar e morre junto após tomarem uma overdose de remédio e transarem 

ouvindo bem alto o “Concierto de Aranjuez” com Miles Davis. Explícito em 

relação ao desfecho deste seu primeiro romance Freire afirma: “me acusaram 

disso, do suicídio, mas não, eles foram assassinados” (Freire, 1990: 116). A 

conclusão do livro de 230 páginas editado pela Brasiliense reflete a “sensação 

que eu tinha de que não se poderia mais amar depois do Golpe”.10  

Cléo & Daniel foi o livro do qual Freire mais recebeu retornos sobre seu 

efeito na vida dos leitores. Para ele, o principal impacto do romance é “o 

rompimento com a esperança do amor burguês” (Freire apud Goia, 2001: 105). 

Em resposta ao desapontamento de certos leitores que esperavam um desfecho 

                                                           

9Depoimento de Roberto Freire em Bigode, vídeo dirigido por Edson Passetti e roteiro de 
Gustavo Simões, exibido em 2008 no CNU (Canal Universitário). 
 
10 Idem. 
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feliz, concluiu: “alguns ficam tristes porque eles morrem no final. E queriam 

que eu os salvasse. E eu digo: não sou eu que tenho que salvá-los... Seríamos 

todos nós. Porque se Cléo e Daniel realizam o amor deles, apesar daquele 

drama todo eles continuariam não tendo o apoio da família, da sociedade, de 

ninguém” (Freire apud Goia, 2001: 105). Assim como os jovens militantes da 

Ação Popular com quem Freire trabalhou em conjunto, Cléo e Daniel eram, 

segundo ele, revolucionários apaixonados “pela possibilidade de ser livre, de 

amar em liberdade”.11  

 

tuca 

Em 1965, enquanto militava ativamente na Ação Popular, Freire foi 

convidado por alguns professores e estudantes para participar da criação e 

construção do TUCA (Teatro da Universidade Católica). A equipe profissional 

montada por ele era constituída pelo diretor de teatro Silnei Siqueira e o 

cenógrafo José Armando Ferrara. Seis meses depois da sua fundação, o teatro 

seria inaugurado no dia 11 de setembro com a estréia da peça “Morte e vida 

Severina”, de João Cabral de Melo Neto, com canções do também estreante 

Chico Buarque de Holanda. “No dia 11 de setembro de 1965, apesar de tudo 

preparado para a estréia, o grupo tinha muitas incertezas. Mas, ao final o 

                                                           

11 Ibidem. 
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público aplaudiu de pé durante dez minutos e foi difícil a cortina fechar 

definitivamente” (Peirão; Rodrigues; Sundfeld, 1985: 39).   

“Criado por estudantes que resistiam e não aceitavam as imposições 

deformantes e castrativas de sua liberdade de associação e manifestação e por 

profissionais de teatro que já haviam participado de experiências de cultura 

popular e que, após 1964, preferiam não trabalhar em teatro comercial, o 

TUCA”,12 segundo Roberto Freire, “encontrou logo o apoio da Reitoria da 

Universidade Católica de São Paulo e de parte de seu corpo docente” (Freire, 

2002: 216). Para os pesquisadores Marly Rodrigues, Robert Sundfeld e Solange 

Peirão, o grupo resultou do esforço de amadores talentosos. “Nem por isso”, 

argumentam, “prescindiu da sólida experiência de profissionais capazes de 

catalisar aspirações de engajamento político e potencialidades artísticas dos 

universitários, através de um trabalho elaborado, equivalente ao do teatro 

profissional. Nesse sentido, a participação de Roberto Freire foi de grande 

importância para o grupo” (Peirão; Rodrigues; Sundfeld, 1985: 38). “Morte e 

vida Severina”, texto sugerido por “Jacaré”, companheiro de boemia de Silnei 

Siqueira e Freire, foi aceita pelo grupo por várias razões: “a preferência por 

autor nacional; a identificação com a realidade brasileira; o entusiasmo dos 

                                                           

12

 Em depoimento ao Tuca 20 anos, Freire distingue o TUCA do CPC da UNE. “Havia uma 
diferença brutal entre a nossa proposta e a dos CPCs. Eu achava os espetáculos dos CPCs 
óbvios e até repelentes: colocar, por exemplo, os atores batendo num Tio Sam. Esta é uma forma 
de conscientização autoritária. A arte é conscientizadora em si (...) O melhor instrumento de 
conscientização é a beleza”. 
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estudantes pela ideologia do texto; a possibilidade de ‘Morte e Vida’ congregar 

um grande número de atores” (Idem: 31). A montagem encenada pela equipe 

do TUCA apresentava inovações técnicas e estéticas como o figurino unissex 

feito todo com panos brancos, e a presença constante em cena do elenco inteiro.   

Ainda sob o efeito da repercussão de “Morte e vida Severina”, em 1965, 

Freire incentiva o grupo a se inscrever no 4º Festival Mundial de Teatro 

Universitário, que se realizaria no ano seguinte em Nancy, França. “Não foram 

poucas as tentativas para se conseguirem recursos para comprar passagens para 

os 30 atores e mais os diretores. Uma parte do dinheiro foi obtida com as 

exibições da peça realizadas entre setembro de 1965 e abril de 1966. Além disto, 

alguns cantores amigos do grupo, como Elis Regina, Dorival Caymmi, Geraldo 

Vandré, Chico Buarque de Holanda e vários outros, apresentavam-se 

gratuitamente após as encenações da peça, o que atraía um público ainda maior 

(...) Chico Buarque vendeu seu primeiro carro – o ‘Clóvis’ – e Roberto Freire, 

seu telefone” (Idem: 43).  

O TUCA estreou no Festival em abril de 1966 e dias depois foi anunciado 

como o grande vencedor do prêmio. Roberto Freire recorda com bom humor o 

dia em que conheceu Jean Genet, que também participava do festival, mas tinha 

sido preso na véspera acusado de bater carteiras num coletivo de Paris13. De 

                                                           

13 Depoimento de Freire na série de programas Os Insurgentes produzidas pelo Nu-Sol em 
parceria com a Tv Puc, 2008.  
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Nancy, o grupo que já tinha passagem de volta marcada para o Brasil estendeu 

a viagem até Paris para se apresentar no histórico Teatro Odeon. Depois da 

capital francesa o TUCA ainda embarcou para Portugal onde projetou sua raiva 

da repressão brasileira, que se intensificava a cada dia, contra a antiga repressão 

portuguesa: a de Salazar. “Todas as apresentações em Portugal tinham uma 

certa carga de oposição, transmitida de diversas formas. Ora o espetáculo era 

dedicado às classes oprimidas, ora a personalidades contestadoras” (Idem: 48).  

A segunda montagem realizada pelos jovens do TUCA foi aprovada 

após um concurso interno no grupo. A opção escolhida, O & A, era uma 

proposta de experimentação radical e inovadora feita por Roberto Freire. Sem a 

utilização de palavras, o espetáculo exigia exercícios intensos de expressão 

corporal. “Os atores eram divididos em dois blocos bem distintos. O bloco do 

‘O’ é o que reprime, pressiona, manda. O outro bloco, do ‘A’, procura construir, 

modificar e manifestar-se. A linguagem verbal representada através da 

utilização de apenas dois fonemas era uma grande inovação” (Idem: 56). 

Enquanto José Armando Ferrara inventara para O & A um cenário que 

simbolizava uma enorme gaiola de ferro, as músicas da montagem ficaram 

novamente sob a responsabilidade de Chico Buarque, que contou desta vez com 

os arranjos de Júlio Medaglia.  Maria Ester Stockler orientava a movimentação 

dos atores e Hedy Toledo produzia os figurinos. Silnei Siqueira na direção e 
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Roberto Freire, como supervisor, completavam a experimentada equipe de 

apoio aos jovens atores do TUCA.  

Entretanto, mesmo sem texto, o que impossibilitava o veto da peça, o 

incômodo gerado pela estréia de O & A, em 1967, fez com que a polícia 

prendesse diariamente alguns atores, impedindo a realização da montagem. 

Após a incisiva ação policial, O & A, parou de ser apresentada e o TUCA se 

dispersou, encerrando um processo de experiências estéticas e políticas. “Em 

1968, iniciava-se uma profunda transformação do grupo TUCA e, para isso, 

pesaram vários fatores. Um deles foi o gradativo afastamento dos militantes da 

AP do Movimento Estudantil, já que este vivia um processo de definição 

ideológica e partidária. Pesaram também questões de desgaste interno do 

grupo: a disputa pela liderança e a recusa em aceitar a orientação de 

profissionais” (Idem: 59). 

Sob nova direção, de Mario Piacentini, o grupo ainda montaria 

“Comala”, em 1969 e “O Terceiro Demônio”, no ano seguinte, com a qual se 

apresentou em festivais de teatro na América do Sul e nos Estados Unidos. 

Depois de retornarem de uma destas viagens a equipe do TUCA se deparou 

com o espaço do teatro alugado para atividades que não tinham ligação com a 

Universidade. Sem condições financeiras para alugar outra sala, o grupo 

interrompeu as apresentações de “O Terceiro Demônio”. A partir deste e de 

outros acontecimentos, em 1971, a relação entre os jovens do Tuca e alguns 
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setores da PUC seria rompida. “As atividades do grupo deslocaram-se para o 

Equipe Vestibulares que cedeu-lhe verbas e as dependências” (Idem :60). 

A montagem de O & A explicitou o desejo de Freire em desvencilhar-se 

de certo teatro engajado para pesquisar novas experiências de linguagem 

corporal, outros modos de encenação. Tal desejo, impedido pela ditadura 

militar, seria reanimado em Freire um ano após a montagem de O & A, ao 

conhecer o trabalho desenvolvido pelo coletivo teatral Living Theater. 

Entretanto, diante do Living Theater, Freire veria alterado não somente seu 

modo de conceber o teatro mas, sobretudo, transformaria seu jeito de lidar 

estética e políticamente com a vida. 

 

paradise now, reich  

Para além do teatro, em 1969, Freire recebe de seu irmão a notícia do 

interesse do diretor do Banco Bozano Simonsen em financiar a adaptação de 

Cléo & Daniel para o cinema. Sem hesitar, procurou montar a equipe que 

desejava para realizar o filme. Insatisfeito com o resultado final do projeto, que 

contou com a colaboração de seus grandes amigos e atores Lélia Abramo, 

Beatriz Segall, Myriam Muniz e John Herbert, Freire partiu para a Europa com 

o objetivo de esquecer o cinema. Na companhia do jovem fotógrafo Chico 

Aragão, que interpretara Daniel no filme, foi assistir, no Palais des Esports, em 
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Paris, “a um espetáculo teatral que fazia lá muito sucesso, do grupo norte-

americano Living Theatre, chamado ‘Paradise Now’” (Idem: 232). 

Cléo & Daniel explicita o posicionamento corajoso de Roberto Freire 

frente ao Golpe de 1964, e apresenta seu rompimento com a Psicanálise. O 

abandono ocorreu pois, para Freire, havia uma incompatibilidade entre a 

Militância Política e seu trabalho no consultório. “Aqueles que me procuravam 

não eram os clientes com os quais desejava trabalhar”. Bem diferente dos jovens 

que conhecera na PUC, as pessoas no consultório “eram quase todos da 

segunda para a terceira idade, com boa situação financeira, hábitos burgueses e 

sem nenhum sonho em seus corações, além dos de manter a própria e 

satisfatória situação econômica, bem como garantir a segurança social (...) Eu 

teria apenas de adaptá-los à vida burguesa, procurando torná-los mais 

eficientes e realistas na forma de ser, de produzir e de amar dentro da visão 

burguesa e capitalista” (Ibidem: 156).  

Afastado da Psicologia desde as vésperas do Golpe de 1964, foi após 

conhecer Julien Beck, inventor do Living Theater com sua parceira e paixão 

Judith Malina, que Freire descobriu Wilhem Reich. Antes de assistir o 

espetáculo “Paradise Now”, diz que se informara sobre o trabalho do coletivo e 

teve “a grata notícia de saber tratar-se de um grupo anarquista radical que 

deixara os Estados Unidos por se negar a pagar imposto de renda enquanto o 

dinheiro público do país fosse aplicado na guerra do Vietnã” (Ibidem: 233). 
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“Paradise Now” provocou no ex-psicanalista um “delicioso e inesquecível 

impacto por sua beleza e estranha comunicação corporal, sensorial e sobretudo 

sensual” (Ibidem).  

Depois de uma breve conversa, Beck convidou Freire para visitá-lo no 

hotel onde estava hospedado em Paris. Neste último contato o inventor do 

Living Theater revelou que baseava o trabalho do grupo não nas pesquisas de 

Konstantin Stanilavski que, segundo ele, era animado pelas concepções 

psicológicas de Freud, mas sim na vida de Wilhem Reich. “Dessa visita, eu saí 

decidido a retornar à Psicologia, como discípulo de Reich, pois pelo que me 

dissera Beck, ele provara cientificamente a minha própria contestação à 

Psicanálise, como me apontava os caminhos abertos por Reich para uma 

Psicologia mais contemporânea e, sobretudo, de conteúdo político explícito” 

(Ibidem: 234). Na sequência do retorno ao Brasil Freire mergulha na leitura de 

“Análise do caráter” e “A Função do Orgasmo”. Neste momento “toda a antiga 

paixão pela possibilidade de um trabalho revolucionário no campo da 

Psicologia voltou forte e renovada” (Freire, 2002: 234).  

Posteriormente ao encontro com Julien Beck, menos visado pela 

repressão da ditadura militar por adotar novas táticas de ação, Roberto Freire 

inventaria a Soma como base não só de apoio psicológico, mas, também, 

financeiro para a manutenção das famílias de militantes clandestinos afetadas 
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por fuga, prisão ou morte.14 Para Vera Schroeder “a visão política de Reich, que 

apontava a existência de uma relação direta entre o Zé Ninguém da Alemanha 

na década de 1930 e a ascensão do nazismo, era, para Freire, uma proposta 

teórica muito mais instigante do que os caminhos propostos pela psicanálise. 

Além disso, a crítica veemente de Reich aos fascismos, fossem eles negros ou 

vermelhos, trouxe-lhe uma leitura muito próxima ao momento político do 

Brasil na década de 1960”.15 

Após apresentar Reich para Roberto Freire, Julien Beck e o coletivo do 

Living Theater vieram ao Brasil em plena ditadura militar, a convite de artistas, 

entre eles José Celso Martinez e o teatro Oficina, em 1971, para apoiar, segundo 

Beck & Malina, a luta destes artistas brasileiros “pela liberdade num país cuja 

situação eles descreviam como sendo desesperadora” (Malina, 2008: 235). O 

Living Theater desembarcou no país durante o governo de Garrastazu Médici, 

“período mais absoluto de repressão, violência e supressão das liberdades civis 

de nossa história republicana” (Arquidiocese de São Paulo, 1985: 63). Sob o 

lema “Segurança e Desenvolvimento”, os militares neste período levaram à 

prisão milhares de pessoas, “transformando a tortura e o assassinato em rotina” 

(Idem). Este período foi, por excelência, “o tempo da tortura, dos alegados 

desaparecimentos e das supostas mortes acidentais em tentativas de fuga” e 

                                                           

14 Freire, Roberto. Tesão pela vida. São Paulo, Francis, 2007: 17. 
 
15Ensaio de Vera Schroeder publicado após a morte de Roberto Freire, em 2008. 
http://www.mnemosine.cjb.net/mnemo/index.php/mnemo/article/view/322/517 
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também “para a classe média, o tempo de melhorar de vida. O aprofundamento 

do autoritarismo coincidiu com, e foi amparado por, um surto de expansão da 

economia” (Almeida & Weis, 1998: 333).      

O Living Theater não pôde ir até o fim de seus trabalhos no país. A trupe 

acabou detida em Ouro Preto acusada de tráfico de drogas e subversão numa 

ação coordenada pela reconhecida “Brigada do Vício”, integrada por policiais 

do DOPS mineiro, que tinha como principal objetivo o combate aos hippies no 

estado. “O exercício da nossa arte nesses setores tabus fez abater-se sobre nós a 

ira das forças da repressão e estamos agora sendo acusados de subversão, e de 

posse e de tráfico de drogas (...) neste momento, somos prisioneiros do campo 

opositor por termos empreendido a luta pela vida e contra a morte” (Malina, 

2008: 235), concluem Beck & Malina em carta escrita diretamente do DOPS de 

Belo Horizonte em 14 de julho de 1971. Mesmo detidos não interromperam o 

ato. “Na prisão de Belo Horizonte, encenaram com encarcerados, outra criação, 

‘Sonhos de prisioneiros’ (...) Contaram com o apoio declarado de um padre que 

considerava insuportável o regime de delação entre os próprios presos. O LT 

não escamoteava; tampouco se escusava diante de violências e práticas de 

torturas privadas ou públicas exercidas sobre crianças, presos comuns, presos 

políticos. No fim de ‘Paradise Now’ anunciavam: o teatro está nas ruas! Para o 

LT, nas ruas, escolas, cadeias, teatro propriamente dito como encenação, como 

ação” (Passetti, 2008: 287).  
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A repercussão da prisão do Living Theater pela ditadura brasileira agitou 

artistas em todo o planeta. Em 31 de julho de 1971 foi publicado um manifesto 

internacional assinado, entre outros, por John Lennon, Yoko Ono, Marlon 

Brando, Píer Paolo Pasolini, Tenesse Williams, reivindicando a liberação 

imediata dos integrantes do grupo. Três dias depois, enquanto eram ouvidas as 

testemunhas do processo no fórum de Ouro Preto, o presidente Emílio 

Garrastazu Médici assinou o decreto de expulsão do grupo do país, “atendendo 

à exposição de motivos do ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, que alegou estar 

o grupo inspirando uma campanha difamatória contra o Brasil” (Malina, 2008: 

211). 

 Os efeitos do encontro com Beck e a descoberta de Reich na literatura de 

Freire16 aparecem, pela primeira vez, no romance Coiote. Com a redação deste 

livro ele atualiza o interesse de escritores que desde os anos 1950 incorporavam 

liberadamente as idéias do dissidente de Freud, insuportável tanto para a União 

Soviética quanto para os Estados Unidos onde foi considerado louco e perigoso. 

Preso em 1956, na penitenciária de Lewisburg, na Pensilvânia, Reich morreria 

no ano seguinte. Segundo Freire, neste momento “Reich já renegara suas 

convicções políticas, porém suas críticas às instituições, sobretudo à família, não 

                                                           

16Ao incorporar Wilhem Reich à literatura, Freire dá continuidade aos escritores beats da década 
de 1950. Claudio Willer revela que “Ginsberg procurou Reich na primeira vez em que decidiu 
fazer análise. Kerouac comentou Reich em Os Subterrâneos. E Burroughs teve um acumulador 
de orgônio em seu apartamento em Nova Iorque e depois em Tanger” (Willer, 2009: 74). 
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eram precisamente o que agradava os norte-americanos oficiais. Assim, o 

assunto dos acumuladores de orgone17 servia de pretexto para encerrar uma 

atividade considerada perigosa e subversiva” (Freire, 1986: 89).  

Entretanto, para além da literatura, ao incorporar Reich, Freire faz eco, 

no Brasil, a certos libertários de 1968 na França, visto que “a batalha contra a 

segregação dos sexos na residência universitária de Nanterre deu-se sob a 

bandeira de Wilhem Reich” (Guerin, 1980: 14). “Descobri Reich, ‘A Revolução 

sexual’, e o movimento Sexpol; foi um choque para mim analisar de perto a 

ligação entre o que acontecia comigo e as restrições sociais ao meu redor. As 

couraças não explodiram todas em 1968, mas não se aceitavam mais as mesmas 

relações entre as pessoas, entre os homens e as mulheres” (Nu-Sol, 2008: 89), 

afirma Serge, engenheiro eletrônico anarquista sobre a época dos 

acontecimentos ocorridos em Paris. Em Um ensaio sobre a revolução sexual, o 

anarquista Daniel Guerin conclui: “muito antes das inscrições nas paredes da 

Sorbonne, Reich havia percebido que para ser um bom revolucionário é preciso 

fazer amor com muita frequência” (Guérin, 1980: 16). 

Antes de mergulhar em Coiote, lançado em 1986, duas décadas depois de 

Cléo & Daniel, é preciso recuperar sua novela “O Travesti”, de 1976, que narra a 

história de um jovem que é expulso de sua cidade pelo prefeito, seu pai, por 
                                                           

17

 Energia básica que move os seres vivos; o cosmos. A partir de 1940, nos Estados Unidos, 
Reich passa a desenvolver aparelhos de produção desta energia visando lidar com pessoas que 
apresentavam disfunções bio-energéticas, isto é, não equilibravam no próprio corpo a energia 
capaz de propiciar uma vida prazerosa, satisfatória.  
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tornar pública sua paixão por um homem. Joselín “o filho leproso” acaba se 

tornando travesti no centro de São Paulo e retorna para acertar as contas com a 

cidade em que nasceu. Assistindo o pai morrer, veste-o com a roupa com a qual 

trabalhava na noite de São Paulo e parte sem olhar para trás até ser atingido por 

um caminhão. Com “O Travesti” Freire radicaliza o posicionamento assumido 

com o lançamento de Cléo & Daniel ainda na década de 1960. Conclui: “percebi 

que todas as histórias de amor e da morte que me habitam, todas mesmo 

possuem em comum um conflito básico: em nosso sistema político e social, para 

não morrer temos de nos travestir (nos mais estritos e nos mais amplos 

sentidos) e, uma vez travestidos, o amor torna-se impossível ou irreconhecível. 

Então, só nos sobra a vida para viver. E a vida assim, é muito pouco, ou nada” 

(Freire, 1976: 12). 

Com a redação de Cléo & Daniel, até o final dos anos 1960, Freire resistiu 

à ditadura militar por meio de sua militância na Ação Popular. Contudo, ainda 

não há em sua existência a presença do Anarquismo como perspectiva política, 

ou seja, o desejo de combater o Estado, o Governo e até mesmo a noção de 

Política. Até o final da década de 1960, Freire ainda estava profundamente 

comprometido com certa militância socialista, a mesma que combateria 

veementemente nas décadas seguintes. 

Julian Beck, Judith Malina, o “paradise now” apresentado pelo Living 

Theater despertaram Freire não apenas para o pensamento de Wilhem Reich. As 
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práticas libertárias experimentadas por certos coletivos estadunidenses eram 

marcadas pelos pensamentos e existência singular do professor, poeta e escritor 

anarquista Paul Goodman. Junto de John Cage, Godman foi responsável pela 

divulgação dos primeiros trabalhos de Beck & Malina em Nova Iorque e cedeu 

um texto próprio para a estréia do grupo, em 1951. Porém, sua importância vital 

ultrapassa esta primeira contribuição. Segundo Adyr Assumpção a coexistência 

libertária entre Beck & Malina “representou na prática a coerência das idéias 

anarquistas por eles defendidas (...) ecos do discurso de Paul Goodman. Esse 

múltiplo de poeta, pensador, crítico, psicoterapeuta e dramaturgo foi uma das 

referências iniciais do Living Theater” (Assumpção apud Malina, 2008: 185). 

Refletindo sob e sobre o calor dos acontecimentos do final da década de 

1960, Michel Foucault, no prefácio escrito para O anti-Édipo de Gilles Deleuze e 

Félix Guattari, descreve este momento como uma liberação de “certa maneira 

correta de pensar, certo estilo de discurso político, certa ética do intelectual” 

corrente entre os anos de 1945 e 1965, período em que “era preciso ser íntimo de 

Marx, não deixar os sonhos vagarem longe demais de Freud” (Foucault, 1993: 

197). A partir da liberação destes domínios vieram, segundo Foucault, “cinco 

anos breves, apaixonados, cinco anos de júbilo e de enigma” que fizeram 

retornar, atualizados, “o sonho que entre a Primeira Guerra Mundial e o 

advento do fascismo havia mantido sob seu encanto as frações mais utopistas 
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da Europa”. “A Alemanha de Wilhem Reich e a França dos surrealistas 

retornara para abrasar a própria realidade”, conclui. (Idem).  

É pela renovação de certa utopia surrealista-reichiana que incendiou a 

Europa em 1968 e que articulou novamente a liberação do sexo com uma 

política transgressora, que Freire foi arrastado, no final dos anos 1960, depois de 

se deparar com a apresentação de “paradise now”. No início da década de 1980, 

na companhia de Fausto Brito, ele escreve em Utopia & Paixão: política do 

cotidiano: “poderíamos ser um dos pichadores dos muros de Paris, em maio de 

1968. Teríamos sido os autores destas frases: ‘Sejamos realistas: exijamos o 

impossível’. Ou: ‘Esta noite, a imaginação tomou o poder” (Freire & Brito, 1991: 

91). Para Freire & Brito, a utopia reichiana, recuperada pelos jovens no final da 

década de 1960, assumia uma importância vital, ao contrário das demais 

utopias, pois, nas formulações de Reich, Eros e a liberdade ocupam o lugar 

central. 
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o inimigo do rei e a abertura política 

Em entrevista ao jornal libertário O Inimigo do Rei, Freire comentou como 

foi movido a pensar em Coiote depois de assistir a coexistência libertária, na 

Itália, entre o tradutor de seu romance Cléo & Daniel e seus filhos. Foi a partir do 

contato, no início dos anos 1970, com outro modo de existência, do encontro 

com esta família anarquista que Freire decidiu levar adiante o projeto de dar 

forma a seu Coiote. 18 “Eu cai dentro de uma casa onde a família era anarquista. 

A relação com os filhos, a forma como eles produziam e trabalhavam era 

chocante (...) Na Itália, na cidade onde fiquei, Forli, havia coisas bastante 

interessantes. Foi lá que nasceu Mussolini (risos). Foi lá que eu conheci um 

menino, que limpava a sede do centro anarquista deles, que uivava, e me deu a 

primeira idéia de escrever ‘O Coiote’”.19  

Coiote faz parte assim como O Inimigo do Rei dos desdobramentos do que 

Edgar Rodrigues denominou “ressurgir do anarquismo” após o início da 

ditadura. “Ao Golpe de abril de 1964 sobrevieram inúmeras mudanças políticas 

no Brasil: (...) a repressão, prisões, torturas, mortes, censura à imprensa, 

apreensão de livros e jornais (...) Colocando a  salvo a imprensa e os 

                                                           

18

 Esta afirmação leva em conta o período em que Roberto Freire escreveu o romance. No 
prólogo ele afirma: “Trabalhei onze anos para escrever este livro”. Freire iniciou Coiote em 1975, 
dois anos antes da emergência de O Inimigo do Rei.  
 

19 O Inimigo do Rei, maio/1987, p.7.  
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documentos sobre anarquismo que existiam, os libertários voltaram à 

propaganda dentro das cercas jurídicas do novo regime” (Rodrigues, 1993: 75).  

Edgar Rodrigues, importante arquivista das práticas libertárias no Brasil, 

cita entre algumas produções de resistência que sobreviveram ao Golpe ainda 

na década de 1960, o jornal libertário Dealbar dirigido por Pedro Catallo, em São 

Paulo; as palestras que ocorriam no Centro de Estudos Professor José Oiticica 

no Rio de Janeiro; o “Nosso sítio”, espaço de práticas libertárias em Mogi das 

Cruzes, e a sessão brasileira do CIRA (Centro Internacional de Pesquisas sobre 

o Anarquismo), fundado por Pietro Ferrua, em 1967, e que mantinha 

correspondência com anarquistas de todo o planeta, traduzia textos, colaborava 

na edição de livros libertários, promovia palestras, funcionava como biblioteca e 

arquivo além de promover um curso sobre anarquismo em 1968, ano de 

promulgação do AI-5, que contou com a presença de John Cage. 20 

A morte de Edgar Leuenroth, militante libertário reconhecido por sua 

atuação como jornalista, editor de periódicos libertários e integrante do Centro 

de Cultura Social, em 1968, e de Pedro Catallo, sapateiro, editor de jornais e 

                                                           

20
 Pietro Ferrua relembra a divertida tarde em que o humorado músico anarquista falou aos 

participantes do curso sobre como cozinhar cogumelos. Interrompido por um provocador que 
afirmava esperar dele uma receita para a Revolução e não uma descrição culinária exclamou: “ ‘ 
Como vocês querem fazer uma revolução se os telefones não funcionam? ‘ “. Cage se referia a 
dificuldade de contato com Ferrua via telefone no Rio de Janeiro. Segundo Ferrua “ele ainda 
não sabia que nós tínhamos tentado em vão conseguir uma linha de telefone num restaurante 
ao lado, o que, no Brasil dos anos 1960, significava ficar meia hora na fila, esperar o sinal de 
linha livre, achar o número do hotel, ceder o aparelho para a pessoa de trás, retomar a fila e 
assim em diante, às vezes podendo chegar a mais de duas horas de espera” (Ferrua, 2009: 185).  
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responsável pela produção de inúmeras peças de teatro operário, no ano 

seguinte, somadas à prisão de dezoito militantes no Rio de Janeiro e o 

fechamento do Centro de Cultura Social de São Paulo, fez com que os libertários 

no Brasil se resguardassem, estrategicamente, no início dos anos 1970. Foi 

precisamente com a emergência do Inimigo do Rei, em 1977, época em que parte 

da população, no Brasil, se voltou contra a Ditadura, que o anarquismo 

retornou vigoroso, assumindo um discurso que incorporava, assim como a 

literatura de Freire, as reivindicações liberadoras dos costumes experimentadas 

por certos jovens a partir de 1968.  

O Inimigo do Rei, em suas primeiras edições, se contraposicionou às 

discussões sobre a anistia, que haviam sido iniciadas a partir de 1975, mas que 

ganharam fôlego nos anos seguintes, principalmente na transição do governo 

do General Ernesto Geisel para o de João Batista Figueiredo. Criticando a 

distinção realizada por militantes de esquerda, em outros jornais, entre presos 

políticos e comuns, a equipe do jornal libertário reclamou anistia ampla, 

incluindo nos processos os presos ditos “comuns”. A sétima edição do jornal foi 

lançada com foto na capa de um homem com os braços para fora das grades, 

com destaque para a frase “Eu também quero sair” e, na décima edição, 

Antônio Carlos Pacheco questionou a imprensa de esquerda, que fizera o maior 
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alarido pelo último preso político no Ceará e, no entanto, calara diante das 

cadeias superlotadas do Brasil.21 

A relação de cumplicidade entre Roberto Freire e a equipe que produzia 

o jornal na Bahia se estendeu para além do espaço das páginas. Com propostas 

de liberação do sexo, das drogas, dos costumes autoritários, tanto a equipe que 

produzia o periódico, quanto Freire, problematizaram a rigidez da militância 

esquerdista durante a ditadura militar e “abertura política”. Antônio Carlos 

Pacheco, integrante de O Inimigo do Rei, relata que “alguns anarquistas achavam 

que essas discussões não cabiam naquele momento. Diziam que Émile Armand 

já tinha falado sobre isso há mais de cem anos mas que tinha uma ditadura que 

oprimia a classe operária. Nós respondemos que era uma questão importante e 

que continuaríamos a tocar no assunto”.22  

Em sua segunda edição, lançada em maio de 1978, a equipe que produzia 

o jornal dedicou uma resenha especial ao livro de ensaios de Roberto Freire viva 

eu viva tu viva o rabo do tatu. “A irreverência do título do livro, principalmente 

para o intelectual pequeno burguês que confunde ‘estar sério com ser sério’, 

deve estar gerando polêmica em qualquer meio onde ele já foi lido (...) é todo 

um grito, como já dissemos, um grito por liberdade, um grito de luta” (O 

Inimigo do Rei, 2. Maio./1978).  
                                                           

21 Ver: Simões, 2007: 168-180. 
 
22 Entrevista realizada com Antonio Carlos Pacheco em Salvador, Bahia, 6 de outubro de 2006. 
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viva eu viva tu viva o rabo do tatu, um anarquismo 

Coiote apresenta um deslocamento significativo em relação à Cléo & 

Daniel e Travesti. Rudolf Flugel, alter ego assumido por Freire definitivamente a 

partir de Coiote,23 retorna neste novo romance internado num sanatório para 

desintoxicação do álcool. Após a conversa com uma mulher também internada 

no sanatório sobre a região das montanhas de Visconde de Mauá, próximo a 

Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, decide mudar-se para um pequeno sítio 

com o objetivo de se recuperar do sanatório.24 João Da Mata recorda as 

temporadas em Mauá, ocasião em que observava de perto a relação de Freire, 

inventor de Flugel, com a escrita: “Roberto produzia muito em Mauá (...) 

Acordava cedo, escrevia até meio-dia e daí por diante se tornava um ser social. 

Ele tinha uma dedicação como a de um sapateiro”.25 

Publicado somente em 1986, Coiote começou a ser esboçado antes mesmo 

de viva eu viva tu viva o rabo do tatu, lançado em 1977, ano em que Renato 

Tapajós, escritor e militante ativo das organizações de combate direto a 

ditadura militar no final dos anos 1960, era preso por publicar seu romance Em 

Câmara Lenta. Tapajós foi detido por investigadores do DOPS e acusado pela 

                                                           

23“Uma fantástica e protomutantíssima paixão durante esses últimos anos serviu de estímulo e 
catalisação para que terminasse o romance Coiote e fizesse com que eu passasse a ser, 
definitivamente, o alter ego do Rudolf”, revelou Freire anos mais tarde em Ame e dê Vexame 
(Freire, 1999: 34). 
 
24 Roberto Freire. Coiote. São Paulo: Sol & Chuva, 1986: 19. 
 
25 Depoimento de João Da Mata: 18/01/2010. 
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Secretaria de Segurança Pública de São Paulo de “apologia do terrorismo, da 

subversão e da guerrilha em todos seus aspectos. É um romance lírico, 

apaixonado e fanático em que se [ilegível] e se venera o terrorista, o 

guerrilheiro, e ao mesmo tempo que se execra o policial e o militar” (Silva, 2008: 

143). 

 De modo similar a Flugel em Coiote, Freire explicita com viva eu viva tu 

viva o rabo do tatu uma reviravolta em sua existência. O livro apresenta o 

deslocamento de seu engajamento nas atividades como jornalista na década de 

1960, a coordenação geral do TUCA e, sobretudo, seu rompimento com a Ação 

Popular, organização na qual militara por mais de uma década e que havia se 

tornado desde 1971, a Ação Popular Marxista – Leninista do Brasil.26 Em 

conversa com Jorge Goia ele recorda a reação de alguns integrantes do grupo na 

época do lançamento do livro. “Quando eu publiquei viva eu viva tu viva o rabo 

do tatu eles ficaram indignados... aí me chamaram e eu falei, então vou sair, não 

sou mais da AP. E eles perguntaram, ‘vai fazer o quê?’ (...) eu dizia ‘não sei’ (...) 

mas com vocês eu não continuo, vocês estão virando marxistas-leninistas, vocês 

estão precisando do autoritarismo” (Freire apud Goia, 2001: 97).  

O livro de 342 páginas lançado pela editora Símbolo, dividido em 

variados capítulos apresentado com a seguinte epígrafe de David Cooper: 

“’Fazer amor é bom em si e quanto mais isso acontecer de qualquer modo 

                                                           

26 Ver Peirão; Rodrigues; Sundfeld, 1985: 24. 
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possível ou concebível entre tantas pessoas quanto possível e o maior número 

de vezes possível, tanto melhor’” (Freire, 1977: int) é o início do que chamarei 

de  “período ensaístico” e que se encerrará somente no meio da década de 1990. 

viva eu viva tu viva o rabo do tatu afirma a consolidação dos estudos de Freire 

acerca do pensamento de Wilhem Reich, sua aproximação com a metodologia 

da gestalt-terapia através da análise de um ensaio publicado pelo terapeuta Joel 

Latner, e antecipa a incorporação da prática da capoeira à Soma no capítulo “É 

luta, é dança é Capoeira”.  

Pode-se dizer que viva eu viva tu viva o rabo do tatu parte de um efeito de 

liberação na própria existência de Freire. Não à toa ele afirma variadas vezes 

que se trata de um depoimento, uma tomada de posição pessoal. Explica o que 

considera este novo posicionamento no capítulo “Gosto Convalescente de 

Viver”, no qual parte do desabafo do amigo e cineasta Roberto Santos em 

relação à censura - “É o medo. O grande pavor de dizer as coisas. Tudo está 

sendo dito nas meias palavras (...) Dá uma vontade de romper com tudo, como 

tentei há uns quatro anos atrás com ‘Vozes do Medo’, porque de repente você 

fica bloqueado” -, para falar dos efeitos destrutivos da ditadura sobre a arte e a 

vida. “O mais grave e lamentável no processo de censura arbitrária e 

reacionária à liberdade de ação, de criação e de expressão crítica, não é a 

censura propriamente dita, mas a sua consequência e principal finalidade 

quando eficientemente aplicada: a autocensura (...) a autocensura é o sucesso do 
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sistema político repressivo” (Ibidem: 185). Distanciando-se das reivindicações 

de outros artistas e intelectuais que, em 1976, haviam redigido um Manifesto 

contra a censura e em defesa da liberdade de expressão, Freire declararia sua 

indisposição em negociar com “a instituição que se encarrega de silenciar ou 

emudecer pela violência” (Freire, 1977: 31). Conclui entre as páginas do livro - 

que não por acaso foi dedicado a Chico Buarque e a Plínio Marcos – que “ou se 

morre de rebeldia, ou de medo a gente se transforma em mais um censor” 

(Ibidem: 189).  

Um dos principais alvos da escrita liberadora em viva eu viva tu viva o 

rabo do tatu é o combate à ditadura militar não mais somente como instituição 

repressora e violenta. A atenção e força de Freire se voltam para um dos efeitos 

mais devastadores e ínfimos do regime militar, a censura, que deixa de ser um 

Órgão do Governo e vai sendo incorporada pelos próprios artistas, bloqueando 

invenções e resistências.27 No início dos anos 1970, Chico Buarque, em desabafo 

                                                           

27
 Rogério Duarte chamou de “repressão introjetada” o processo que o levou a destruir parte 

dos seus escritos e o levou a posteriores internações em Hospitais Psiquiátricos. “68 (...) Fui 

banido da minha vida de forma traumática durante a semana de 4 de abril desse ano, ao tentar 

cruzar os umbrais da igreja da Candelária para assistir à missa de 7º dia de Edson Luís, 

estudante assassinado pela polícia do Rio de Janeiro (...) Esse fato gerou uma indignação 

popular no Rio, num momento em que a ditadura militar completava a mostragem de seu 

quadro cruel. Fui arrastado por essa onda de protestos através do meu irmão e da minha 

namorada, o que resultou na minha prisão ou seqüestro com torturas durante a Semana Santa 

daquele ano (...) Durante os oito dias fomos submetidos a torturas, espancamentos, 

interrogatórios, lavagem cerebral, todo um pacote de sistemático de técnicas para desestruturar 

completamente uma personalidade (...) Estive numa cela onde havia dezenas de placas de 

papelão presas num suporte de pau com o clássico desenho da caveira e as iniciais E.M., de 

Esquadrão da Morte (...) Na véspera desse dia, Sexta-Feira da Paixão, com os pulsos amarrados 
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à equipe do jornal contracultural Bondinho, diz que depois de ter tido grande 

parte de suas canções proibidas pensou até em mudar de profissão.28  

A grande marca de viva eu viva tu viva o rabo do tatu na existência de 

Freire foi apresentar pela primeira vez sua afirmação anarquista. Em 

“Anarquismo ou ‘Caminante, no Hay Camino; se Hace Camino al Andar’ “ ele 

apresenta logo de início a emergência da designação “libertários” como 

sinônimo de “anarquistas” inventada pelo francês Joseph Déjacques e 

divulgada por Sebastien Faure como modo de resistir ao “ódio de grandes 

setores da opinião pública mundial” que identificavam, no final do século XIX, 

os anarquistas com práticas consideradas terroristas. Recupera também a 

definição de anarquismo, por de Augustine Hamon, como “revolta visceral” e 

estanca as práticas libertárias durante a irrupção da Revolução Russa citando a 

pesquisa do historiador anarquista Vóline. Por fim, diferencia as principais 

contribuições de Max Stirner, Proudhon, Malatesta, Kropotkin e Bakunin ao 

                                                                                                                                                                          

pelas costas, fui deixado de tanga (feita de uma calça rasgada e mijada por toda a corporação) 

numa ‘geladeira’ com uma carta de cigarros e uma caixa de fósforos nos bolsos (...) Não 

consegui mais voltar ao mundo anterior à prisão. Daí pra frente foi uma sequência de 

alienações: Pinel, Engenho de Dentro, Pavilhão Psiquiátrico do Hospital das Clinicas de São 

Paulo (...) algum tempo depois das denúncias que fiz das torturas dos militares, fui ficar com 

meu pai na sua Chácara do Limoeiro em Feira de Santana. Eu ficava o tempo todo no quarto e 

meu pai preocupado, queria que eu saísse daquilo e começasse uma vida nova (...) Um dia disse 

a ele que não podia começar vida nova porque estava comprometido com o conteúdo de uma 

caixa onde eu guardava todos os meus escritos (...) fiz um círculo de pólvora e queimei todos os 

meus papéis (...)” (Duarte,2009: 125). 

 

28 Ver entrevista com Chico Buarque em Bondinho Entrevistas, livro organizado por Sergio Cohn 
e Miguel Jost, publicado em 2008 pela editora azougue. 
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que chamou de “anarquismos”,29 para escrever: “quero dizer claramente que 

sou um anarquista, um socialista libertário” (Freire, 1977: 267).  

Entretanto, é no ensaio “Paraíso, Agora” que Freire reafirma a principal 

força anarquista que afeta sua prática libertária. Escreve que acredita no 

anarquismo “não como uma promessa de um futuro longínquo e incerto na 

história (o Paraíso Comunista, por exemplo) ou para depois da morte (o Paraíso 

Celestial, também por exemplo), mas como propôs Julien Beck no somático e 

somaterápico espetáculo de massa Living Theater: Paradise, now (Paraíso, 

agora)” (Freire, 1977: 266). Neste ensaio, retoma as reflexões antipsiquiátricas 

trabalhadas em outras partes do livro para articulá-las, agora, às práticas 

libertárias. Conclui que as internações de jovens considerados doentes mentais, 

nos anos 1970, no Brasil e em outros cantos do planeta, servem somente “para 

aliviar os problemas daqueles que, conscientes ou não, são os responsáveis pelo 

comportamento ‘esquizofrênico’: a família e os estados repressivos” (Ibidem: 

275).  

                                                           

29Diferente das afirmações de Edson Passetti e Margareth Rago do anarquismo como 
multiplicidades, coexistências, Freire emprega o plural de anarquismo apenas para descrever a 
variedade das atividades políticas que havia experimentado até aquele momento de sua vida. 
“Embora a leitura e o conhecimento das obras históricas fundamentais datem da minha 
juventude, foi em 1970 que as relendo e fazendo um balanço de minhas frustrações com os 
acontecimentos históricos e políticos na União Soviética, bem como suas conseqüências em todo 
o mundo, é que entendi porque nunca militei no Partido Comunista Brasileiro, sem entretanto 
perder a fé socialista e sem nunca deixar de contestar o capitalismo e o imperialismo, nas 
minhas diferentes formas de atuar socialmente. Existem muitos socialismos, como diferentes 
anarquismos” (Freire, 1977: 267). 
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Assumindo um novo jeito de fazer política, diferente do que 

experimentara nos anos 1960, Freire aponta que cabe tanto a Antipsiquiatria 

como a certos anarquistas não somente desafiar as autoridades, familiares ou 

estatais, mas arruinar estas relações de sujeição. Todavia, alguns 

contraposicionamentos anarquistas, segundo ele, ainda baseavam-se em 

concepções psicanalíticas de autoridade. Referindo-se especialmente a Herbert 

Read comentou: “discordando de Read (...) o anarquista para mim não é uma 

pessoa que desafia autoridades, mas simplesmente alguém que não a reconhece 

e que não a exerce” (Ibidem: 289).  

viva eu viva tu viva o rabo do tatu esboça a primeira sistematização de 

Freire para a invenção da Soma e expõe nitidamente um novo 

contraposicionamento político. O livro explicita seu objetivo de articulação dos 

anarquismos com as reflexões realizadas por David Cooper e Ronald Laing30 e 

também de certa atualização da psicologia reichiana. “Tentei fazer um esboço 

de como o anarquismo, o ideal libertário, tornou-se a base filosófica e política 

para qualquer uma das minhas formas de trabalho, inclusive a terapia 

(somaterapia). Para alguns, talvez isso baste para que me faça entender clara e 

                                                           

30 Embora Gregory Bateson, a primeira leitura de Freire sobre a antipsiquiatria, seja uma 
importante referência da Soma por meio da sua descoberta dos “duplos vínculos”, David 
Cooper e Ronald Laing ganham importância na literatura e nos ensaios de Freire. Sobre estes 
dois antipsiquiatras ingleses ele disse: “ Ele [Cooper] foi um homem de uma cultura filosófica 
fantástica, de uma lucidez muito grande sobre a origem da doença mental. As pesquisas dele 
com o Ronald Laing em Londres são das mais importantes para comprovar de que a doença 
mental é forjada pelos autoritários” (Freire apud Goia: 2001: 122). 
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completamente, isto é, eu assim teria terminado de responder porque, para quê 

e para quem faço terapia e escrevo meus romances”, concluiu (Idem: 292). 

 A leitura do livro articulada às experiências realizadas no Centro de 

Estudos Macunaíma, no início da década de 1970, desvelam um pouco da 

incorporação do pensamento antipsiquiátrico de David Cooper por Roberto 

Freire. No livro Soma uma terapia anarquista: A alma é o corpo, dedicado a Cooper 

e Flávio Império, ele diz que o antipsiquiatra inglês chama a atenção para a 

comunicação daquela existência considerada esquizofrênica com as pessoas 

com as quais se relaciona afetivamente. Liberando estas vidas tanto das 

relações, na maioria dos casos relações familiares, que de certo modo constroem 

a loucura, quanto afastando as da possibilidade de internamento psiquiátrico, 

Cooper propõe, segundo Freire, uma comunidade experimental “sem os 

preconceitos habituais, sem um caráter exclusivamente clínico e de dominação 

médica” na qual “os indivíduos não teriam de lutar contra os desejos alienados 

dos outros, nem a força seria usada como instrumento de comunicação” (Freire, 

1988: 183). É importante ressaltar que a incorporação do pensamento de David 

Cooper em viva eu viva tu viva o rabo do tatu ocorre em paralelo à abertura de 

Freire para novas pesquisas, efeito de seu rompimento com a militância 

marxista-leninista em que haviam se enredado seus companheiros de Ação 

Popular. Portanto, a cisão vital com a AP articula-se diretamente não somente à 

afirmação anarquista, de Freire, mas, também, à sua pesquisa antipsiquiátrica. 
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Entretanto, ao mesmo tempo em que afirma esta prática proposta por Cooper, a 

qual articula as experiências do Centro de Estudos Macunaíma, Freire em certos 

momentos se posiciona apenas como crítico das práticas psiquiatriátricas, 

deixando inalterado em seus textos construções tais como “doença mental”. 

Desta maneira, sem problematizar o coração destas construções, reivindica a 

liberdade da loucura “do alto da fortaleza que a tem como prisioneira”, como 

escrevera Michel Foucault no prefácio para A história da loucura, em 1961. 

Diferente do filósofo francês, Freire não se atém a problematizar a loucura como 

doença mental. 

Foucault introduz o breve prefácio de A história da loucura com uma 

passagem de Dostoievski, “não é isolando seu vizinho que nos convencemos de 

nosso próprio bom senso”. Para ele, a criação da chamada doença mental 

corrobora com a divisão, inexistente antes do século XVIII, entre loucura e 

razão. “A constituição da loucura como doença mental, no final do século XVIII, 

estabelece a constatação de um diálogo rompido, dá a separação como já 

adquirida, e enterra no esquecimento todas essas palavras imperfeitas, sem 

sintaxe fixa, um tanto balbuciantes, nas quais se fazia a troca entre a loucura e a 

razão” (Foucault, 2006: 153). Na Idade Média e no Renascimento, analisa 

Foucault, os loucos existiam no interior da sociedade sendo separados desta 

somente em casos extraordinários. Contudo, a partir do século XVII, com o 

início da sociedade industrial, “estabelecimentos de grande dimensão foram 
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criados para internar não apenas os loucos, mas os velhos, os desempregados, 

os ociosos, as prostitutas, todos aqueles que se encontravam fora da ordem 

social. A sociedade industrial capitalista não podia tolerar a existência de 

grupos de vagabundos” (Idem: 265). No entanto, é somente durante o século 

XIX, com o aceleramento do desenvolvimento industrial, que ocorreu a 

diferenciação nestes espaços entre os que eram capazes de trabalhar e, portanto, 

foram libertados e os que não tinham a faculdade de trabalhar, isto é, os loucos. 

Estes foram deixados presos e foram considerados “pacientes cujos distúrbios 

tinham causas que se referiam ao caráter ou natureza psicológica. Assim, o que 

foi até então um estabelecimento de internação tornou-se um hospital 

psiquiátrico, um organismo de tratamento”. Desde então, “os distúrbios 

mentais tornaram-se o objeto da medicina e uma categoria social chamada 

psiquiatria nascera” (Idem: 266), argumentou Foucault.  

Com viva eu viva tu viva o rabo do tatu, Freire desloca-se em relação a suas 

práticas na década de 1960. Porém, trava consigo mesmo as dificuldades e 

batalhas para liberar-se também de sua formação de médico e psiquiatra,  

profissões exercidas por ele na década de 1950, antes mesmo do exercício da 

psicanálise. Mesmo se referindo posteriormente ao exercício da psiquiatria 

como uma farsa, Freire não abandona a dicotomia saúde-doença. Desabafa anos 

mais tarde que a psiquiatria “não faz nada pelo cliente. Apenas ameniza a dor 

que os internados podem estar sentindo, mas sem nenhum prognóstico de 
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cura”31 (Freire apud Goia, 2001: 90). Palavras podem ser “antigas armaduras” 

certa vez disse William Burroughs. As transformações na existência, os passos a 

frente segundo o escritor beat, “são realizados ao abrirmos mão de antigas 

armaduras porque as palavras são fabricadas dentro de você – nós não 

percebemos a armadura de palavras que carregamos, suavemente digitadas no 

nosso ventre” (Burroughs, 2010: 115). 

 

macunaíma, loucuras. 

Coiote começa a ser redigido após a publicação de Travesti, em 1976, ano 

anterior à publicação de viva eu viva tu viva o rabo do tatu, porém, só é concluído 

por Freire uma década depois. O livro revela a incorporação das terapias 

alternativas que emergiram das experimentações contraculturais na Califórnia, 

durante a década de 1960. Esta explosão de terapêuticas, entre elas a Gestalt de 

Frederick Perls, ficou conhecida, segundo Cecília Coimbra, como Movimento 

do “Potencial Humano” que “passa a ser a palavra de ordem no campo 

terapêutico, o qual, nos anos 60, nos Estados Unidos será caracterizado por um 

forte movimento grupalista, com maratonas, workshops, laboratórios de 

sensibilidade, grupos de famílias, de jovens, de conselheiros conjugais, tendo 

como pano de fundo o movimento contracultural, as lutas dos negros por seus 

                                                           

31 Grifos meus. 
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direitos civis, a guerra do Vietnã e a ‘guerra fria’” (Coimbra, 1995: 251). 

Contudo, mesmo compartilhando de alguns referenciais com estas práticas 

alternativas, Freire já havia deixado explícito em viva eu viva tu viva o rabo do 

tatu viver de modo anarquista. Ele afirma em sua literatura, sobretudo a partir 

de Coiote, o desejo de combater diretamente os autoritarismos nas relações 

afetivas, inventando um outro modo de existência, enquanto as práticas 

alternativas, como a própria palavra identifica, evitavam, durante a “abertura 

política”, assumir uma contraposição restrita à democracia, ou seja, uma outra 

maneira de continuar com a política representativa e burguesa e o Estado, ainda 

que agora, a ser configurado como Estado de direito. 

Após se estabelecer em Mauá e libertar-se do que restava da história de 

Cléo e Daniel, “quando morreram, senti enorme alívio, porque era insuportável 

vê-los amando daquele jeito absurdo (...) Uma vez livre deles caí prisioneiro de 

mim mesmo”, Flugel, em passeio por seu sítio, após ouvir o estranho mugido 

de uma vaca se depara com um jovem no pasto vizinho à entrada de sua terra 

que dançava diante do animal. Escondido observa seus movimentos. “Os 

braços do rapaz caíam ao longo do corpo, cujo peso repousava mais sobre uma 

das pernas. A cabeça se moveu lentamente para um lado e, absurdo, a vaca fez 

o mesmo. O gesto foi repetido para o outro lado, com igual participação do 

animal. Só então me dei conta de quanto a cena era cômica. Mas controlei-me” 
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argumentou, “por saber que da graça à ternura seria um curto passo” (Freire, 

1986: 29). 

Lançado em 1986, primeiro ano de governo de um não-militar desde a 

posse de Castello Branco, em 1964, embora o novo presidente da República, 

José Sarney, sucessor do General João Batista Figueiredo, tivesse tido 

intimidade com a política da ditadura como governador do Maranhão em 1966, 

e senador da República pela Arena, em 1970 e 1978, o livro baseia-se na história 

real, de um jovem que fugira do hospício com auxílio de Roberto Freire, no 

início dos anos 1970.  Depois da fuga Freire levou o jovem para o Centro de 

Estudos Macunaíma,32 espaço no qual desenvolvia, em parceria com Myriam 

Muniz, Silvio Zilber e Flávio Império, na Rua Lopes Chaves, Barra Funda, 

exercícios de desbloqueio de criatividade em jovens atores e militantes políticos 

que resistiam à ditadura.33 

                                                           

32

 Sobre o Macunaíma, Freire escreve em seu último livro, Tesão pela Vida: “Fundamental foi o 
encontro e a convivência da minha pessoa e da Soma, recém-nascida, com os criadores e 
frequentadores do Centro de Estudos Macunaíma, em São Paulo”(Freire, 2006: 17). 
 

33 Em depoimento a Regina Echeverria, Miriam Muniz relembra que ao saber do trabalho 
desenvolvido no Macunaíma, Elis Regina, considerada na época e até hoje uma das cantoras 
mais marcantes da história da música brasileira, a procurou para que conduzisse os trabalhos 
de preparação de seu espetáculo “Falso Brilhante”. “Quando Elis chegou no Macunaíma e 
começou o trabalho com a gente, disse que estava com um problema de trava na voz. Que não 
conseguia soltar tudo o que podia. Na hora de cantar doía tanto que parecia que a voz estava 
desaparecendo. E foi uma mexida emocional muito forte nela. Ela era exagerada, exagerada... Se 
não fosse o Roberto Freire eu não tinha segurado. Ele estava sempre por perto, feito um 
fantasma. Teve muita paciência. Não éramos só nós duas que tínhamos cabeças complicadas. 
Todos tinham”, recordou Miriam Muniz (Echeverria apud Schroeder, 2008: s/p). 
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As atividades terapêuticas realizadas no Centro de Estudos Macunaíma 

irrompem, segundo Freire, estimuladas pelo contato com as práticas 

experimentadas por David Cooper em Londres. Ultrapassando o espaço de 

atendimento clandestino aos militantes que combatiam a ditadura militar e suas 

famílias, Freire amplia, na companhia de Miriam Muniz, Silvio Zilber e 

sobretudo, de Flávio Império, a ação da Soma na lida sobre aqueles efeitos 

menos “palpáveis e visíveis” da ditadura militar do que a prisão, a tortura, a 

repressão e a censura. Suely Rolnik aponta os efeitos sutis e invisiveis da 

ditadura como aqueles mais devastadores. Neste período, segundo ela, muitos 

jovens viveram “episódios psicóticos (...) muitos dos quais foram internados em 

hospitais psiquiátricos, e não foram poucos os que sucumbiram à 

‘psiquiatrização’ de seu sofrimento, não tendo jamais voltado da loucura” 

(Idem).  

Analisando o mesmo período, início da década de 1970, Heloísa Buarque 

de Hollanda também deu atenção a irrupção da loucura no Brasil, porém, focou 

a loucura como investimento de resistência ativa a ditadura militar por certos 

jovens que mergulhavam em experiências arriscadas. “Além da intensificação 

da repressão policial no país (...) a invasão da Tcheco-Eslováquia não deixa 

mais dúvidas quanto ao totalitarismo soviético, a atuação do PCD em maio de 

68 mostra-se totalmente reacionária em sua política de alianças com o Estado, 
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Fidel Castro intensifica a repressão e a censura às artes em Cuba etc. (...) 

Estremecidas as sólidas e antigas referências, sob o signo da mudança o 

empenho na procura de uma nova forma de pensar o mundo, a loucura passa a 

ser vista como uma perspectiva de romper com a lógica racionalizante da 

direita e da esquerda. E a experiência da loucura não é apenas uma atitude 

‘literária’ (...) a partir da radicalização do uso de tóxicos e da exacerbação das 

experiências sensoriais e emocionais, vimos um sem número de casos de 

internamento, desintegrações e até suicídios” (Hollanda, 1979: 69). Segundo 

Claudio Novaes Pinto Coelho, a loucura neste momento possuiu o que ele 

chamou de um duplo caráter, isto é, foi atribuída pela ditadura militar aos seus 

combatentes e também assumida por estes como forma de resistência. “[a 

loucura] manifestou-se em toda sua plenitude nas práticas sociais 

contraculturais que colocam o combate à racionalidade como sua razão de ser, 

permitindo através de sua análise uma percepção dos impasses a que esta 

prática estava sujeita” (Coelho, 1990: 164). É neste momento que a loucura se 

solta da prisão à doença mental e ganha a boca de certos jovens pelo país a fora 

como afirmação de uma provocação à “caretice” da família, ao 

conservadorismo dos costumes. 34 

                                                           

34
 Esta transformação pelo uso da palavra, nos anos 1970, propiciou a disseminação de uma 

outra perspectiva no lidar com a loucura. Mikail Gilmore escreve que já no início da década de 

1960, nos Estados Unidos, a loucura como afirmação da experiência de estados alterados 

proliferou amplamente, entre outras razões, pelo contato do poeta Allen Ginsberg com Thimoty 

Leary. “Ginsberg acreditava no que ficaria conhecido como ‘ideal igualitário’: se os psicodélicos 
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Neste período, o qual Heloísa Buarque de Hollanda associou a um 

“remapeamento da realidade” - “é por essa época que começa a chegar ao país a 

informação da contracultura, colocando em debate as preocupações com o uso 

de drogas (...) o corpo, o rock, os circuitos alternativos, jornais underground, 

discos piratas” (Hollanda, 1979: 63) -, Freire topou planejar a fuga do jovem 

internado pelo pai. Diz ele que “estava muito impressionado com as 

descobertas da Antipsiquiatria condenando as internações psiquiátricas e seus 

impotentes e mesmo punitivos tratamentos, como os por eletrochoques e pela 

insulinoterapia. Esses tratamentos”, concluiu, “jamais curaram qualquer doente 

mental, apenas produzindo neles bloqueio da afetividade e da agressividade, 

quer dizer, apenas ‘acalmam’ os doentes, tornando-os passivos a tudo, inclusive 

aos psiquiatras” (Freire, 2002: 309). 

Depois da lida no Macunaíma experimentando “um relacionamento do 

tipo das comunidades terapêuticas inglesas (...) Convivência diária, sem 

consultas, apenas encontros abertos, geralmente em grupos, e a tentativa 

permanente de todos os membros da comunidade de denunciar e impedir a 
                                                                                                                                                                          

representavam uma esperança real de enriquecimento da humanidade, então deveria estar ao 

alcance de mais pessoas, e não apenas de uma aristocracia de intelectuais e estetas“ (Gilmore, 

2008: 52). No Brasil, expressões debochadas como “que loucura” - utilizadas até os dias de hoje - 

irromperam também da disseminação de certas práticas libertárias de jovens relacionadas a 

experimentação não apenas das drogas mas também de costumes que se opunham a 

“realidade” da formação no interior da sociabilidade autoritária que marca a família burguesa. 

“Estou muito louco” passou a sugerir a afirmação de uma liberação dessa formação e de hábitos 

considerados caretas. Explicitava a afirmação de outro estilo de vida, que valorizava a loucura  

solta.  

 



 78 

aplicação de duplos vínculos”35 (Freire, 2002, p.209), o rapaz descobriu num 

breve e intenso período uma existência liberada na qual mostrou sobretudo na 

convivência com Flávio Império, uma rara aptidão para as artes plásticas. 

Entretanto, o jovem artista que, como o personagem Coiote, apreciava pintar e 

ouvir Jimi Hendrix e Gustav Mahler, foi internado, novamente, algumas vezes. 

Não mais resistindo acabou dando cabo da própria vida.  

Invertendo esta história Freire escreve o livro no qual um jovem 

considerado “esquizofrênico” em vez de conviver desde cedo com a repressão 

no interior da família, na escola, cresceria num ambiente marcado por relações 

libertárias. Este jovem,36 com “os traços típicos da androgenia voluntária e 

realçada dos jovens da nova geração” (Freire, 1986: 41),37 conhece Flugel depois 

                                                           

35A noção de duplo vínculo foi descoberta em Palo Alto, Califórnia, por Gregory Bateson. 
Segundo Roberto Freire “como a própria expressão indica, o duplo vínculo caracteriza uma 
dupla comunicação que produz ligação dupla também entre o comunicador e comunicando, 
sendo que os comunicados se opõe um ao outro. O duplo vínculo ocorreria quando uma pessoa 
no dissesse sim e não ao mesmo tempo, se demontrasse estar alegre e triste de uma só vez, se 
transparecesse nos odiar e afirmasse verbalmente seu amor por nós. A dupla vinculação pode 
ser feita através de dois canais de comunicação, afirmando pela fala e negando pela expressão 
facial (...) De qualquer maneira, em todo duplo vinculo existe sempre falta de sinceridade, 
ausência de objetividade direta, intenção chantagística e autoritária (...) Tornado um hábito de 
tal maneira difundido na sociedade burguesa, o duplo vínculo acaba por passar desapercebido 
e, por isso mesmo, torna-se a arma mais poderosa no controle, repressão e sujeição dos filhos 
pelos pais e vice-versa, bem como entre amantes e amigos” (Freire, 1988: 185). 
 

36Coiote lembra Japhy Rider, personagem de Vagabundos Iluminados, livro de Jack Kerouac 
publicado em 1958. Japhy, um jovem alpinista, apaixonado pela vida nas montanhas, zen-
budista, poeta, leitor de poetas chinenes, admirador de Kropotkin, cultuava Coiote, o Deus dos 
índios Plateau Norte-Americanos. 
 

37 Freire começa a escrever Coiote em 1975, três anos depois da irrupção provocadora dos Secos 
& Molhados, no Brasil. “Quando o conjunto Secos e Molhados subiu ao palco da Casa 
Badalação e Tédio, no teatro Ruth Escobar, em São Paulo, em dezembro de 1972, foi um choque. 
A primeira aparição pública do grupo reuniu a estranha mistura de dois guerrilheiros e um ser 
completamente enlouquecido, pintado de dourado, com calça de odalisca, enormes bigodões e 
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de acampar escondido em seu sítio em Mauá. Na manhã seguinte em que 

chegara, depois da estranha dança com a vaca, mergulhou no rio que cortava a 

propriedade. Entretanto, teve seu nado interrompido por uma pedra 

arremessada da margem por Flugel. Ao sair da água para tirar satisfação com 

Flugel, o rapaz pergunta: “Sabia que este aqui é o meu lugar?” (Freire, 1986: 42). 

No mesmo dia em que se conhecem o jovem desmaia depois de uivar feito um 

lobo diante do estúdio em que vivia o ex-psicanalista. A partir de então se 

estabelece a cumplicidade entre Coiote e Flugel, que o leva para São Paulo na 

companhia de seu vizinho, Bruxo, um anarquista que vivia em Mauá com dois 

filhos, Emiliano e Pancho, e a mulher, Miriam. Contudo, antes de deixar Coiote 

em casa, Rudolf decide apresentá-lo a Rosário, terapeuta antipsiquiátrica com 

quem havia se envolvido amorosamente após sua saída do sanatório.  

Coiote explicita a leitura que Freire fez das publicações antipsiquiátricas 

na década de 1970. Em Psiquiatria e Antipsiquiatria, publicado em 1967, na 

Inglaterra e em 1982, no Brasil, Cooper é enfático em demonstrar como desde 

cedo as crianças são ensinadas a obedecer às regras da família. Uma possível 

desobediência a certas regras põe as crianças, e sobretudo os jovens, em 

situação insustentável dentro de casa. Para preservar sua integridade, garantir 

sua sobrevivência, de comportamentos considerados agressivos e de “qualquer 

                                                                                                                                                                          

grinalda na cabeça. A voz de soprano, o corpo ondulante e sensual ‘parecia liberar emoções do 
inconsciente’. É homem ou mulher?” (Lucy Dias, 2003: 145). 
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forma de autoafirmação autônoma” a família, segundo ele, inventa uma doença 

e a Ciência Médica, atenta a seus reclames, providencia uma disciplina especial 

para curá-la. Cooper argumenta que a loucura não pode ser atribuída a uma 

pessoa, mas sim a um “sistema de relacionamentos em que o ‘paciente’ rotulado 

participa” (Cooper, 1982: 47) e conclui que o êxito da psiquiatria e da 

construção da esquizofrenia é conservar a instituição familiar e disseminar o 

conformismo.38 

A família de Coiote era precisamente oposta àquela denunciada por 

Cooper. Depois de deixá-lo em casa Rudolf descreve a corrida do jovem em 

direção a mãe para beijá-la na boca, “como dois amantes apaixonados”. Cecília 

conta que o filho era acometido por estas crises desde pequeno, porém, sem 

revelar as devidas causas dos desmaios, diz apenas que elas irromperam 

simultaneamente à sua convivência com outras crianças na escola e na rua, 

quando outras pessoas começaram a notar suas diferenças, habilidades 

especiais, aprendizado rápido demais e principalmente sua corajosa 

sinceridade. Concluiu afirmando que a sinceridade de seu filho incluía a 

experiência em liberdade com o sexo e as drogas. “Quando fumava maconha 

                                                           

38 Antes da publicação de seu livro no Brasil, numa entrevista concedida à revista Veja em 1976 e 
que nunca foi publicada, pois foi censurada pela ditadura militar, Cooper diz que a loucura é a 
tentativa de um indivíduo em recuperar a unidade perdida por causa da família e da sociedade. 
O antipsiquiatra inglês, ao ser questionado pela reportagem sobre a existência de pessoas 
normais no interior das relações familiares, responde: “a normalidade é um estado de 
submissão total, um estado de morte em vida” (Cooper apud Dias, 2003: 135). 
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escondido, diz ele, não tinha o mesmo sabor... dava menos barato do que 

agora, quando fuma seus baseados diante de mim, do meu marido e dos 

convidados” (Freire, 1986: 149). A visita à casa de Cecília confirmaria as teses 

apresentadas por Rosário? Coiote, segundo ela, “poderia ter sido um 

esquizofrênico comum, mas certamente foi poupado pela família (...); esse é o 

ponto científico mais importante: se existe um coiote, podem existir muitos 

outros. É preciso evitar que a família e a sociedade os adoeçam” (Ibidem: 137). 

Rosário, personagem que, segundo Freire, foi o fruto de sua própria 

experiência em comunidade terapêutica, surpreende-se com a existência do 

jovem. Para ela, acostumada a libertar seus clientes das relações autoritárias 

com a família, “morando com eles, procurando criar para esses jovens um 

outro tipo de família, promovendo uma comunicação direta e não-

chantagística, protegendo-os assim das repressões” fica espantada com a 

loucura solta, “terrivelmente fascinante e perturbadora” de Coiote. (Freire, 

1988: 180). 

 

utopia & paixão: política do cotidiano 

Entre a publicação de viva eu viva tu viva o rabo do tatu e Coiote, está o 

ensaio Utopia & Paixão: política do cotidiano, lançado em 1984, penúltimo ano do 

governo do General João Batista Figueiredo, momento de certo otimismo 



 82 

relacionado à abertura política mas que era tensionado pela desconfiança em 

relação ao futuro político de um país que teve sua História, assim como a de 

todo sul do continente americano, marcada pela emergência de ridículos 

tiranos. 

Utopia & Paixão acontece após Freire ter realizado uma cirurgia para 

recuperar a visão perdida em decorrência de um deslocamento de retina 

apontado pelos médicos como resultado das torturas pelas quais foi submetido 

nos anos 1960. Redigido em parceria com o cientista político Fausto Brito, 

Utopia & Paixão demonstra o desenvolvimento de certos conceitos e 

inquietações que haviam apenas sido esboçadas no decorrer dos anos 1970; 

introduz aquilo que Freire denominará posteriormente de anarquismo somático;39 

explicita seu desejo de apresentar um novo modo de militar politicamente, 

diferente daquele experimentado na Ação Popular. “O Fausto me propôs 

escrever Utopia & Paixão e a pergunta foi esta: ‘o que nós vamos fazer com a 

nossa militância? ’” (Freire apud Goia, 2001: 97) 

                                                           

39 Anarquismo somático para Freire é um anarquismo no qual “revolução política e social se 
fazem com ideologia na ação, ou seja, também com amor, tesão e orgasmos” (Freire, 1999: 52). 
Em Ame e dê Vexame, Freire cita três características daquele que pratica este anarquismo somático. 
A primeira é não aderir às “ideologias do sacrifício”, isto é, não permutar a existência em prol 
de um futuro redentor como o proposto, segundo ele, pelo marxismo, por algumas religiões e a 
psicanálise. A segunda é ser sinceramente corajoso e evitar adotar o que Freire chamou de 
“pactos de mediocridade”, acordo selado entre algumas pessoas para que a vida se mantenha 
conformada e finalmente, o anarquista somático seria a pessoa que “luta contra o medo 
paralisante das três fontes energéticas para a vida orgástica, que são a afetividade, a 
sexualidade e a criatividade”. Afinal, para Freire “o medo é o contrário do orgasmo” (Idem: 
107) 
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No primeiro capítulo, “Prometeus da nossa esperança”, os autores 

problematizam a ausência de envolvimento político das técnicas terapêuticas 

reichianas que proliferaram por todos os cantos do país e afirmam: “um tipo 

ilusório de busca de liberdade tem se repetido atualmente, produto de uma 

compreensão deficiente do que se convencionou chamar de ‘política do corpo’ e 

dos desconhecimentos das teorias de Wilhem Reich a respeito: são os que 

consideram a busca da liberdade como mera liberação do corpo (...) É 

impossível manter a liberação corporal se não adotamos uma estratégia para 

vencer as repressões que oprimem nossos corpos. Não faz sentido” concluem 

“falar em política do corpo fora da discussão da política do cotidiano” (Brito & 

Freire, 2001: 21). 

Diante da iminente abertura política, Freire & Brito problematizam o 

marxismo com seus ideais futuros utópicos - “é uma concepção de fundo 

religioso: o sacrifício hoje, o paraíso amanhã” (Idem: 22) – e a noção de 

liberdade difundida como mera participação nos rituais eleitorais. Segundo os 

autores de Utopia & Paixão “a liberdade política, para ser sinônimo de liberdade 

social, tem de ser vivida na família, na fábrica, nas ruas, enfim em todo o 

universo da vida. Não é só liberdade de voto, de participação em canais 

preestabelecidos” (Ibidem: 29).  
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Para além da noção de política do cotidiano, já utilizada por outros 

intelectuais e artistas,40 Freire & Brito retomam as existências de Charles 

Fourier, Herbert Marcuse e Wilhem Reich para propor uma utopia que articule 

Eros e a liberdade. Porém, diferente do consolo habitual que reserva a utopia 

um futuro inevitável e distante, a proposta concentrada em Utopia & Paixão é a 

realização desta no presente e no próprio corpo. “Para nós, a cidade ideal, o 

topos já foi encontrado. É nosso corpo, o soma de cada um. Nós não a 

encontrávamos porque a supúnhamos fora do espaço e do tempo, porque 

alienamos nosso corpo, porque o emprestamos, o alugamos, o vendemos, 

porque permitimos que se apoderassem dele e o escravizassem. Então, movidos 

por uma espécie de banzo sonhamos com a utopia, julgando-a fora e longe de 

nós. Mas isso só é possível porque aprendemos a separar o eu do corpo e o 

pensamento da vida” (Brito & Freire, 2001: 99). 

A utopia libertária e erótica no corpo é uma das características que irão 

marcar Coiote. Entretanto, a realização desta utopia é algo que se torna 

insuportável até mesmo para alguns anarquistas. Bruxo, vizinho de Rudolf 

Flugel, anarquista que vive em Mauá e que produz autogestionariamente com a 

                                                           

40

 Caetano Veloso, em depoimento a Heloísa Buarque de Holanda e Carlos Alberto M. Pereira, 
no qual, o compositor e cantor baiano, ao relembrar dos acontecimentos da década de 1970 e 
problematizar a política na nova década que irrompia, diz: “naquela época, até a China era 
animadíssima ... eu sei que a China encaretou... Eu acho que é uma coisa de respiração do 
planeta. Porque naquela época havia todas coisas... era Laing, Marcuse... sexualidade... Fidel 
ainda não estava vestido de general (...) Pra mim... a politização do cotidiano... eu sou muito 
assim... é essa questão o tempo todo (...) o que mais incomoda é minha vontade de cotidianizar 
a política ou de politizar o cotidiano” (Hollanda & Pereira, 1980: 111) 
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família tudo que é necessário para sobrevivência ao conviver com os jovens 

libertários no mesmo sítio, visto que ele e Rudolf Flugel eram vizinhos, explicita 

seu incômodo com as práticas liberadoras experimentadas pelos jovens. O 

pintor libertário, que jogava seus quadros no fogo instantes depois de feitos, 

pois, “toda propriedade é um roubo. Nem o criador tem o direito de possuir o 

que cria”, depois de ouvir o desejo de Flugel em ceder toda sua propriedade 

para que Coiote e seu bando criassem ali uma comunidade anarquista, vocifera: 

“Anarquismo, Rudolf (...) é coisa feita por homens e mulheres maduros e 

conscientes de seu papel histórico e revolucionário! Anarquismo é ciência e luta 

de Bakunin, de Proudhon, de Kropotkin, de Stirner, de Malatesta’’ e questiona: 

“comunidade anarquista com esse bando de moleques que ficam horas 

dançando e se abraçando, que lêem gibis, dançam rock, fumam maconha e 

trepam feito bicho uns na frente dos outros?”(Freire, 1986: 205). Flavio 

Luizzetto, em “Utopias Anarquistas”, afirma que Bakunin, Malatesta e 

Kropotkin,  anarquistas citados por Bruxo, não simpatizavam com experiências 

que reivindicavam a dissolução de qualquer família. Enquanto Bakunin havia 

declarado, segundo Luizzetto, em 1865, que os anarquistas desejavam “ ‘a 

abolição não da família natural, mas da família legal, fundada sobre o direito 

civil e sobre a propriedade”, Kropotkin encarava as habitações coletivas da 

comunidade como um “ imenso hotel “. Para o anarquista russo a “ ‘grande 

maioria’ “ dos libertários “ ‘prefere a vida em família – a família do futuro, bem 

entendido’ “(Luizzetto, 1987: 93). Todavia, se o ânimo de escrever Coiote havia 
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sido detonado em Freire na década de 1970, pela sua convivência com a família 

anarquista de Forli, a publicação do romance, anos depois, desvelou seu 

ceticismo com a possibilidade de formação de uma família libertária. 

Do mesmo modo que Utopia & Paixão, outro livro, Vida Alternativa: uma 

revolução do dia a dia, publicado por Fernando Gabeira também em 1984, 

investiu na valorização transformadora da política e das práticas desenvolvidas 

no cotidiano das pessoas. Gabeira, assim como Freire & Brito, analisou a 

emergência de uma política do corpo no Brasil, ligada as filosofias orientais e ao 

pensamento de Wilhem Reich. Como exemplo da disseminação desta política 

cita a organização do “Domingo do Corpo”, evento realizado na Quinta da Boa 

Vista, no Rio de Janeiro. “O objetivo do Domingo do Corpo” relatou Gabeira 

“não era apenas ensinar Do-In ou outras terapias doces. Havia toda uma parte 

dedicada à dança coletiva embora não houvesse uma definição consciente, 

trabalhava-se para ajudar as pessoas a sentirem a repressão no corpo e tentarem 

de alguma maneira se desvencilhar dela” (Gabeira, 1984: 38). Porém, enquanto 

Freire afirmava a política do cotidiano como modo de tensionar e problematizar 

a abertura política, Gabeira já valorizava na época a ação parlamentar como 

legitimação de espaços para a discussão de temas oriundos da política do 

cotidiano. Gabeira anunciaria seu real interesse à revista Presença, de janeiro de 

1985, ao declarar que “é preciso encontrar um instrumento que possa reunir os 

partidos comunistas, contraditórios entre si, as organizações de esquerda, as 
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organizações ecológicas, as de mulheres, as associações de donas de casa, de 

moradores, de mutuários do BNH e uma série de outras. Não sei exatamente 

qual seria a composição desse movimento e como se estruturaria, mas estou 

aberto a participar dele” (Gabeira apud Coelho, 1986: 161).  

O instrumento a que refere-se Gabeira seria formulado no ano seguinte, 

1986, com a criação do Partido Verde. Sobre a criação do PV, Alfredo Sirkis, ex-

guerrilheiro e escritor como Gabeira, declarou: “o PT rejeitava exatamente 

aquelas bandeiras que configuravam exatamente a parte moderna que a gente 

queria acoplar (...) Achava, logo nos seus primórdios que negócio de 

Ecologia...era besteira (...) a gente se convenceu, nas alturas de 85 de que, não 

havia muito espaço, no fundo, pro Verde em vários partidos e até pra haver 

Verde em vários partidos, a gente tinha que criar o Partido Verde” (Sirkis apud 

Silva, 2008: 95). No ano seguinte à fundação do Partido Verde, Gabeira foi 

apresentado como candidato a governador do Rio de Janeiro e apoiado pelo PT 

que Sirkis tanto criticara anteriormente. Gabeira justificou a criação do Partido 

como estratégia política destinada a defender as lutas ecológicas de uma 

apropriação oportunista por partidos políticos conservadores. “Há o risco de 

comprometer essas lutas com a direita (...) queimando o projeto para sempre ou 

pelo menos por alguns anos. Daí argumentam que é preciso registrar, atuar 

como partido, ainda que seja para evitar esse tipo de oportunismo” (Gabeira 

apud Silva, 2008: 197). 
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Divulgado em janeiro de 1986, o manifesto do Partido Verde justifica a 

criação do Partido pela importância em lutar pela liberdade, paz e ecologia, 

direitos civis, autonomia, autogestão e formas alternativas de vida, num 

momento em que a existência da humanidade estava ameaçada pelos riscos de 

devastação cada vez maior da natureza. Segundo o manifesto, a ecologia 

política em outros países já havia se organizado em partidos e com o avanço da 

democracia tal organização era de suma importância também no Brasil. O texto, 

que opõe o Partido Verde à prática de homens de aparelhos ou políticos 

profissionais, encerra-se pela captura já anunciada anos antes por Gabeira em 

seus livros. “O Partido Verde não vê a política apenas no seu plano 

institucional, ao nível do parlamento, dos ministérios, secretarias, palácios e 

gabinetes; se preocupa com a política do cotidiano”.41Novidade nas práticas 

institucionais visando a variação de Políticas Públicas, o uso da política do 

cotidiano se configurou como alternativa facilitadora as reformas políticas. O 

seu efeito mais visível ocorrerá em 2010, com a candidatura de Marina Silva e a 

introdução do programa colaborativo, incluindo dirigentes e simpatizantes. 

 

. . .  

                                                           

41 Ver  http://www2.pv.org.br/noticia.kmf?noticia=4544608&canal=255&total=3&indice=0 
Acessado em 08/03/2011. 
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 protomutantes, rimbaud 

Junto da incorporação de Wilhem Reich42 e da explicitação do que 

Roberto Freire chamaria em seus livros seguintes de anarquismo somático, Coiote 

revela um importante conceito que acompanhará a reflexão de Freire até seus 

últimos escritos. O conceito de protomutantes - “mutantes que estão na frente, já 

possuem características de um novo homem e que denunciam e rompem 

rapidamente com a mentira, a hipocrisia e o autoritarismo, todos os 

instrumentos do exercício de poder, da dominação”43 - fora elaborado por 

Thomas Hanna, em seu livro Corpos em revolta. Professor de filosofia na 

Universidade da Flórida, este homem “apaixonado e lúcido” aparece no 

romance como amigo de Aurélio, padrasto de Coiote. Para definir melhor este 

conceito e explicar as razões dos desmaios do jovem, ele lança mão, em 

conversa com Flugel da existência de Arthur Rimbaud, poeta presente desde o 

primeiro romance de Freire através das leituras de Daniel. A irrupção dos 

protomutantes, diz Aurélio, não é inédita, visto que “sempre houve, no passado 

                                                           

42

 Freire não é o primeiro a articular o pensamento de Reich com as práticas anarquistas. Guerin 
o havia propiciado no final da década de 1960. Hakim Bey em seu Caos, nos 1980, conclui: 
“Wilhem Reich foi quase levado à loucura total & assassinado por Agentes da Praga Emocional. 
Talvez metade de seu trabalho derive da mais absoluta paranóia (...) MAS em um ponto nós 
concordamos completamente  - sexpol: repressão sexual alimenta a obsessão pela morte, o que 
origina más políticas. Uma grande parte da arte de vanguarda está saturada com Raios de 
Orgônio Mortal (ROM)” (Bey, 2003: p. LII) 
 

43 Ver vídeo Bigode. 
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recente, casos isolados de protomutantes que escandalizaram e encantaram a 

sociedade. Veja o caso de Rimbaud que, aos dezessete anos, já era o maior poeta 

da França e o exemplo mais chocante da vida em liberdade” (Freire, 1986: 152).  

Jean Nicolas Arthur Rimbaud, nascido em Charleville, interior da França 

em 1854, já havia deixado claro em sua escrita “a premonição das 

transformações artísticas e científicas, bem como as mudanças promovidas pela 

consolidação da Revolução industrial (...) abrindo pioneiramente o caminho 

para uma poética do processo, dionisíaca, musical e indeterminada” (Lopes & 

Mendonça, 2002: 134). Rimbaud escreveu somente até os 20 anos de idade 

quando decidiu abandonar a linguagem e o continente europeu rumo à África, 

mais precisamente Abissínia, onde seu contato com a escrita ficou restrito a 

leitura de “tratados de metalurgia, astronomia, eletricidade, mineralogia, 

pneumática” (Queiroz, 2007: 43), e onde deixará de ser um “diabo entre 

doutores” (Idem). André Queiroz conclui que o poeta não se evade somente do 

território europeu mas, sobretudo, da “língua de garras tentaculares, a que se 

despenca cheia de si desde a cátedra, o dedo em riste até o banco dos 

réus’”(Ibidem). Sua partida é vital pois sabe que se ficasse poderia facilmente 

ser capturado pela vida burguesa dos círculos literários frequentados por 

Verlaine e quase todos os poetas de Paris. Rimbaud torna-se insuportável para 

estes poetas burgueses. Em janeiro de 1872, no banquete de um tradicional 

grupo de poesia, “um dos participantes começa a declamar e Rimbaud, irritado 
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com a mediocridade do poema, interrompe cada verso com um ‘Que merda!” 

(Barroso, 2007: 19), para depois, quando questionado sobre sua postura 

agressiva, ferir a mão de um dos convidados com uma bengala-estoque. 

Adiante de tudo que fica pra trás no porto, em terra firme e que reclama a 

permanência e a ordem das coisas, Rimbaud partiu como Antonin Artaud sem 

ouvir o “não vás longe demais!” Tanto um como outro “tem ouvidos moucos. 

Não vás longe demais! Eles irão já estão indo...’ (Queiroz, 2007: 47). 44     

Certos jovens como Coiote, durante a década de 1960 e 1970, atualizaram 

a verve demolidora de Rimbaud no final do século XIX. Rodrigo Garcia Lopes e 

Mauricio Mendonça salientam a importância do poeta para a irrupção do que 

ficou conhecido como os beats nas décadas de 1940/50 nos Estados Unidos. O 

encontro de Burroughs, Ginsberg e Kerouac, em 1944, quando, em conjunto, 

haviam resolvido desenvolver o que denominaram “Nova Visão”, tinha como 

influência decisiva a vida de Rimbaud. No Brasil, início da década de 1960, 

Roberto Piva afirma ter aprendido com o poeta seus toques de inferno, e Hélio 

Oiticica pouco tempo depois inscreveria na cabeceira de uma de suas invenções, 

a qual chamou de NINHOS, as seguintes linhas copiadas das Iluminuras: “nós 
                                                           

44
 Como Rimbaud, segundo Queiroz, Artaud também rompeu com a cultura racionalista da 

Europa. No entanto procurava “as bases de uma cultura mágica que ainda pode brotar das 
forças do solo índio” (Artaud, 1983: 94). Diferente de Rimbaud, ele retorna. Depois de suas 
experiências com os Taraumaras, no México, é confinado, em 1939, no setor de drogados do 
manicômio de Ville-Évrard. É transferido posteriormente para Rodez onde foi submetido a 
sessenta sessões de eletrochoque. Após seu retorno escreve inúmeros textos, entre os quais, Van 
Gogh: o suicidado da sociedade tornando-se em suas próprias palavras, um escritor insurreto 
(Artaud, 1983: 115). 
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temos fé no veneno. Sabemos entregar nossas vidas todos os dias” (Salomão, 

1996: 25). “Quando o escrever é mero degrau para os assomos da vaidade ou do 

poder, quando se publicam tantos livros de poesia antes de se ter feito os 

poemas, será útil rememorar o caso-limite Rimbaud, a perfeição do que ele fez, 

tão jovem, e o desprendimento com que deixou de fazer, tão cedo. Valéry, ainda 

uma vez, afirmava que o trabalho de um escritor deveria ser mensurado pelo 

rigor de suas recusas. Aqui – dizia – a literatura atinge o domínio da 

ética”(Campos, 1993: 21).  

Contudo, é com a emergência do rock que a atitude contestadora de 

Rimbaud é atualizada. Jim Morrisson, cantor e poeta do The Doors, que 

manifestava explicitamente a influência do poeta em suas letras, afirmava a 

música que fazia como político-erótica. O “rei dos lagartos” frequentemente 

convidava para participarem de suas performances no palco os atores do Living 

Theater. “Era comum os atores subirem nus ao palco, onde encenavam suas 

peças e improvisavam esquetes. A explicação que Julien Beck oferecia para 

aquele comportamento era a necessidade de sacudir o público (...) Graças ao 

Living Theater (...) os concertos de Jim se transformaram num ritual dionisíaco 

moderno”. 45 

                                                           

45 Walace Fowlie. Rimbaud & Jim Morrisson. Rio de Janeiro, Elsevier, 2005: 168. 
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Judith Malina escreveu em seu diário na cela do DOPS de Belo Horizonte 

quando soube da morte do amigo. “Agora, quando escrevo isto, é noite do dia 

dez de julho, daqui a pouco a luz será apagada. Estou abatida e não consigo 

lembrar-me bem das coisas. Alguém enfiou um jornal por baixo da porta da 

cela, com as mais recentes notícias a nosso respeito e a notícia da morte de Jim 

Morrisson, aos 28 anos de idade (...) Muita gente moça morrendo, muitos 

morrendo muito cedo, muitos amigos que não veremos nunca mais. Peço a 

minha companheira de cela o obséquio de desligar o rádio. A música alegre me 

deprime. Portas fechadas. Faço esforços para lembrar-me mas nesta noite não 

há poesia”46. Para Walace Fowlie, Rimbaud “se tornou o poeta da juventude, 

assim como Jim Morrisson se tornou o poeta-cantor dos jovens. A sede de 

liberdade, de aventura e de auto expressão desses dois homens atrai os jovens e 

quem quer que se encontre sequioso de liberdade e de novos começos”.47 

Em viva eu viva tu viva o rabo do tatu, auxiliado pela leitura de Herbert 

Read, a quem Freire também não poupou críticas por certo posicionamento 

psicanalítico, Freire define pela primeira vez, contrapondo Rimbaud a Gauguin, 

a importância do poeta para a sua reflexão. Associando a existência de 

Rimbaud a uma atitude anárquica conclui: “O anarquismo não é uma fuga para 

o paraíso, porém uma busca corajosa, dura e arriscada de romper na vida 

                                                           

46 Judith Malina.Diário de Judith Malina: o Living Theatre em Minas Gerais. Belo Horizonte, 
Arquivo do Dops: 2008: 73. 
 
47 Walace Fowlie. Rimbaud & Jim Morrisson, Rio de Janeiro, Elsevier: 2005, 164. 
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humana o que seria hoje o oposto de paraíso. Read comenta isso citando o 

pintor francês Gauguin para ele um dos pioneiros do escapismo sem saída 

diante do mundo em crise (...) Foi seu amigo, o poeta Rimbaud, quem aceitou a 

única alternativa imediata: renúncia completa, não apenas da civilização, 

inclusive a todas as intenções de criar um mundo de imaginação” (Freire, 1977: 

269).  

Entretanto, certos escritores como Albert Camus analisaram a recusa 

decisiva de Rimbaud como a aceitação do pior niilismo possível. “Vamos deixar 

claro (...) Rimbaud só foi o poeta da revolta em sua obra” (Camus, 2010: 111). 

Segundo Camus, para sustentar este mito ao redor do poeta é preciso ignorar as 

cartas escritas por ele diretamente da Abissinia. “Aquele que exultava nos 

suplícios, que havia ofendido Deus e a beleza, que se armava contra a justiça e a 

esperança, que se fortalecia no duro ambiente do crime, quer casar com alguém 

que ‘tenha futuro’. O mago, o vidente, o prisioneiro intratável, sobre o qual a 

prisão sempre volta a se fechar, o homem-rei da terra sem deuses, nunca deixa 

de carregar oito quilos de ouro em um cinto que lhe pesa no ventre e do qual se 

queixa dizendo que provoca diarréia (...) Grande e admirável poeta, o maior de 

seu tempo, oráculo fulgurante, eis o que é Rimbaud” argumenta Camus. “Mas 

ele não é o homem-deus, o exemplo feroz, o monge da poesia que nos quiseram 

apresentar” (Idem: 113), conclui. Ao valorizar certa atitude anárquica de 

Rimbaud, associando-a a Coiote, Freire encara somente a existência daquele que 
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ficou conhecido como o diabo entre doutores. Entretanto, em seguida ao diabo 

entre doutores irrompeu um homem nada libertário, traficante de armas, santo 

canalha. Não era este o protomutante do qual falara Freire. 

 

. . . 

  

sem tesão não há solução, liberações. 

Como resposta ao descontentamento de Bruxo com as práticas de Coiote, 

Rudolf diz: “Acorda, Bruxo! Não estamos em Moscou na década de vinte (...) o 

anarquismo é coisa visceral! É coisa da natureza e não dos livros e das cabeças 

das pessoas. O anarquismo histórico, intelectual, da política tradicional, talvez 

não tenha dado certo ainda justamente por causa disso” (Freire, 1986: 205). 

Diante de certo silêncio do anarquista, Flugel prossegue até pronunciar a 

palavra que seria o norte da reflexão de Freire a partir de Coiote. “Tesão! Tesão, 

Bruxo! Coisa de gente jovem, de gente saudável, de gente alegre! Tesão é a 

palavra mais bonita que existe! Tem a ver com prazer, alegria e beleza ao 

mesmo tempo. Você não sabe o que o tesão tem a ver com o anarquismo porque 

você é um anarquista teórico e intelectual. Você só sente tesão com seu pau e 
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com teus pincéis. O tesão de viver é outra coisa! Isso é o que verdadeiramente 

se chama anarquismo” (Freire, 1986: 206).  

Freire publica Sem tesão não há Solução,48 em 1987, ano seguinte a Coiote. 

Com epígrafe de Caetano Veloso, “um porto alegre é melhor que um porto 

seguro para a nossa viagem no escuro”, Freire já havia pesquisando  a alteração 

do significado da palavra Tesão no Brasil, a partir dos anos 1960. “Tesão, agora, 

é muito mais do que tesão, porque de substantivo passou a ser adjetivo e está a 

pique de virar verbo quase completamente transitivo e pronominal” (Idem: 18). 

Entretanto, foi a pichação que viu no muro de um cemitério de São Paulo, Sem 

tesão não há Solução, que o inspirou a dar o título ao livro. “Concordo com o 

pichador de parede (...) Mas que tesão é esse a que se referem o pichador e eu? 

É o que pretendo com esse livro, o que venho pretendendo com a Somaterapia e 

com minha ideologia e ação anarquista” (Idem:19). “Sem tesão não há Solução. 

O pichador passou por ali e escreveu aquilo. Bateu em cima da minha pesquisa 

na época”.49Freire salienta que a pichação no muro e o tesão que corria solto na 

boca dos jovens possuía um uso distinto das definições contidas nos léxicos. 

                                                           

48 O livro ganhou mais de vinte edições e chegou vender cerca de cem mil exemplares, 
comentou Freire posteriormente. Deste período, João Da Mata recorda como o conheceu após a 
realização de uma oficina em Recife. “Ele foi fazer um workshop para a formação do terceiro 
grupo de Somaterapia na cidade. Ele montava grupos enormes, com 30 a 40 pessoas em média. 
Era quase um pop star quando chegava (...) Eu soube que ele fizera uma palestra no teatro 
Guararapes lotado, um teatro com capacidade para 2500 pessoas”. Depoimento de João Da 
Mata em 18/01/2010. 
 
 
49 Vídeo Bigode, dirigido por Edson Passetti pouco tempo após a morte de Roberto Freire e do 
qual participei como roteirista. 
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Atento à fluidez e dinâmica da língua nos jovens em oposição à estática dos 

dicionários, argumenta que “nas ruas e nas conversas de todos nós, tesão já não 

era mais apenas isso que o Aurélio registrou. Mas não se pode esquecer que 

dicionário e enciclopédia são o cúmulo da reserva cultural e histórica de um 

povo, ou seja, o oposto da dinâmica permanente de sua espontaneidade” 

(Freire, 1990: 19).  

Diferenciando, como na conversa entre Rudolf e Bruxo, Tesão de Prazer, 

“porquê quando você fala em ‘prazer’, imediatamente a maioria das pessoas 

associa ao prazer sexual” (Freire apud Goia, 2001: 116), Freire diz estar 

interessado na existência em certos jovens do que chamou de erotização dos 

valores, conceito que desenvolverá mais adiante com a publicação de seu livro 

de contos Histórias Curtas e Grossas. Avançando com as noções de política do 

cotidiano apresentadas em Utopia & paixão, ele reitera em Sem tesão não há 

solução estar mais interessado em “como a gente se relaciona com a família, uma 

coisa diferente da família burguesa. Enfim, mais as relações de poder no 

cotidiano do que nos processos políticos macro” (Idem:124).   

O livro expõe não somente o contraposicionamento de Roberto Freire 

diante da produção de subjetividades veiculadas em torno da busca por um 

estado de felicidade, pois, “a felicidade é uma coisa impossível de ser 

alcançada. Em verdade, acho que ela não existe e nem é, sequer, necessária. 

Penso mesmo que sua ideologia deve ser combatida” e valorizada, em 
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contrapartida, a alegria: “o que torna possível e real a alegria parece-me ser o 

fato dela não se produzir a toda hora, sempre da mesma forma e em 

intensidades semelhantes (...); a alegria não é um estado como se supõe ser a 

felicidade, mas sim uma sensação” (Freire, 1990: 60). Revela também sua 

energia em intensificar, com a instituição da democracia no Brasil, o debate 

acerca da liberação das drogas já exposto em Coiote. Desvinculando as palavras 

“droga” e “tóxico” dos conteúdos e significados oficiais, Freire escreve: “tudo o 

que ingerimos se torna ‘droga’ ou ‘tóxico’ se o fizermos de modo excessivo, 

inadequado e impróprio. Estou com Yoko Ono” completa “que, numa 

entrevista à revista Rolling Stone, afirmou: ‘tóxico é o segundo copo d´água 

quando o primeiro me matou a sede’” (Idem: 99).  

O puritanismo, que coloca o problema das drogas, que implica estar 

contra ou a favor, é uma atitude equivocada, segundo Michel Foucault. 

Anteriormente à afirmação de Freire, o filósofo francês havia afirmado que as 

drogas “já fazem parte de nossa cultura. Da mesma forma que há boa música e 

má música, há boas e más drogas. E, então, da mesma forma que não podemos 

dizer somos ‘contra’ a música, não podemos dizer somos ‘contra’ as drogas” 

(Foucault, 2004: 265). De maneira similar a de Foucault, Freire aponta em sua 

reflexão para a existência de outras culturas, outros modos de lidar com estas 

substâncias que produzem estados alterados mas que no entanto são 

identificadas no final dos anos 1980, no Brasil, somente como “perigosas”. 
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“Outro lado histórico, antropológico, mas também herético, é a constatação da 

existência, em todas as culturas humanas reconhecidas, do uso de substâncias 

que aumentam a percepção, produzem o prazer e aliviam as tensões”, conclui. 

(Freire, 1990: 100).  

Reforçada pelas contestações libertárias da década anterior, os anos 1970, 

a postura franca de Freire era oposta aos costumes difundidos na época, visto 

que, ainda na década de 1980, os yuppies traduziriam “a nova estética de uma 

cultura de si conservadora politicamente”. “Não é de se admirar” argumentou 

Edson Passetti “que, do uso da maconha e LSD dos hippies como estados 

alterados de consciência visando a outras experiências, os yuppies lançaram 

mão da cocaína, anfetaminas, ginástica e psicanálise” (Passetti, 2003: 51).  

Sem tesão não há Solução apresenta também, pela primeira vez na reflexão 

de Freire, os efeitos devastadores da AIDS nos anos 1980. Freire escreve no livro 

que encara a AIDS “como qualquer coisa que tenta nos impedir de amar 

livremente” e problematiza os investimentos destinados pelos governos em 

pesquisa para a sua erradicação, encarando o mundo como ainda dividido pela 

chamada “guerra fria”. “Como qualquer outra doença, a AIDS necessita, para 

ser combatida e eliminada, de uma séria e responsável política financeira para 

que se descubram e desenvolvam processos profiláticos e terapêuticos 

eficientes. Assim, talvez a AIDS, finalmente, ensine o homem a desviar as 



 100 

imensas verbas destinadas à guerra nuclear e aos inúteis passeios espaciais para 

a descoberta de como eliminá-la” (Ibidem: 175).  

Primeiro livro de Freire escrito de cabo a rabo na democracia, Sem Tesão 

não há Solução mostra a sua valorização de certos comícios realizados durante a 

década de 1980. “As pessoas faziam questão de estar ali, mas não estavam 

preocupadas em ouvir discursos, e sim em conversar, falar de si, de seus 

problemas, de seus prazeres” (Idem: 128). Em 1924, em “Democracia e 

Anarquismo”, Errico Malatesta já havia afirmado que “a pior das democracias é 

sempre preferível a melhor das ditaduras”, pois se a democracia é uma mentira 

é melhor “pensar que se é livre, mesmo que não seja verdade” do que ser 

“escravo e aceitar a escravidão como uma coisa justa e inevitável” (Malatesta, 

2000: 84).  

Contudo, não é pelo afastamento daqueles que criticam a democracia 

visando sua substituição pela ditadura que podemos identificar a reflexão do 

libertário italiano com a dos democratas. Para Malatesta, os anarquistas 

também se opõem a democracia “entre outras razões porque, cedo ou tarde, ela 

conduz à guerra e à ditadura” (Idem: 84). A democracia ainda é um governo de 

uma pequena minoria “que domina e impõe pela força sua vontade e seus 

interesses” (Ibidem). Diante do que ele chamou de “pretenso governo do 

povo”, o libertário sugere experiências de abolição do governo e da polícia. 

Desta maneira, homens e mulheres poderiam estabelecer acordos livres e sem 
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mediação. Tal perspectiva distancia-se de uma utopia esperançosa, visto que 

para Malatesta a abolição do governo e da polícia exige das pessoas uma 

preparação constante no presente, pois “mesmo o livre acordo será sempre 

vantajoso para aqueles que tiverem mais bem preparados, intelectual e 

tecnicamente” (Idem: 87). É por isso, conclui, “que recomendamos a nossos 

amigos, e àqueles que querem realmente o bem de todos, estudar os problemas 

mais urgentes, que exigirão uma solução prática no mesmo dia em que o povo 

tiver sacudido o jugo que o oprime” (Idem: 87). 

 

ecologia libertária 

Revelando uma perspectiva libertária cada vez mais animada por ética e 

estética singulares, Freire afirma em Sem tesão não há Solução que a forma de 

atuação e participação política anarquista “é fazer experiências com seu próprio 

corpo, em seu pensamento, em seu sexo, em seu amor, em seu trabalho” (Idem: 

151). Relata também que após o contato nos anos 1970 com militantes libertários 

europeus descobrira o pensamento de Murray Bookchin, pesquisador 

estadunidense que segundo ele é imprescindível para se pensar na construção 

de uma ecologia anarquista. Compartilhando do pensamento de Bookchin em 

“Por uma sociedade ecológica” escreve que as práticas anarquistas, diante da 

destruição sistemática da natureza, “constituem-se agora nos pré-requisitos 

básicos da sobrevivência do homem” (Ibidem: 185).  
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Sem tesão não há Solução cita o Manifesto Ecológico do coletivo 

estadunidense Ecology Action East, escrito por Bookchin e publicado em 1969, no 

qual o pensador estadunidense afirma que a vida no planeta só pode ser 

garantida com a emancipação humana, pois, “a concepção básica de que a 

humanidade deve dominar e explorar a natureza provém da dominação e 

exploração do homem pelo homem” (Bookchin, 2010: 160). Contudo, a proposta 

do Ecology Action East, não visa somente um futuro distante e emancipatório, 

mas também uma nova maneira de encarar, no presente, as práticas 

revolucionárias. “A revolução que pretendemos deve envolver não só as 

instituições políticas e as relações econômicas, mas também a consciência, o 

estilo de vida, os desejos eróticos e a nossa interpretação do significado da 

vida” (Idem: 163).  

Articulando lutas não menos importantes do que as reivindicações 

especificamente ligadas a certa ecologia, Bookchin e o coletivo ecológico 

libertário reclamam: “a libertação das mulheres, das crianças, dos 

homossexuais, dos povos negros e colonizados, dos trabalhadores de todas as 

profissões, como parte da crescente luta social contra as tradições e instituições 

que tem tão destruidoramente modelado a atitude da humanidade para com o 

mundo natural. Apoiamos comunidades libertárias e lutas pela liberdade aonde 

quer que surjam; apoiamos também qualquer esforço para promover o 

autodesenvolvimento dos jovens; nos opomos a qualquer esforço para reprimir 
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a sexualidade humana e negar à humanidade a experiência do erótico em todas 

as suas formas” (Ibidem: 165). Se o movimento ecológico não dirigir seus 

esforços principais para uma revolução em todos os aspectos da vida concluem 

que “o movimento se tornará gradualmente uma válvula de segurança para a 

ordem estabelecida” (Ibidem: 166).  

Dezenove anos após a redação do Manifesto do Ecology Action East e 

somente um depois da publicação de Sem tesão não há Solução, Bookchin 

provocaria, em 1988, os ecologistas que emergiram no fogo dos acontecimentos 

de 1968 mas que aderiram, no final dos anos 1970,50 às práticas parlamentares 

na Europa e nos Estados Unidos e a partir de 1986, com a fundação do Partido 

Verde, no Brasil. “Temos que elaborar uma nova política, uma política Verde 

que desloque e substitua a velha política autoritária e centralista, baseadas nas 

estruturas dos partidos e na burocracia (...) Se não conseguirmos, os 

movimentos verdes serão absorvidos pouco a pouco pelos movimentos 

tradicionais” (Bookchin, 2010: 175). 

Após Sem tesão não há Solução Freire retornou a seus ensaios por uma 

ecologia libertária com o lançamento de A farsa ecológica. O livro de cem páginas 

                                                           

50 Em entrevista a Daniel Cohn Bendit, Joschka Fischer diz que “no final de 77, começo de 78, já 
havia ficado claro que nosso movimento anarco-maoísta-espontaneísta tinha fracassado 
completamente. Concomitantemente a isso, o movimento antinuclear vinha crescendo e 
assumindo uma importância cada vez maior, superando a do movimento estudantil de 68. Foi o 
que possibilitou o aparecimento do Partido Verde, ao qual me filiei, apesar de um certo 
ceticismo inicial (...) Não é um partido no sentido tradicional do termo. Permite ações concretas 
e sua estrutura é suficientemente aberta para que possamos tomar as iniciativas desejadas, 
ainda que, como todos os partidos, produza sua própria burocracia” (Cohn Bendit, 1985: 166). 
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editado pela Guanabara Koogan foi publicado as vésperas da Rio-92 e lançado 

na Casa de Cultura Laura Alvim, Rio de Janeiro, uma semana antes da abertura 

da Conferência organizada pela ONU. “A platéia do teatro estava lotada. Não 

suportando as críticas à conferência e a minha radical descrença em seus 

resultados, prenunciando terríveis conseqüências para a nossa preservação 

ecológica, pessoas que me ouviam, indignadas, porque apoiavam a iniciativa da 

ONU e me acharam radical demais e demagogo, passaram a interromper 

minhas palavras de modo agressivo (...) algumas pessoas passaram a me 

agredir com palavrões (...) Alguns homens, extremamente agitados e 

enfurecidos, saltaram sobre o palco com a intenção de me agredir fisicamente” 

recordou Freire em sua autobiografia anos depois (Freire, 2002: 383). A farsa 

ecológica aponta a leitura e o desenvolvimento da sua aproximação com o 

pensamento de Murray Bookchin e, sobretudo, a incorporação da 

argumentação apresentada por Felix Guattari em As três ecologias.  

A reflexão de Guattari, tornada pública na França em 1989, ano da queda 

do muro de Berlim, propõe modos de oposição ecológica ao capitalismo 

distintos das práticas de resistências sindicais ou militâncias tradicionais, pois, 

segundo ele, o poder capitalista se deslocou, se desterritorializou ao mesmo 

tempo em extensão – ampliando seu domínio sobre o conjunto da vida social, 

econômica e cultural do planeta - e em intenção – infiltrando-se no seio dos mais 

inconscientes estratos subjetivos. “Não é possível” conclui Guattari “se opor a 
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ele somente de fora (...) Tornou-se igualmente imperativo encarar seus efeitos 

no domínio da ecologia mental, no seio da vida cotidiana individual, doméstica, 

conjugal, de vizinhança, de criação e de ética pessoal” (Guattari, 2007: 33). 

Diante das intermináveis negociações em torno do futuro do planeta, o 

pensador francês diz que é necessária uma reconstrução das engrenagens 

sociais que responda aos destroços provocados pela proliferação de 

subjetividades capitalistas. Entretanto, para ele, “essa reconstrução passa menos 

por reformas de cúpula, leis, decretos, programas burocráticos do que pela 

promoção de práticas inovadoras” (Idem: 44).  

Afetado pelo trabalho de Guattari, Freire problematiza a Rio-92 como 

incapaz de “qualquer abordagem em profundidade e, consequentemente, de 

caráter efetivo e transformador da consciência dos dirigentes políticos 

participantes” e completa referindo-se ao trabalho do pensador francês, que 

“suas propostas de solução para o problema ecológico universal coincidem, 

como já disse, com as da somaterapia anarquista: desenvolver práticas 

específicas que venham a modificar, reiventar maneiras de ser nas relações do 

casal, da família, do contexto urbano, do trabalho” (Freire, 1992: 79). 

Contudo, Guattari coloca um problema não respondido por Murray 

Bookchin e Roberto Freire. Enquanto Bookchin salienta em certos momentos 

que “o uso de aparelhos eletrônicos, tais como telefones, telégrafos, rádios e 

televisão, como forma de intermediar a relação entre as pessoas, deveria ser 
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reduzido ao mínimo necessário” (Bookchin, p. 153) e Roberto Freire em Coiote 

apresenta a comunidade libertária habitada pelos jovens anarquistas localizada 

distante da cidade, Guattari afirma: “certamente seria absurdo querer voltar 

atrás para tentar reconstituir as antigas maneiras de viver. Jamais o trabalho 

humano ou o habitat voltarão a ser o que eram há poucas décadas, depois da 

revoluções informáticas, robóticas (...) esse lidar implica uma recomposição dos 

objetivos e dos métodos do conjunto do movimento social nas condições de hoje” 

(Guattari, 2007: 25).  

Bookchin e Freire se inscrevem na ecologia advinda, sobretudo, dos 

efeitos hippies, inspirados segundo Edson Passetti na atuação de Henry David 

Thoreau, no século XIX. Estes ecologistas que emergem das práticas hippies 

“contestavam os efeitos devastadores do industrialismo e do consumismo 

capitalista, pregando a volta à vida na natureza, em equilíbrio, por meio de 

associação em comunidades como forma de denúncia e vida fora da 

civilização” (Passetti, 2003, p. 49). Passetti articula esta pregação que se 

configura a partir dos acontecimentos liberadores nos anos 1960 com a tradição 

moralista-religiosa estadunidense que “comporta a vida como reprodução da 

espécie, a vida purista na comunidade, a alimentação preciosa sem efeitos 

químicos” (Idem). Desta combinação resultam as exigências de defesa do 

planeta como proliferação dos chamados santuários ecológicos.  
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Diante da proposta de redução de tecnologias, da reivindicação de uma 

existência servida somente com um “mínimo necessário” ou do ideário 

comunitário que emerge nos Estados Unidos e se dissemina pelo planeta cabe 

investir também, como fizeram certos libertários, seguindo as análises de 

Proudhon em “A filosofia da miséria”,51 no que há de mais avançado 

tecnologicamente na sociedade. Num escrito da primeira metade do século XX, 

Souza Passos, garçon anarquista, escreveu. “O que os anarquistas querem é 

fazer com que as classes que não têm nada subam até o nível daquelas que têm 

tudo. Não desejam estabelecer uma sociedade onde todos sejam miseráveis (...) 

os anarquistas não condenam a existência do automóvel, do rádio, do avião, de 

todas as coisas belas e úteis. Condenam o privilégio que têm alguns de possuir 

e usar essas coisas todas (...) Condenam, principalmente, o fato de que, para 

usarem essas coisas, alguns explorem o trabalho dos outros, que construam 

seus prazeres, e até mesmo seus vícios, com a miséria dos seres a quem 

exploram o trabalho, os sentimentos, a honra e a dignidade” (Passos apud 

Leuenroth, 2007: 35). 

 

ame e dê vexame, capoeiras e libertárias 

                                                           

51 Proudhon. Paulo-Edgar Resende & Edson Passetti (orgs). São Paulo: Ática, 1986: 104-204. 
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Freire inaugura os anos 1990, primeira década desde os anos 1960 que se 

inicia sem o domínio da ditadura militar, com Ame e dê Vexame. Apresentado 

com epígrafe de Artur Rimbaud, “por delicadeza perdi minha vida”, o livro é 

dedicado a tentativa de atualizar e valorizar a incorporação de certos 

acontecimentos libertários de 1968 - “aqueles jovens envelheceram 20 anos e 

não são mais os mesmos, nem precisam ser (...) já não realizam mais ação de 

massa, não fazem publicidade, não agitam bandeiras, não grafitam os muros, 

eles apenas fazem o amor como quem faz a guerra” -, e definir seu projeto de 

anarquismo somático iniciado no final dos anos 1970 com viva eu viva tu viva o rabo 

do tatu.  

Para Roberto Freire, o anarquismo somático afirma-se na “ideologia do 

prazer” em contraposição à “ideologia do sacrifício” proposta pelo catolicismo, 

pelo socialismo autoritário e pela psicanálise. Estes fundam-se na espera de um 

paraíso, seja ele celeste, comunista ou psicológico e com isto fazem com que 

seus seguidores permutem a existência aqui e agora e colaborem, na esperança 

de um futuro redentor, com a manutenção da mediocridade que sustenta a 

sociedade autoritária. Enquanto a “ideologia do sacrifício” segundo Freire 

investe na segurança, o anarquismo somático experimenta o prazer.  

Simultâneo à publicação do livro Freire acaba rompendo com o 

Experimental, coletivo formado por doze pessoas que trabalhavam com Soma em 

diversos estados do Brasil. A cisão, atribuída por ele como uma das maiores 
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traições que havia sofrido em toda a vida, ocorreu quando dez assistentes da 

terapia decidiram abandonar a Soma por divergir de Freire quanto a introdução 

da capoeira como prática terapêutica. Segundo João Da Mata “a própria ruptura 

com o grupo Experimental no início dos anos 1990 fez com que ele radicalizasse 

ainda mais sua expressão anarquista. Logo depois da ruptura nós montamos 

um centro chamado rabo de arraia, em Olinda, onde realizamos o curso ‘Soma, 

capoeira e anarquismo’. Durante uma semana realizávamos workshops, aulas, 

palestras, festas. Chamamos um mestre de capoeira do Recife, Corisco, para dar 

oficinas diárias de capoeira e palestras; Roberto falava da Soma e eu tocava os 

workshops. Convidamos o Jaime Cubero, do Centro de Cultura Social de São Paulo 

(CCS-SP) para falar de anarquismo. Era uma opção de explicitar com muita 

veemência a questão política. Roberto Freire a partir daí disse que queria fazer a 

Soma somente com pessoas interessadas em viver a vida libertariamente. Neste 

momento ele consolidou os objetivos da Soma com uma opção anarquista.”52 

Da Mata conta que o primeiro contato de Roberto Freire com a capoeira 

angola ocorreu quando ele era jornalista da revista Realidade e realizou a 

reportagem “É dança, é luta, é capoeira”, publicada em 1967, na qual entrevista 

o experiente mestre Pastinha. “A maneira como Mestre Pastinha, mesmo quase 

cego, jogava a capoeira me encantou. Sua percepção sensorial fazia com que 

notasse quem estava por perto. O outro jogador sabia disso e o respeitava” 

                                                           

52 Depoimento de João Da Mata: 18/01/2010. 
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concluiu. (Freire apud Da Mata, 2001: 91). Segundo Da Mata, a invenção de um 

grupo anarquista para praticar a capoeira sem mestres causou o incômodo não 

somente nos integrantes do Experimental mas também em alguns adeptos da 

capoeiragem. “Talvez boa parte das críticas que recebemos seja pelo fato de não 

seguirmos a orientação de qualquer grupo; mas isto não significa que estamos 

descaracterizando a capoeira angola, ao contrário, valorizamos o caráter 

libertário dela, que estava sendo perdido ou limitado pela presença do 

autoritarismo” (Idem: 93). 

Há indícios de outras trocas entre capoeiras e anarquistas na primeira 

metade do século, quando a sua prática ainda era ilegal, criminosa, visto que, 

apenas algumas academias como a de Mestre Bimba em Salvador, seriam 

legalizadas em 1937, no bojo de uma ótica não apenas esportizante mas também 

militarista, disciplinadora e eugenista, dirigida pelo Estado Novo de Getúlio 

Vargas. Mario Lago, em depoimento sobre o libertário José Oiticica, confirma: 

“Oiticica, já merecedor de certa desconfiança por sua posição confessadamente 

anarquista, escandalizava os outros professores com a intimidade permitida ao 

Manuel, servente que vendia sanduíches na hora do recreio. Iniciado nos 

segredos da capoeira, várias vezes foi surpreendido em treinamentos com o 

inferior. Mas havia outro detalhe enchendo de pasmo o corpo docente mais do 

que tudo isso. O Manuel tinha o apelido de Piroca. Todos os professores 

timbravam em chamá-lo de senhor Manuel. Só o Oiticica encostava no balcão e 
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gritava como qualquer um de nós: ‘Vê logo esse sanduíche, Piroca’. Isso o 

identificava demais conosco, para desespero de Carlos de Laet, ainda diretor do 

colégio quando ali entrei” (Lago,1977: 208).  

Após Ame e dê Vexame, Freire ainda publica pela editora carioca 

Guanabara os dois volumes de suas Histórias curtas & grossas. Para Da Mata, 

único somaterapeuta que permaneceu com Freire depois da dispersão do 

Experimental – para quem o livro é dedicado junto de Ignácio Loyola Brandão e 

Bruna Lombardi – este era seu livro mais despudorado, “onde perdeu a 

vergonha de falar abertamente sobre sexo”53. Conquista difícil como afirma 

Julio Cortázar, pois muitas vezes ocorre que “o escritor se interessa e não 

consegue; quando chega à ‘passagem’ e a coisa não sai, ou sai cabeluda ou 

eufemística; quando entra no couto de caça e os cães palavras não têm coragem 

de trazer os coelhos e perdizes” (Cortázar, 2008: 83). Para promover o livro, 

publicado em 1991, e escrito durante uma temporada em Canoa Quebrada, 

litoral do estado do Ceará, onde Freire comprara um terreno, um buggie e 

construirá uma casa simples, “ele decidiu fazer uma série de palestras pelo 

Brasil chamada ‘erotização do cotidiano’ ”54. Baseando-se na reflexão do escritor 

e pintor estadunidense D.H. Lawrence, citado na epigrafe do livro com seu 

texto “A indecência pode ser saudável”, Freire fazia a distinção entre erotismo e 

                                                           

53 Ibidem. 
 
54 Ibidem. 
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a pornografia. “Pornografia era quando o sexo ia pro pensamento, pro cérebro, 

enquanto erotismo permanecia no corpo inteiro, era vida num aspecto mais 

sensorial, sensitivo ”55. 

Sinalizando, em tempos de pacificação do sexo, para a valorização da 

desmedida anarquista, ainda nos anos 1990, o mesmo texto de Lawrence, 

epígrafe de Histórias curtas e grossas, retorna na sensual revista libertárias, “Sexo 

e Anarquia”. Para esta publicação, Freire contribuiu com o texto “Orgasmo e 

Tesão, Sexo e Revolução” em que discorre sobre a importância de Wilhem Reich 

para o fortalecimento de seu anarquismo somático. Este terceiro número de 

libertárias, com a flor copo de leite na capa registrada pela lente de Maplethorpe, 

propiciou a jovens leitores a experiência estética de lidar sofisticadamente com 

o sexo solto, em liberdade. Salete Oliveira abre a revista com o texto, “Quem 

tem Pinto Saco Boca Bunda Cu Buceta Quer Amor”, confrontando o discurso 

pacificador e conservador sobre o sexo, amparado pelos efeitos provocados pela 

emergência e proliferação da AIDS nas décadas anteriores. “Os mornos anos 90 

vieram aclamar o apogeu da tolerância em inúmeras dimensões da vida e a 

iminência da morte, sob o advento da AIDS, serviu mais do que nunca para 

uma nova tentativa de interceptação do sexo em seu aspecto mais rebelde, o 

prazer do descomedimento” (Oliveira, 1998: 7). Conclui analisando como o 

discurso médico-jurídico higienista propagou as vantagens do sexo seguro, 

                                                           

55 Ibidem. 
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“defendendo, por outras vias, a manutenção preferencial de um único parceiro, 

não como uma consequência da escolha amorosa, mas como medida de 

segurança” (Ibidem: 6). 

Este discurso retomado em torno da prática do sexo seguro e responsável 

destruiu, segundo David Kepesh, personagem do romance de Philip Roth, 

Animal Agonizante, os efeitos liberadores dos costumes que emergiram nos 

embates ocorridos nos anos 1960. Os movimentos de liberação do sexo, como 

analisou Michel Foucault, “que partem da sexualidade, do dispositivo de 

sexualidade no interior do qual nós estamos presos, que fazem com que ele 

funcione até seu limite”, mas que ao mesmo tempo se “deslocam em relação a 

ele, se livram dele e o ultrapassam (...) para ir em direção a outras 

afirmações”(Foucault, 2003: 234), acabaram enredados pouco a pouco, nas 

décadas seguintes, em negociações políticas estéreis, permutando aquilo que 

era insuportável e irredutível em suas lutas, a invenção de costumes libertários. 

Hoje, “o jeito é arranjar um parceiro constante, e por isso eles se casam. Os gays 

militantes querem se casar e querem ser aceitos abertamente pelo Exército. As 

duas instituições que eu odiava. E pelo mesmo motivo”, desabafa Kepesh, “a 

arregimentação” (Roth, 2006: 61). 
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Da Mata “único remanescente do meu incrível Exército Brancaleone”,56 

dizia Roberto Freire depois da ruptura com o Experimental, acompanhou de 

perto as palestras de Roberto Freire no início dos anos 1990. Neste momento 

conta que “mais afastado do front direto da Soma, atuando mais como 

supervisor e palestrante, mas sem se envolver diretamente com a formação de 

grupos” ele decidiu retomar antigas paixões, entre elas a convivência com 

amigos da época da revista Realidade, “especialmente Sergio de Souza, o 

Sergião, que ele chamava de “Meu Capitão” e que era seu amigo há mais de 

quarenta anos”57. 

Animado pelo filme dirigido por Mario Monicelli, L´Armata Brancaleone, 

Freire inventa, ainda no início dos anos 1990 — afetado pela cisão com o 

Experimental, em parceria com os jovens somaterapeutas formados após a 

ruptura —, o Coletivo Anarquista Brancaleone. O Brancaleone “foi um importante 

símbolo de resistência política dos jovens envolvidos com as lutas sociais e 

ideológicas das décadas de 1960 e 1970, no Brasil e no mundo. Inspirados pelas 

lutas e aventuras atrapalhadas do cavaleiro Brancaleone, a comédia italiana 

representava para àqueles jovens, a possibilidade de fazer política longe dos 

                                                           

56Brancaleone, como veremos a seguir, é o nome do coletivo formado por Roberto Freire e os 
somaterapeutas em atividade. É do coletivo a “responsabilidade de produção e manutenção dos 
grupos de somaterapia, de liderar a manutenção e o funcionamento de todas as atividades da 
Soma, assim como formar novos somaterapeutas e membros do Coletivo Brancaleone” (Freire, 
2006: 13). 
 

57 Ibidem 
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sisudos partidos políticos socialistas” (Da Mata, 2009: 108). Da Mata conta que o 

Branca, modo afetivo como é chamado por seus integrantes, foi formado em um 

momento em que Roberto Freire, depois da dispersão do Experimental, afirmava 

seu anarquismo com mais intensidade.58  

Na primeira metade da década de 1990, o coletivo inaugura uma sede na 

rua Candido Espinheira, próxima a PUC-SP, em Perdizes, chamado “Tesão - 

Casa da Soma”.59 No espaço, produziram autogestionariamente encontros 

regulares de Pedagogia Libertária; oficinas e treinos de capoeira angola além de 

darem continuidade à edição do jornal “Tesão: prazer & anarquia”. 60 Porém, 

desde que Freire se afastara do contato direto com os grupos de terapia e da 

dissolução da “Casa da Soma”, no início dos anos 2000, os encontros entre os 

                                                           

58 Depoimento de João Da Mata: 07/02/2011. 
 
59 Sobre a “Casa da Soma” João Da Mata afirmou: “Como eu já estava viajando muito, formando 

grupos principalmente entre São Paulo e Rio de Janeiro, a gente fez a opção de entregar a casa 

onde funcionava o rabo de arraia. Nesta época o Rui, o Goia, a Yvone, a Denise já tinham iniciado 

a formação e eu resolvi me mudar para São Paulo. Fomos morar num apartamento na Ministro 

de Godói, eu, Denise e Roberto, com o objetivo de procurar uma casa para fazer uma sede 

nacional da Soma, por considerar São Paulo um lugar mais fácil para a divulgação da Soma que 

em Recife. Encontramos uma casa na rua Candido Espinheira. Reformamos a casa em troca da 

redução do aluguel e ali fomos morar. Esta foi a fase mais produtiva da história recente da 

Soma. Inventamos um curso de Pedagogia Libertária que se realizava a cada dois meses e que 

chegou a contar com cem, cento e vinte participantes. Produzimos cursos de Anarquismo, de 

Soma, sobre os 60 anos da Revolução Espanhola, 30 anos da morte de Che Guevara, oficinas de 

capoeira, festas” (Idem). 

60 Na primeira edição, lançada em novembro de 1993, o jornal faz o seguinte convite para a 
inauguração da “Casa da Soma”: “A inauguração do TESÃO-A Casa da Soma será no dia 25 de 
novembro, quinta-feira, com uma roda de capoeira-angola e o lançamento do livro ‘Soma – uma 
terapia anarquista – vol. 3 – Corpo a Corpo’, a partir das 19 horas”. Tesão: Prazer e Anarquia, vol 
1,  Novembro de 1993. 
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integrantes do coletivo tornaram-se cada vez mais raros. Com a mudança de 

Jorge Goia para Londres, cidade onde realizou sua tese de doutorado, e na qual 

vive até hoje, e com a partida de João Da Mata para Lisboa, visando pesquisa de 

mestrado, o Brancaleone foi reduzindo suas atividades coletivas até a morte de 

Roberto Freire, em maio de 2008.61 

 

 

tesudos de todo o mundo, uni-vos 

Em 1995, aos 68 anos de idade, Freire encerra o que chamarei aqui de 

“período ensaístico” da sua reflexão, iniciado em 1977, com viva eu viva tu viva o 

rabo do tatu. Após publicar, nos anos 1980, Utopia & Paixão; Sem tesão não há 

Solução e, no início dos anos 1990, Ame e dê Vexame, no qual ele conclui a tarefa 

de definir o seu anarquismo somático, ele encerra este “período ensaístico” com o 

lançamento pela Scipione de tesudos de todo o mundo uni-vos. Na introdução 

                                                           

61Após a morte de Freire em 2008, Da Mata afirmou: “o Brancaleone hoje ainda existe mas sua 

sobrevivência depende de como vamos levá-lo adiante. Na prática, os membros que compõem 

este coletivo hoje estão muito separados”. Segundo ele, tanto Jorge Goia quanto Vera Schroeder 

querem pensar a Soma fora de seu contexto terapêutico. Schroeder confirma: “a Soma precisa 

ser repensada, esgarçada, invertida. Foi o que aconteceu no Macunaíma. Precisa acontecer de 

novo. Ele [Roberto Freire] dizia que quando chegou ao Macunaíma ele era mais quadrado, 

conservador e que através do trabalho no Macunaíma com Miriam Muniz e Silvio Zilber ele se 

desendureceu, tornou-se menos ortodoxo”. No presente, o coletivo, pelo que indica as 

conversas que tive com Da Mata, Schroeder e Goia, não existe mais, ou pelo menos não existe 

como modo de associação inventada por eles em parceria com Freire, no início dos anos 1990. 
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provoca: “roubo a frase final do Manifesto Comunista de Marx e Engels, 

trocando apenas uma palavra da mesma, de modo que servisse de título para 

este livro. Porque estou convencido de que serão os tesudos e não os proletários 

que porão fim ao capitalismo nesse mundo” (Freire, 1995: int).  No livro, Freire 

problematiza de maneira incisiva a militância da qual fez parte na década de 

1960. “Éramos verdadeiros libertários na ação política, enfrentávamos todos os 

riscos e nos submetíamos a qualquer sacrifício na luta contra o autoritarismo 

(...) Entretanto, observava nítido ou disfarçado autoritarismo na relação com a 

mulher e os filhos (...) como se a revolução libertária pela qual devemos a vida 

começasse apenas do lado de fora da porta de nossas casas” (Ibidem: 122). 

Todavia, mesmo afirmando cada vez mais a diferença entre sua prática política 

e a da militância da qual havia pertencido, Freire ainda cultuava, nos anos 1990, 

certa admiração por existências como a do guerrilheiro argentino Ernesto Che 

Guevara. Em 1997, trinta anos após a morte de Guevara, ele publica na sexta 

edição do jornal da Soma o texto “Che libertário”, no qual, forçosamente, o 

articula ao que chamou de socialismo libertário, identificando o guerrilheiro 

que fora companheiro de luta de Fidel Castro, em Cuba, como um “anarquista 

de coração”. “Che Guevara era marxista e nós anarquistas o estamos 

referenciando como um paradigma ideal. Porque, no fundo, era um socialista e 
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passou sua curta vida procurando libertar povos submetidos à violência e à 

escravidão. Era uma espécie rara de socialista libertário”62. 

Nos dois primeiros textos do livro, “Uni-vos contra o Zagalo e o 

Parreira!” e “Uni-vos pelo amor ao Garrincha”, escancara sua paixão pelo 

futebol. Enquanto o primeiro ensaio problematiza a mediocridade da seleção 

campeã do mundo em 1994, “jogando apenas como trabalhadores pernais e 

graças aos cálculos matemáticos dos cartolas, eles ganharam pobremente a 

Copa, porque um jogador italiano errou um pênalti” (Idem, p.17), o seguinte 

recupera a matéria que escreveu para a revista Realidade no fim dos anos 1960 e 

na qual homenageia Garrincha, considerado até hoje como um dos maiores 

craques da história do futebol.  

Para além da união de tesudos na busca por um futebol livre e solto, 

Freire propõe neste livro, mesmo afirmando que os anarquistas não precisam 

votar, visto que, solucionam seus problemas em grupo por meio de consenso, o 

voto nulo como modo de explicitar o descontentamento com o ritual 

democrático eleitoral. “Essa é a única e paradoxal arma. Usar as eleições para 

acabar com as eleições” (Freire, 1995: 142). Analisando já na época os resultados 

eleitorais concluiria: “basta ler o programa dos partidos políticos do Brasil. São 

praticamente todos iguais. Na última eleição, a do PT era igual ao do PSDB” 

(Idem: 141). 

                                                           

62 Tesão: Prazer e Anarquia. No 6, jun/1997. 
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Contudo, a principal revelação de tesudos de todo o mundo uni-vos é a 

insatisfação de Freire com a velhice. Na contramão da campanha politicamente 

correta que a nomeia como a fase da “melhor idade”, ele afirma no livro não 

gostar de velhos. “Nenhum velho presta para nada neste mundo. Eles só sabem 

encher o saco da gente com suas rabugices reacionárias. Além disso, são muito 

usados e muito feios, nem para sexo eles servem. O que é pior: podem-se tornar 

muito perigosos” (Ibidem: 39). Prossegue relembrando o Golpe de 1964, no 

Brasil, como manobra “desses generais, que passam seus dias na 

vagabundagem de preparar seus Exércitos para uma guerra que não haverá 

nunca, fecha o Congresso Nacional, prende o presidente e assume o poder 

total” (Ibidem: 40) e o investimento do governo estadunidense contra a 

juventude libertária durante as manifestações contrárias a Guerra do Vietnã. “A 

Guerra do Vietnã mostrou os crimes do velho Tio Sam contra a juventude dos 

Estados Unidos (...) O filme ‘Nascido a 4 de julho’” argumenta “é um belo e 

corajoso documento sobre isso que estou afirmando, sobretudo na cena em que 

o soldado paralítico quer mostrar seu pênis impotente para os pais que o 

fizeram ir guerrear ” (Ibidem: 41). Freire diz ter resistido até os quase setenta 

anos não por escolha, mas sim por culpa da gerontocracia “que produz 

assistência excessiva e implacável aos velhos através da medicina”. “Pelo 

menos não convivo com velhos” desabafa “em verdade, sinto-me agora, 

escrevendo essas coisas, como Groucho Marx, que disse uma vez não querer 

pertencer a um clube que o aceitasse como sócio” (Ibidem: 43).  
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Apesar de marcado por um humor libertário irresistível, tesudos de todo o 

mundo uni-vos é o livro de ensaios menos combativo e mais utópico de Freire. 

Depois do fogo e do vigor de viva eu viva tu viva o rabo do tatu, Utopia & Paixão, 

Sem tesão não há Solução e Ame e dê Vexame, o livro apresenta o Anarquismo no 

singular e como acontecimento inevitável no planeta após a Queda do Muro de 

Berlim e a abertura da União Soviética. “Com o fim do poder econômico, o 

homem certamente vai se decidir pelo Anarquismo” garantiu Freire (Ibidem: 

53). Ao problematizar as resistências anarquistas Edson Passetti conclui que 

elas “se queriam menores diante da democracia e do socialismo autoritário” – 

menores aqui como aponta o filósofo Gilles Deleuze, “uma minoria pode ser 

mais numerosa que uma maioria (...) uma minoria não tem modelo, é um devir, 

um processo” (Deleuze, 1992: 214) –, porém, conclui Passetti, “não deixavam de 

buscar a maioridade como utopia” (Passetti, 2003: 29). 

Na introdução de tesudos de todo o mundo uni-vos, Freire anuncia pela 

primeira vez: “ando querendo fechar as portas de minha vida” (Freire, 1995: 

int), desejo que ele manifestaria novamente nos dois volumes de Os cúmplices. 

“Sinto a morte como uma espécie de migração. Descobri isso quando fazia 

pesquisa para o meu romance ‘Os Cúmplices’, sobre a emigração dos italianos, 

deslocando-se de Gênova para São Paulo, do velho para o novo mundo. No 

Museu do Bixiga, bairro onde grande parte desses italianos passou a viver, 

observava atentamente fotos antigas dos emigrantes no porto de Gênova, 
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aguardando a partida. Os olhares desses homens e dessas mulheres nas 

fotografias amareladas me impressionavam profundamente. Coisa que talvez 

aconteça com quem espiar agora meu único olho ainda vivo, neste momento 

que antecede minha migratória partida” (Freire, 2002: 405). 

 

prazer & tesão  

A vida de Coiote e seu bando em Visconde de Mauá aos poucos foi 

sendo perturbada e contaminada pelo medo. Mesmo mantendo certo 

distanciamento da vila - “os estilos de vida eram de tal forma diferentes, 

opostos mesmo, que a melhor solução para evitar atritos era fazerem as 

compras necessárias em Resende e não freqüentar a vila” (Freire, 1986: 373)-, a 

curiosidade dos habitantes da região aumentava a cada dia. As crianças e os 

rapazes espiavam constantemente o sítio, retornando com relatos que 

escandalizavam os mais velhos. “O nudismo e o sexo ao ar livre eram as 

principais causas da crescente indignação” (Idem).  

Entretanto, foi com o assassinato de Pâmela, que os habitantes da vila 

mostraram toda sua sanha autoritária. Pâmela nadava nua com Coiote até ser 

atingida por uma pedra na cabeça. “Eu sangrava na cara toda” recordou o 

jovem em conversa com Flugel dias depois, “mas protegia Pâmela, apertando-a 

contra meu corpo. Já não via mais as pessoas, porque o sangue me cobria os 
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olhos. Tentava subir pela margem. Ouvia gritos, xingos e, sem ver de onde 

vinha, recebi um pontapé na cabeça. Voltamos pra água (...) Quando voltei a 

ver...a Pâmela tava lá...boiando de barriga pra baixo (...) agarrei ela, insisti, 

gritei, chorei, joguei ela de novo na água, agarrei de novo dentro d´água, falei 

de novo, gritei de novo e nada” (Freire, 1986: 384). 

Mesmo com a morte e as constantes campanhas dos moradores da vila 

para acabar com a comunidade, a chegada de outros jovens para viver no alto 

da montanha e participar da experiência libertária não cessava. Flugel se deu 

conta do problema por vir nas terras que um dia haviam sido sua propriedade 

depois de assistir a um telejornal que mostrava a via Dutra cheia de jovens 

mochileiros pedindo carona, todos dirigindo-se para Mauá. “O apresentador 

falava da ‘preocupação das autoridades a respeito dessa estranha e suspeita 

migração’ Além disso ‘investigava-se que tipo de anarquismo era aquele, pois 

os moradores das vilas vizinhas só viam, na comunidade do rapaz chamado 

Coiote, muita imoralidade, atentado ao pudor e uso livre de drogas’. A matéria 

terminava com flashes filmados em diferentes rodovias brasileiras, mostrando 

jovens pedindo carona para Mauá, do Pará ao Rio Grande do Sul” (Idem: 394). 

Entregues por um ex-morador da comunidade, os jovens sabiam que era 

questão de tempo até a polícia aparecer para averiguar a plantação de maconha 

existente no sítio. No entanto, Coiote e os demais jovens decidem manter a 

plantação. “Mas você não pode ficar sem a maconha?” indagou Flugel numa 
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das últimas conversas que teve com o jovem. “Poder, eu posso. Mas eu não tô a 

fim. Não quero parar de fumar porque é uma coisa que me dá prazer e porque 

não vou deixar de fumar só porque eles querem... Difícil decidir, né, Rudolf? 

Ou mentir, esconder, traficar, ser hipócrita, ou ser preso” (Idem: 407) respondeu 

Coiote. “Então você encara a prisão?” insistiu Rudolf. “Encaro. Eu não vou 

conseguir mentir... E nem me submeter” (Idem).  

Antes de a polícia invadir o sítio, Bruxo parte com Míriam, Emiliano e 

Pancho, argumentando não compactuar com a resistência pacífica escolhida 

pelos jovens e também por não querer expor sua família à violência causada por 

uma plantação ilegal de maconha. O desfecho de Coiote se dá com a morte do 

jovem rapaz, insuportável para a conservadora população de Visconde Mauá. 

Entretanto, em meio ao confronto entre seu bando e a polícia, Leonora, 

personagem do romance que havia sido amante de Reich em Viena e que 

aguardava ansiosamente a eclosão do conflito com o objetivo de testar sua nova 

experiência científica, lança sobre a montanha a bomba orgástica que havia 

descoberto, fazendo com que a rigidez nos corpos daqueles que empunhavam 

armas se desfizesse em movimentos sensuais.  

Coiote concentra toda a transformação de Freire na segunda metade da 

década de 1970. No romance estão presentes a incorporação da antipsiquiatria 

inglesa, a afirmação do anarquismo e sua ruptura com a militância marxista na 

Ação Popular. Todavia, o que fortalece o romance são as afirmações da 
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perspectiva assumida por ele na década seguinte, anos 1980, na qual escreve 

Utopia & Paixão, Sem Tesão não há Solução e expõe o que denominou de 

anarquismo somático.  

Para além de apresentar a postura corajosa de Freire frente à instituição 

da democracia no Brasil, Coiote sutilmente explicita a problematização realizada 

por ele a respeito de suas próprias práticas políticas. Passados quase vinte anos 

da descoberta da existência de Reich e da leitura de A Revolução Sexual e A 

função do Orgasmo, Freire investe com a noção de Tesão, presente em sua 

reflexão a partir do romance, em outro modo de afirmação da vida. 

Distanciando-se da noção de orgasmo como finalidade, isto é, da redução do 

prazer à mera mobilização energética do corpo, estimula a ampliação dessa 

sensação a todas as esferas da existência. O Tesão pela vida diz Flugel é existir 

com, mas ultrapassando o sexo, isto é, gozar em todas as instâncias da vida. 

Para Freire, a partir de Coiote a sensualização ganhará a mesma importância que 

tinha o sexo.  

Contudo, o efeito do romance não se restringiu somente a esta sutil 

diferenciação entre tesão e prazer. Com o livro, Freire analisou também o 

tradicionalismo de certos anarquistas relativo às práticas de liberdade 

experimentadas por alguns jovens. A convivência de Bruxo com Coiote e o 

bando em Mauá é insustentável e culmina no abandono do sítio pelo anarquista 

e sua família, precisamente no momento em que a polícia invade a comunidade. 
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Diante da rigidez das idéias de organização anarquista de Bruxo, Freire propõe 

o Tesão como modo de vida libertário, sensualizado, solto, em movimento.  

Apesar de apresentar o conservadorismo da população de Visconde de 

Mauá, a vivência de Freire na Maromba, no alto da montanha, foi 

imprescindível para a formulação do que chamou, em alguns momentos, de 

sensualização da vida e em outros, de erotização dos valores. Cercado por 

montanhas, rios, pássaros, plantas, flores, árvores, observou, como Walt 

Whitman63, poeta que escolhera como epígrafe para Coiote, que a terra também é 

cheia de volúpia.64  

 

                                                           

63 Ver: Walt Whitman. Folhas das folhas de relva. Tradução de Geir de Campos. Ediouro, s/d. 
 
64 Em carta escrita a Rudolf, Coiote descreve a experiência que teve com o vento numa tarde de 
temporal. “Tava um vendaval lindo, forte que as árvores se vergavam, que levava longe os 
passarinhos tão fácil que nem as folhas e a poeira (...) Fiquei superexcitado e a violência do 
vento fazia eu ficar cada vez mais. Abri a calça e dei minha ereção pra tempestade. Ficava cada 
vez mais excitado sem nem encostar a mão pra me masturbar. Quando veio o gozo, caí de 
joelho na terra já molhada pelo chuvão que vinha atrás do vento. Aí, gozando ainda, chafurdei 
no barro que tava se formando. Eu era só sentimento, sensação pura. Deitado de bruços sobre a 
terra, esperei a chuva passar, o tesão daquela água forte caindo nas minhas costas foi embora 
junto com o vento, quando ele parou de soprar. É bom, doutor, trepar com a terra” (Freire, 1986: 
193). 
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jornalismo-paixão 

  Inventada no ano de 1966, “em plena revolução da sexualidade e 

introdução da pílula anticoncepcional”, a Revista Realidade fazia sucesso com 

“um jornalismo baseado na reportagem social, na discussão crítica da moral e 

dos costumes” (Kucinski, 2003: 6), incorporando as inovações estéticas do new 

journalism norte-americano, isto é, a vivência direta do jornalista com a 

realidade que pretendia retratar. Roberto Freire foi indicado por Carlito Maia 

para integrar a equipe que produzia a revista na editora Abril e, de início, por 

não ter formação jornalística ganhou uma sessão sobre arte e cultura chamada 

“Ronda”. Entretanto, com a colaboração de Sérgio de Souza, não demoraria 

muito para se tornar um ativo repórter, assinando matérias importantes sobre 

Pelé, Roberto Carlos, Garrinha e João Cabral de Melo Neto. Freire inovava ao 

redigir os textos na primeira pessoa do singular, “como sendo uma espécie de 

personagem secundário no assunto da reportagem, com a função de registrá-la 

abertamente com minha visão política e sensibilidade poética” (Freire, 2002: 

250). 

Arriscando-se no que chamou posteriormente de “jornalismo-paixão”, 

tornou-se com o tempo um dos jornalistas mais respeitados da revista. Sua 

matéria sobre os meninos do Recife, para a qual viveu longo período, atuando 

como pipoqueiro no centro da cidade, até conseguir apreender melhor como 

estes jovens se movimentavam, praticavam seus roubos, se escondiam da 
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polícia e conquistar a amizade do bando que o aceitou como cúmplice e 

companheiro, foi premiada com o prêmio Esso de Reportagem, em 1968. Depois 

de roubarem uma padaria onde se empanturraram de doces estragados, o 

bando inteiro sofreu com uma crise geral de vômitos e diarréias. Preocupado 

com o estado geral dos meninos e percebendo que a desidratação grave em 

alguns deles poderia causar até mesmo a morte, Freire acabou comprando 

remédios na farmácia e aplicando soro naqueles que se encontravam em estado 

mais grave, embaixo da ponte onde dormiam. Desta maneira foi desmascarado. 

“Recebi todo o seu desprezo e me obrigaram a sumir dali da região da ponte 

onde viviam, pois estavam convencidos de que eu não era da Polícia, mas um 

desastrado e pretensioso jornalista que mentira para eles” (Idem, p.253). Mesmo 

após a expulsão continuou a matéria pelas ruas do Recife que só se encerrou 

depois de ser internado num hospital vítima de uma forte crise de angina 

pectoris.  

Após decisão autoritária de Robert Civita, diretor da Abril, de afastar 

Paulo Patarra, editor da revista, Freire se demite da Realidade. Outros 

demissionários, entre eles Sérgio de Souza, criaram, coletivamente, uma 

pequena editora para produção independente de novas publicações. O primeiro 

empreendimento do grupo foi o Bondinho. Financiado inicialmente pelo Pão de 

Açúcar, mas depois tornado independente, este jornal obteve enorme sucesso 

entre os jovens brasileiros no início da década de 1970. Segundo Miguel Jost, foi 
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neste contexto repressivo, pós AI-5, que se começou a conceber um novo 

formato de jornalismo cultural, influenciado pelas publicações contraculturais 

dos países em que a cultura pop se desenvolvia com mais força, tais como 

Estados Unidos, Inglaterra e França. “Do final da década de 1960 para o início 

dos anos 1970 foram feitas varias tentativas de se consolidar um periódico 

independente que pudesse suprir a demanda criada tanto pela efervescência 

cultural do Brasil dos últimos anos quanto pelas revoluções de comportamento 

que explodiam no mundo desde maio de 68” (Jost & Cohn, 2008: 5). Para 

Bernardo Kucinski, com suas concepções anarquistas “temperadas com um 

cristianismo herético”, Roberto Freire inspirado pelo “new journalism norte-

americano, que ele conhecia desde as leitura da geração beat” tornou-se uma 

espécie de mentor espiritual destes jornalistas que queriam experimentar uma 

vida liberada, aqui e agora, ao invés de mergulhar na militância clandestina de 

combate à ditadura. Como resistência às subjetividades coletivas marcadas por 

“um profundo conformismo político, em que a defesa da ordem, da hierarquia, 

da disciplina, da submissão são enfatizados, e onde o medo às autoridades 

domina a todos”, diz Cecília Coimbra, “a imprensa ‘alternativa’ ou ‘nanica’, 

como Pasquim, Flor do Mal, Bondinho, A Pomba e outros, tenta romper com os 

padrões jornalísticos impostos pela grande imprensa, deixando o tom ‘objetivo’ 

e supostamente neutro para abertamente exprimir suas opiniões” (Coimbra, 

1995: 25). 
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Depois de sua trigésima quarta edição, dedicada inteiramente ao retorno 

do exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil, a redação toda do periódico passa a 

viver uma nova filosofia de vida e aluga, coletivamente, uma casa no bairro da 

Lapa, onde experimentavam em liberdade o jornalismo, o sexo e as drogas. 

Porém, a irreverência e o desbunde fizeram com que os anúncios minguassem e 

a Editora Abril abandonasse o projeto. Depois de vender, em seu auge, cerca de 

cinquenta mil exemplares, o Bondinho teve de encerrar sua história, e é somente 

então que Roberto Freire decide se dedicar exclusivamente à Soma no Centro de 

Estudos Macunaíma. 

Entretanto, antes ainda de Bondinho, paralelo à sua militância política na 

Ação Popular e o trabalho posterior como jornalista na Realidade, Freire dedicou-

se a divulgação da Música Brasileira realizada por jovens compositores nos 

anos 1960 e início da década seguinte. De 1965, na TV Excelsior, a 1972, o 

último, realizado pela TV Globo, no Maracanãzinho, participou 

apaixonadamente como jurado em inúmeros festivais. “Tive a alegria de ter 

ajudado a nascer, como um obstetra, claro, os mais importantes compositores 

brasileiros: Edu Lobo, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, 

Geraldo Vandré, entre muitos outros” (Freire, 2002: 264).  

Em 1972, o júri era presidido pela cantora Nara Leão e contava além de 

Freire com Sergio Cabral, Rogério Duprat e Décio Pignatari. O Festival teve 

como grandes concorrentes ao prêmio, Jorge Ben com “Fio Maravilha” e Walter 
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Franco com “Cabeça”. Insatisfeitos com as declarações combativas de Nara à 

Ditadura dias antes da final, no Maracanãzinho, e da possível premiação da 

experimental canção de Walter Franco, a Globo, submissa as exigências dos 

militares, destituiu o júri substituindo-o por uma equipe que fazia parte da 

revista internacional Bilboard. “A direção do FIC esperava inocentemente que 

ninguém chiasse. Mas nenhum dos jurados engoliu. Nara ficou revoltada 

afirmando tratar-se ‘de um verdadeiro escândalo mudar-se as regras depois do 

jogo começado, uma grossura, um desrespeito’. Os jurados brasileiros 

redigiram um comunicado para ser distribuído à imprensa” (Mello, 2003: 422). 

Segundo Zuza Homem de Mello “Roberto Freire berrava contra a violência de 

que fora vítima. Provavelmente por ser um destemido atuante em 

manifestações de caráter político, ele fora designado pelos companheiros do júri 

nacional para entrar no Maracanãzinho, penetrar nos camarins e subir ao palco 

para ler o comunicado que haviam redigido” (Idem: 425).  

A aventura teve início quando Freire, munido de credencial conseguiu o 

apoio do grupo “O Terço”, formado por jovens amigos de seus filhos, para 

entrar escondido com eles no palco. “Cheguei ao microfone e, diante do espanto 

geral, comecei a ler o manifesto. Mas fui logo agarrado por homens da 

segurança da Globo, que me arrastaram para trás das cortinas. Ali, fui jogado 

nas mãos de uns dez policiais, que começaram a me aplicar uma tremenda 

surra (...) Bateram o quanto quiseram, fraturaram-me um braço e quatro 
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costelas, fazendo do meu rosto uma couve-flor sangrenta. E me trancaram num 

camarim, preso” (Freire, 2002: 267). Nara Leão, depois do acontecimento, 

enfrentou o diretor da Globo, Boni, e mais uma vez a ditadura, ameaçando 

invadir o palco com todos os jurados se o manifesto não fosse lido em 

transmissão nacional. No texto anunciado em todo o Brasil, o júri acusa a 

ditadura militar pela arbitrariedade do resultado do Festival e, mesmo sem 

poder para isto, provoca a todos declarando Walter Franco como um dos 

vencedores daquele ano. 

 

jaime cubero e o centro de cultura social 

Os cúmplices narra as aventuras apaixonadas vividas por dois jovens 

irmãos no bairro do Bixiga, em São Paulo, nas décadas de 1950 e 1960. O 

romance trata do período em que Freire se dedica ao que denominou como 

jornalismo-paixão, sobretudo, seu envolvimento engajado com a equipe que 

produzia a revista Realidade. A trama tem início um pouco antes, na década de 

1950, momento em que Bruno e Victor se orgulhavam de “chocar bonde”, 

rebolar ao som de Elvis Presley, mas principalmente de assistirem nos cinemas 

Marilyn Monroe e depois Brigite Bardot, concluindo que “em matéria de 

mulher para ver em filmes, depois lembrar e fantasiar, acho que estivemos bem 

servidos em nossa adolescência” (Freire, 1995: 93).  
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Se durante a redação de Coiote nos anos 1970, Freire se aproximava dos 

libertários escrachados do Inimigo do Rei, Os cúmplices, de 1995, demonstra uma 

aproximação - efeito da realização na PUC-SP do “Outros 500: Pensamento 

Libertário Internacional”, encontro entre libertários de vários cantos do país e 

do planeta, propiciado pela iniciativa de Edson Passetti, Jaime Cubero e Plínio 

Coêlho - ainda mais intensa de amizade com certos anarquistas, sobretudo, 

Cubero, do Centro de Cultura Social de São Paulo.  

Para Margareth Rago, o evento realizado na PUC-SP “foi decisivo tanto 

por articular toda uma rede internacional de anarquismos, a que não tínhamos 

acesso direto, mas também pela própria aproximação que permitiu aos e às 

anarquistas brasileiros (...) Foi das poucas vezes em que estivemos todos juntos 

por uma semana, talvez a única desde os anos setenta”. Segundo ela, que neste 

momento se aproximou de Lucce Fabri, anarquista sobre quem escreveria anos 

mais tarde um importante livro para a historiografia libertária, “uma coisa é ler 

um texto, outra é ver as pessoas, ouví-las, conhecer suas idéias pessoalmente, 

conversar”. Além das mesas-redondas, palestras, apresentações, cursos, “houve 

festas, jantares, exposições artísticas, muita animação” completa Rago.65 Salete 

Oliveira diz que o encontro propiciou certas descobertas em jovens inquietos. 

Oliveira conta que fora apresentada aos anarquismos nas aulas de Passetti, já no 

primeiro ano de graduação em Ciências Sociais, e que com os “Outros 500” 

                                                           

65 Depoimento de Margareth Rago: 21/02/2011. 
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aproximou-se não apenas do anarquismo ou do movimento anarquista mas, 

sobretudo, de anarquistas, “gente anarquista que veio ressoar minha 

inquietação”.66 Envolvida como estudante no encontro desde sua preparação, 

colando cartazes e preparando boletos de inscrição, ela recorda de uma tarde 

em que vários participantes do “Outros 500” saíram da PUC-SP, em direção ao 

vale do Anhagabaú, para acompanhar as movimentações pelo impeachment do 

presidente Fernando Collor de Melo. “Nós fomos para a rua. Mas existia uma 

diferença clara. Enquanto a maioria pedia eleições, os anarquistas gritavam 

‘ninguém’“.67 

Roberto Freire já havia se aproximado de Jaime Cubero no final dos anos 

1980. De acordo com Jorge Goia, foi Cubero quem sugeriu a designação de 

anarquismo somático para apresentar a perspectiva política inventada por Freire. 

Cubero auxiliou na redação de Os cúmplices, descrevendo sua vida militante, a 

partir dos anos 1950 em São Paulo, quando é convidado por Edgar Leuenroth 

para participar das atividades do CCS depois deste assistir ao seu discurso em 

favor do amor livre - “cismei de dar um discurso, pregar o amor livre. Eu dizia 

que aquele papel não valia nada” -, durante a festa de casamento da própria 

irmã. Baseando-se nas conversas realizadas com ele, Freire desenvolve a 

história de dois irmãos que acabam descobrindo o anarquismo através das 

                                                           

66 Depoimento com Salete Oliveira: 19/03/2011. 
 
67 Idem. 
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“peladas”, jogos de futebol de várzea. Após enfrentarem o time da Mooca, 

Bruno e Victor recebem o convite do zagueiro da equipe rival, Liberto, filho de 

um anarquista que lutara na Revolução Espanhola, para frequentarem as 

reuniões do Centro de Cultura Social. Os dois irmãos passam a visitar o espaço 

localizado no bairro do Brás onde recebiam formação libertária, assistindo a 

palestras como as do reichiano José Ângelo Gaiarsa68 e os cursos proferidos 

pelos libertários Edgar Leuenroth e José Oiticica. É justamente em conversa no 

CCS que, pela primeira vez, Bruno e Victor são alertados da iminência do Golpe 

Militar de 1964. 

Para além do jornalismo-paixão presente nas ambições do corajoso irmão 

mais velho, Bruno, com sua primeira matéria assinada sobre um famoso ladrão 

de São Paulo, Meneghetti,69 a qual escreveu depois de praticar assaltos na 

companhia do célebre bandido e que chamou atenção de jornalistas mais velhos 

pela narrativa quente, Os cúmplices também trata do teatro experimentado por 

Freire nas décadas de 1950 e 1960. Victor, o irmão mais novo, descobre junto 

dos prazeres do sexo, as inovações do teatro inventado por Grotowski na 
                                                           

68 É interessante notar que certos anarquistas se interessavam pelas pesquisas reichianas ainda 
na década de 1950.  Gaiarsa, um dos pioneiros nos estudos de Reich no Brasil, foi convidado 
para falar no Centro de Cultura Social nesta década. Em sua última entrevista, realizada para a 
série de programas para a televisão universitária Os Insurgentes, produzida pelo Nu-Sol e Tv 
Puc, Freire se refere a Gaiarsa como importante pesquisador do pensamento de Reich. Contudo, 
a diferença entre os trabalhos de Freire e Gaiarsa são notáveis. Em matéria especial sobre a 
ressonância de Reich no Brasil publicada na revista Trip, n, 195, Rubens Knigel diz que, 
enquanto Gaiarsa era mais médico, Freire era mais poeta. 
 

69

 A reportagem com Meneghetti foi publicada no Pasquim, em 7 de março de 1972, por Sergio 
Cabral e Marc Ferm. Freire talvez a cite por considerar tal reportagem e também o Pasquim 
exemplos do que denominou em Os Cúmplices de jornalismo-paixão. 



 139 

Polônia e do Living Theater nos Estados Unidos. Porém, as atividades realizadas 

pelos dois irmãos, as descobertas da vida, são interrompidas bruscamente pelo 

Golpe Militar.  

No dia 1º de abril, após reunião com membros da Ação Popular, Freire 

conta que saiu caminhando pelas ruas de São Paulo, mais precisamente pelo 

parque Dom Pedro II. Esta caminhada desalentadora ele descreve na pele de 

Victor que, depois de entrar em alguns bares e constatar que o assunto era o 

mesmo de sempre, resolve ir para o hotel onde morava sozinho e pede um táxi. 

Na corrida pergunta ao motorista: “E, agora, como será nossa vida com esse 

golpe militar?”. “Igual”, responde o chofer. Diante da insistência de Victor de 

que os militares iriam acabar com “nossa liberdade”, ouve como resposta, “que 

liberdade, cara? Preciso é de dinheiro” (Freire, 1996: 137).  

 

o & a; a ubiquidade da tortura 

Os cúmplices narra a repressão enfrentada por Freire, estudantes da PUC-

SP e militantes da Ação Popular durante o lançamento de “O&A”, no TUCA, em 

1967, logo após o sucesso de “Morte e vida Severina”. A ditadura militar 

segundo Peirão, Rodrigues e Sundfeld, intensificava a repressão e a peça não 

escapou aos cortes da censura. Os pesquisadores contam que João Silvério 

Trevisan, da Faculdade de Direito, fizera um filme documentário para ser 
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exibido durante a peça e “que mostrava a repressão a estudantes na Grécia, no 

Vietnã, no Harlen, em Watts, em Pretória, na Sicília e em outras regiões ‘livres 

do mundo’ (...) Algumas cenas referentes ao Brasil foram censuradas” (Peirão; 

Rodrigues; Sundfeld, 1985: 57). Houve ainda, continuam, “o veto à peça por 

parte do Capelão Geral da própria PUC, D. Gabriel, justificando que ‘O&A’ está 

baseada, consciente ou inconsciente, no conceito materialista do homem; mostra 

o amor sexual, o qual, não é característica dos humanos; nega os valores do 

espírito, a liberdade e o diálogo; e por fim, é uma peça negativa, cheia de 

recalques” (Idem).  

Apostando numa radicalização estética, Freire aboliu as palavras e o 

texto. “No seu aspecto mais inovador, o trabalho do grupo Tuca em ‘O&A’ 

aproximou-se do que vinha sendo realizado pelo grupo ‘Oficina’” (Ibidem). A 

peça “devia ser algo sobre a vida que os jovens brasileiros levavam, com sua 

abertura e amor à liberdade, contra o fechamento, a aceitação e a prática do 

autoritarismo de outros. Simbolicamente, usaria-se o som da letra a, contra o 

som da letra o, para expressar esse conflito (...) Depois de muitas lutas, amores, 

mortes, os que cantam em a expulsam da estrutura os que cantam em o e, todos 

juntos, ao final, procuram empurrar a pesada estrutura, cantando seu hino, e ela 

se move”. Como não havia texto, a montagem do TUCA não sofreu intervenção 

da Censura Federal, porém nos dias em que ocorria a apresentação, agentes do 
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DOPS prendiam alguns atores só liberando-os depois da meia-noite e 

impediam, desta maneira, a realização do espetáculo.  

Em depoimento sobre a censura ao teatro durante a ditadura militar, 

Silnei Siqueira, diretor de “O&A”, conta que após esta montagem o grupo 

recebeu ameaças de grupos organizados à direita como o Comando de Caça aos 

Comunistas e que faziam parte de “uma repressão que não é a oficial, como a 

censura” mas, segundo ele, “é gerada por alguns segmentos da sociedade 

contrários às manifestações dos jovens daquele período” (Siqueira, 2008: 75). 

No ano seguinte, 1968, Costa e Silva promulga o AI-5. Desde 1964, 

“dentro do segmento dirigente que havia dado o golpe (...) começavam a surgir 

divisões” (Coimbra, 2002: 28). Em 1967, a chamada “linha dura” do exército que 

defendia a intensificação da repressão sobre os descontentes com a situação 

política do Brasil, se fortaleceu com o decreto que tornava Costa e Silva o 

segundo presidente militar. E é ele, Costa e Silva, que em 1968, momento em 

que estudantes, intelectuais e operários se insurgiam contra a ditadura pelo país 

- por meio da realização de congressos estudantis clandestinos, como o 

realizado pela UNE, em Ibiúna, interior de São Paulo; greves operárias feito as 

de Contagem e Osasco; manifestações como a Passeata dos Cem Mil no Rio de 

Janeiro -, decreta o AI-5. Promulgado na manhã de 13 de dezembro de 1968, o 

texto foi redigido pelo ministro da Justiça, Gama e Silva. Ao contrário dos atos 

anteriores, o AI-5 vigoraria por prazo indefinido e dava ao presidente, entre 
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outras prerrogativas, o poder de cassar políticos, fechar o Congresso, suspender 

o habeas corpus, impor censura prévia à imprensa, aposentar compulsoriamente 

professores universitários, prender dissidentes.  

O AI-5 inauguraria, em 1969, o governo de Emílio Garrastazu Médici. 

Segundo Cecília Coimbra, Médici, esteve à frente de “um dos mais violentos e 

repressivos períodos de toda a história da República” (Coimbra, 2002: 29). 

Simultâneo ao avanço desta repressão, a ditadura investia em grandes projetos 

como as construções da Transamazônica e da ponte Rio-Niterói, fortalecendo 

“uma propaganda permanente e bem elaborada do Estado forte” (Idem).  

A violência a partir de então se intensifica ainda mais sobre estes jovens 

que cantavam em “a”, como Wagner, personagem de Os cúmplices, “um rapaz 

que falava com as mãos se agitando diante do rosto”, militante preso numa 

manifestação próxima a PUC, na Rua Monte Alegre. “O rapaz desesperado, 

pedia que não batessem mais nele e que o delegado não o matasse, fazendo sua 

aflitiva mímica com as mãos. O delegado gritou para que parasse com aqueles 

movimentos. Inútil. Então, pediu aos policiais uma machadinha (...) agarrou-o 

pelos braços, primeiro o direito e depois o esquerdo, e com duas machadadas 

decepou-lhe as mãos. A partir desse dia, Wagner ficaria mudo, depois de 

contida a hemorragia num hospital militar, foi internado num sanatório para 

loucos” (Freire, 1996: 181).  
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Similar à história de Wagner, porém, real, está a história do compositor 

chileno que possui o mesmo nome de um dos personagens-narradores de Os 

cúmplices. Detido no estádio Nacional pelos militares de Pinochet, Victor Jara, 

reconhecido no país inteiro pelas suas canções, teve a língua cortada e as mãos 

totalmente esmagadas pelas torturas as quais foi submetido. Como se não 

bastasse o inominável de arrancar a língua e destruir as mãos de um compositor 

popular, os militares chilenos fuzilaram o artista e abandonaram seu corpo num 

saco plástico próximo a um cemitério. Victor, o personagem de Freire, também 

é brutalmente torturado no pau de arara, “chegou um outro homem, que não 

parecia policial, e começaram a me amarrar com cordas” (Idem: 203); com 

cigarros acesos, “ele encostou, de novo, a brasa do cigarro em meu peito” 

(Ibidem: 204); na tina d´água, “o ar foi faltando, foi faltando cada vez mais” 

(Ibidem: 205), entretanto resiste até o final e se cala diante dos interrogatórios 

no DOPS que visavam com que ele entregasse sua grande paixão, Marina, 

importante líder da Ação Popular.  

A partir de 1968, “a tortura passa a ser prática ‘comum’ e oficial (...) Além 

de obter informações, fragilizar e pulverizar os opositores do regime, a tortura 

cumpre, como dispositivo social, uma função: produz subjetividades. Pelo 

medo, cala a sociedade”. Não é por acaso completa Coimbra que “esta época 

em que mais se tortura, mais se perseguem os opositores, mais se seqüestra, 

mais se assassina, é também a época do ‘milagre brasileiro’, quando se vende a 
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imagem da ‘ilha de tranqüilidade’, de ‘progresso’, de ‘bem-estar’, de ‘euforia’, 

tanto interna como externamente” (Coimbra, 1995: 22).  

Se em Cléo & Daniel Freire denunciava a impossibilidade de amor em 

meio a um regime militar, neste romance ele apresenta a ditadura investindo 

sobre o sexo dos jovens. Enquanto o primeiro volume de Os cúmplices termina 

em sexo liberado e novas possibilidades de prazer descobertas por Victor, o 

desfecho deste último descreve a tortura incidindo sobre o corpo de seu irmão. 

“Chegando junto dele, o delegado Flores foi-lhe dando bofetadas no rosto, cada 

vez mais fortes, até que se cansou (...) Entregaram-lhe o arame ligado ao 

aparelho. O delegado o segurou firme (...) E Flores foi enfiando o arame pela 

uretra de Bruno, que logo começou a sangrar (...) Bruno urrava de dor enquanto 

eram dadas as descargas. Súbito, perdeu os sentidos, apenas contraindo-se todo 

a cada descarga” (Freire, 1996: 271). Os efeitos da tortura sobre Bruno, o 

corajoso irmão mais velho que abandona o jornalismo para se tornar matador 

de coronéis no nordeste do país, torna-o impotente para o prazer, gozar na 

vida. Arrasado, o jovem que impressionava a todos por sua coragem e beleza 

decide terminar o trabalho realizado no porão do DOPS e entrega um revólver 

nas mãos de Victor, seu grande cúmplice, para dar cabo de sua vida.  

Freire também viveria com marcas definitivas da tortura para o resto da 

vida. Na década de 1980, em viagem de avião para a realização de uma palestra 

no interior de São Paulo, ele conta que perdeu abruptamente a visão dos dois 
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olhos. Os médicos do hospital para onde foi transportado às pressas se 

espantaram, segundo ele, “pelo fato de as duas retinas haverem tombado quase 

que simultaneamente”. Mas, prossegue, “quando souberam dos espancamentos 

que eu sofrera na cabeça, especialmente os ‘telefones’ (pancadas com as mãos, 

simultaneamente, nos dois ouvidos), no período da prisão política, puderam, 

enfim, compreender o acontecido” (Freire, 2002: 34). 

Os cúmplices narra de certa maneira uma história vivida por inúmeros 

militantes presos no Brasil. É impressionante notar que mesmo contando com 

“quase uma centena de modos diferentes de tortura” (Arquidiocese de São 

Paulo, 1985: 34), desde o eletrochoque “foi-lhe amarrado um dos terminais do 

magneto num dedo de seu pé e no seu pênis, onde recebeu descargas 

sucessivas, a ponto de cair no chão‘” e cadeira do dragão “despida brutalmente 

pelos policiais, fui sentada na ‘cadeira do dragão’, sobre uma placa metálica, 

pés e mãos amarrados, fios elétricos ligados ao corpo tocando a língua, ouvidos, 

olhos, pulsos, seios e órgãos genitais” até a utilização de insetos “a interroganda 

quer ainda declarar que durante a primeira fase do interrogatório foram 

colocadas baratas sobre o seu corpo, e introduzida uma no seu ânus” (Idem: 34-

39), a tortura visava não somente arrancar informações úteis à repressão dos 

grupos que lutavam contra a ditadura mas, também, arruinar o sexo, 

interceptar o prazer. Prática comum nos porões não só do Brasil, mas de toda a 

América Latina dos anos 1970. “No México, me contaram a história de uma 
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moça do MIR, que torturaram introduzindo ratos vivos na sua vagina. Essa 

moça conseguiu se exilar e chegou ao DF. Vivia lá, mas cada dia ficava mais 

triste e um dia morreu de tanta tristeza. Foi o que me contaram. Não a conheci 

pessoalmente (...) Não é uma história extraordinária. Sabemos de camponesas 

guatematelcas submetidas a humilhações inomináveis. O incrível nessa história 

é sua ubiqüidade”(Bolaño, 2001: 206).70 

Na América do Sul, anos 1960 e 1970, a ubiquidade da tortura, como 

mostrou Bolaño em seus escritos, não ficou restrita somente aos fétidos porões 

das polícias. Em Noturno do Chile, o escritor apresenta a casa de María Canales, 

espaço no qual se desenvolviam saraus e tertúlias e que reunia frequentemente 

artistas, literatos, pensadores da cultura do país governado pelo General 

Pinochet. Bolaño descreve a descoberta de um cômodo na casa por “um teórico 

da cena de vanguarda”. “Quando se viu perdido no porão” conta o narrador do 

romance “e se conscientizou disso, não teve medo, ao contrário, viu despertar 

                                                           

70 Sobre a violência da tortura nas mulheres durante a ditadura militar ver “Que bom te ver 
viva”, de Lucia Murat, 1989. O filme de Murat mostra que mesmo diante de toda a violência 
pelas quais foram submetidas, certas mulheres resistiram corajosamente aos torturadores. Um 
dos modos de resistência comum às mulheres brasileiras presentes em “Que bom te ver viva” é 
a afirmação da gravidez, da maternidade, como vitalidade. Regina Toscano, integrante do MR-
8, presa em 1970, declarou: “Eu estava grávida quando fui presa. Perdi esse que seria o meu 
primeiro filho na prisão. Durante a cadeia toda o que realmente me segurou foi a vontade de ter 
um filho. Pra mim, isso representava vida. Se eles queriam me matar eu tinha de dar uma 
resposta de vida. Ter um filho simbolizava que a vida continua, que as coisas não acabam”. 
Criméia de Almeida, participante dos embates no Araguaia, recorda da gravidez na prisão, 
entre carcereiros e metralhadoras. “Foi uma situação difícil, ter um filho na prisão. Mas foi uma 
sensação gostosa. Eles tentam acabar comigo, eu pensava. E nasce mais um. Aqui mesmo onde 
eles tentam me eliminar, nasce uma criança. Eu sentia que meu filho estava libertando-se do 
útero, era um sinal de liberdade”. Maria do Carmo, conclui: “descobri que a melhor coisa do 
mundo era ser mulher”. Todavia, ter um filho foi o horror para milhares de mulheres 
revolucionárias argentinas no período ditatorial recente. 
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seu espírito trocista, abriu portas, pôs-se até a assobiar, e finalmente chegou ao 

último quarto no corredor mais estreito (...) abriu a porta e viu o homem 

amarrado numa cama metálica, de olhos vendados, e soube que o homem 

estava vivo porque o ouviu respirar, embora seu estado físico não fosse bom (...) 

viu suas supurações, como eczemas, as partes maltratadas da sua anatomia, as 

partes inchadas, como se tivesse mais de um osso quebrado” (Bolaño: 111). 

Contudo, após assistir a cena, o teórico de vanguarda ou o ator de teatro ou um 

convidado qualquer “meses depois, talvez anos depois, outro habitué dos 

saraus me contou a mesma história. Depois outro, depois outro, e mais outro” 

(Idem), Bolaño nos faz entender que quase todos freqüentadores da soirée de 

Canales viram o corpo machucado, fechou a porta e não disse absolutamente 

nada. Com a chegada da democracia, comenta o narrador de Noturno do Chile,  

soube-se que o marido de Maria Canales  havia sido um dos principais agentes 

da DINA. “Os subversivos passavam pelos porões de Jimmy, onde este os 

interrogava, extraía deles toda informação possível (...) Na sua casa em regra, 

não se matava ninguém (...) se bem que alguns tenham morrido” (Idem). 

Assim como Freire, Roberto Bolaño viveu na pele a realidade cruel da 

América do Sul na década de 1970. Foi preso, no Chile, após o Golpe Militar em 

1973, mas conseguiu escapar para o México, onde viveu nos anos seguintes. A 

proximidade entre a literatura de ambos não se dá pelo estilo da escrita, mas 

sim pela perspectiva de resistência vital que assumem diante da história recente 
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do continente. Bolaño narrou, entre outras, a história de Auxilio Lacourte, 

mulher uruguaia que residia na Cidade do México e que estava presente na 

tarde em que o Exército violou a autonomia da UNAM. Sentada na latrina, com 

a saia arregaçada, Auxílio permaneceu imóvel. Deste modo ficou até que os 

soldados deixassem a universidade e ainda por mais duas semanas. “Saí ao 

corredor, e aí sim percebi imediatamente que algo estava acontecendo, o 

corredor estava vazio e a gritaria que subia pelas escadas era dos que atordoam 

e fazem história (...) fui à janela, olhei para baixo e vi os soldados, fui a outra 

janela e vi tanques, a outra no fundo do corredor, e vi furgões onde estavam 

metendo os estudantes e professores presos (...) Então eu disse para mim 

mesma: fique, Auxílio. Não deixem que a levem em cana, mulher” (Bolaño, 

2006: 197).  

Uma das primeiras manifestações públicas, num momento em que a 

tortura no Brasil e mais tarde em quase toda a América do Sul era pouco 

conhecida da imprensa mundial, foi realizada pelos integrantes do Living 

Theater, após deixarem a prisão no país. De volta aos Estados Unidos, Beck & 

Malina realizam o que haviam prometido às pessoas com as quais conviveram 

nas celas do DOPS de Belo Horizonte. “Quando saímos da prisão, perguntamos 

aos prisioneiros que tinham ficado: ‘ O que podemos fazer por vocês? (...) Todos 

responderam: ‘Digam a todo mundo como são as coisas aqui. Mostrem o que 

estão fazendo conosco’. Por isso desenvolvemos uma peça chamada Seven 
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Meditations on political sado-masochism [Sete meditações sobre sadomasoquismo 

político], na qual uma cena é uma reconstituição de tortura policial muito 

comum naquela prisão em que ficamos” (Malina apud Green, 2009: 414).  

A peça desenvolvida pela companhia libertária pouco tempo depois de 

ter sido expulsa do Brasil, em 1972, acontecia nas universidades e pelas ruas dos 

Estados Unidos e combinava, segundo o pesquisador James Green, a 

reprodução da tortura com a exposição do apoio do governo estadunidense à 

ditadura brasileira. Green descreve uma das cenas inventadas pelo coletivo 

libertário na qual é apresentada “a imagem chocante do revolucionário 

desnudado, com a masculinidade ameaçada pelas correntes elétricas que 

pulsam em direção ao ânus. O protagonista juvenil, apanhado em uma onda de 

repressão e em desvantagem numérica, não apenas é espancado e torturado, 

mas também sexualmente violado (...) Malina comentou seu efeito sobre a 

platéia: ‘O impacto [da cena] era grande por dois motivos – e culturalmente isso 

é importante: a relação entre o tabu sexual e o horror do tabu sexual. Por isso o 

chamamos sadomasoquismo político, que é o horrível ponto de encontro entre 

o sadismo, isto é, a crueldade sexual, e a crueldade política” (Idem, p. 417). 

Vale ressaltar que não somente os militantes das organizações de 

esquerda foram o alvo da sanha dos torturadores durante a ditadura militar. 

Em depoimento no livro Enquanto corria a barca, Letícia, jovem mulher que 

dividia a moradia em São Paulo com outros jovens, relembra a sua prisão no 
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início da década de 1970. “Fui levada para o Deic, me espancaram muito, 

peguei pau-de-arara, passei uma noite inteira pendurada (...) Fui espancada 

perante treze homens de terno e gravata, fui um espetáculo para eles, todos 

sentados assistindo à tortura. Eu vi os próprios policiais se drogando (...) Quase 

pirei. Me demoliram lá (...) comecei a entrar em processo de aborto, que já tinha 

começado na delegacia, depois de oito dias sendo torturada nos subterrâneos 

do Deic (...) Dancei no dia 31 de março de 1971. Fui o segundo caso de ácido no 

Brasil enquadrado na Lei de Segurança Nacional” (Dias, 2003: 149). 

Em 1985, por iniciativa de militantes que haviam sido presos e torturados 

durante o regime militar e por familiares de mortos e desaparecidos, foi 

fundado o Grupo Tortura Nunca Mais. Apresentando como compromisso “a luta 

pelos direitos humanos, pelo esclarecimento das circunstâncias de morte e 

desaparecimento de militantes políticos, pelo resgate da memória histórica” a 

emergência do grupo no ocaso do período de vinte anos governado pelos 

militares, suas conquistas até os dias de hoje tais como o afastamento de 

torturadores empregados em cargos públicos ou a cassação o registro de 

médicos que emitiram laudos falsos, revoltam-se contra a ubiqüidade da tortura 

na história recente do Brasil e investem na interrupção desta prática no 

presente.71  

                                                           

71 http://www.torturanuncamais-rj.org.br/ 
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A existência do Grupo Tortura Nunca Mais alerta, sobretudo, para a 

continuidade no presente desta prática disseminada sistematicamente durante a 

ditadura militar. Seus corajosos integrantes combatem ainda hoje nos porões, 

becos, vielas, quebradas, dentro de casa, a covardia sustentada 

corriqueiramente pelo autoritarismo de polícias, traficantes, pais e que segue 

incidindo sobre o corpo de homens e mulheres, pretos, pobres, perigosos, 

subversivos. Diante da batalha corajosa empreendida pelo Grupo Tortura Nunca 

Mais, das marcas nos corpos das pessoas que resistiram aos interrogatórios e 

outros confrontos durante a ditadura, das feridas abertas pela tortura de nunca 

mais encontrar uma paixão ou um amigo, cabe no presente, agora, a certos 

jovens72 que cresceram durante a abertura política e instituição da democracia 

no Brasil enfrentarem esta questão. Abolir a tortura, este rescaldo velho e podre 

da ditadura, é uma tarefa pra já.73 

 

 caros amigos 

Os cúmplices é publicado em 1995 pela Sol e Chuva, editora ligada a Caros 

Amigos, revista cuja existência se deveu ao reencontro de Freire com seu grande 

amigo Sergio de Souza nos anos 1990. “Um dia, visitando-o numa editora 

                                                           

72 Nasci no mesmo ano que o Tortura Nunca Mais, em 1985.  
 
73 Conforme indica o PNHD-3, Dezembro de 2009. 
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jornalística a serviço de empresas, conversamos sobre meus problemas 

editoriais, pois a Editora Guanabara deixara de publicar literatura, para 

dedicar-se exclusivamente a livros de Medicina. Sérgio me anunciou estar 

convencendo seus sócios a partir para a edição de um jornal independente, 

como sonhávamos. E falamos sobre a criação simultânea de uma editora que, 

além do jornal, publicaria também livros” (Freire, 2002: 392). A partir desse dia, 

Freire, Sérgio de Souza e João Noro começaram as conversas que resultariam na 

invenção da revista com o título inspirado no samba composto por Chico 

Buarque no exílio. Caros Amigos manteve-se por curto período independente e 

afastada das discussões sobre política partidária no Brasil. “Isso aumentava e 

selecionava nossos leitores, mas, limitava, obviamente, o interesse das agências 

de publicidade e dos anunciantes. As grandes reportagens com pessoas 

importantes da cultura brasileira, e que demonstravam também independência 

e coragem, nos faziam perceber claramente a brecha que estávamos abrindo na 

imprensa brasileira” (Idem: 395). 

Contudo, após crises sucessivas de angina pectoris, Freire teve de se 

afastar temporariamente da produção da Caros Amigos para realizar uma 

cirurgia cardíaca, com implantes de veias safenas no coração. Ele conta que 

reuniu seus filhos, Pedro e Paulo e “disse-lhes que não temia morrer, que já 

vivera bastante, concluindo estar decidido a não fazer essa cirurgia. Mas a 

evidência, naquele momento, de seu intenso e original amor por mim e a 
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esperança de que a cirurgia prolongasse um pouco mais minha vida para eles 

me fizeram mudar de decisão” (Idem: 397). Porém, depois do lento retorno 

Freire é surpreendido pela edição da revista, com matérias sobre as eleições de 

1998, todas favorecendo “escandalosamente Lula, pela maneira como foi 

pesquisada e redigida” (Ibidem: 400). Freire diz a Sérgio de Souza o que achara 

de sua “traição e abuso de poder, decidindo sozinho pela deformação da linha 

editorial independente da revista” (Ibidem: .401) e ouve como resposta que a 

situação financeira da Caros Amigos era grave e que somente “governadores do 

PT mandavam e pagavam anúncios de sua administração” (Ibidem).  Concluiu 

que a atitude de Sérgio de Souza revelava uma decadente e medíocre manobra, 

“típica da política tradicional do jornalismo brasileiro reacionário e capitalista” 

e encerra deste modo sua passagem pela revista. “Afastei-me, pedindo que meu 

nome fosse retirado do expediente da revista. A equipe da Soma, que 

trabalhava em sua distribuição e divulgação, também decidiu deixar de 

trabalhar para ela e fizemos um e-mail para o Sérgio, declarando-nos afastados 

definitivamente da revista que eu havia criado com meu mais caro amigo, do 

qual também me afastava para sempre” (Ibidem). Restou a Freire, assim como 

depois do encerramento de Brasil Urgente em 1964 e cisão do Experimental no 

final da década de 1980, a companhia de seus jovens cúmplices. Todavia, para 

ele esta seria uma das mais intensas rupturas de sua existência. Para certas 

pessoas que viveram intensamente a política contra a ditadura nos anos 1960 e 

1970 no Brasil, a amizade foi o ânimo de uma resistência vital.  
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Em conversa com Jorge Goia, Freire recorda os momentos de jornalista 

na Realidade e Bondinho, no qual experimentou com seus companheiros de 

redação, segundo ele, uma “solidariedade que era típica dos anarquistas”. Ao se 

deparar com grande parte destes amigos militando em partidos e trabalhando 

diretamente em campanhas eleitorais, concluiu: “isto é algo que está ligada a 

toda frustração da minha vida e que ao mesmo tempo é toda a glória da minha 

vida...é que eu não me corrompi” (Freire apud Goia, 2001: 105). 

 

 

liv & tatziu 

 Freire lançaria um novo romance, liv & tatziu, em 1999. Editado pela 

Globo, o último livro escrito por ele antes da virada do século ficaria marcado 

não tanto pela escandalosa história incestuosa entre dois irmãos no interior de 

uma família burguesa e proprietária de latifúndios grilados no interior do 

estado de São Paulo, mas também por ser o último romance em que apresenta 

sua perspectiva anarquista como posicionamento político.  

Separados desde o nascimento, os gêmeos Liv e Tatziu, não se conheciam 

até o falecimento, na Suécia, da mãe de ambos, com quem Liv morava. Após a 

morte, a jovem embarca para o Brasil para conhecer seu pai, irmão e avós numa 

fazenda situada no Pontal do Paranapanema, noroeste do estado de São Paulo. 
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Entretanto, antes de ser apresentada à família, logo que chega ao aeroporto, é 

convidada por Tatziu para uma viagem destinada a apresentá-la às praias do 

Rio de Janeiro, Paraty e Ilhabela. Quanto mais a viagem avançava e ambos se 

interessavam pela existência e beleza um do outro – Liv militava politicamente 

na Suécia e traduzira obras de Murray Bookchin; Tatziu demonstrava interesse 

pelos anarquistas desde o tempo de universidade - mais irresistível se tornava a 

paixão que explodia entre eles. É em Ilhabela, diante do mar e sob um 

estrondoso temporal de verão, na casa de um escritor, Segal, que eles transam 

pela primeira vez. Ao chegarem à fazenda da família, Liv e Tatziu tem de 

esconder a paixão incestuosa e lutar contra o autoritarismo do pai, político 

envolvido em grilagens de terra. Ter de esconder tamanha paixão faz com que a 

revolta de Tatziu contra sua família se intensifique diariamente. A possível 

imoralidade atribuída ao amor que sente pela irmã não pode ser acusada, 

segundo ele, por uma família que enriqueceu às custas da imoralidade política 

de seus grilos de terra. 

Com o objetivo de proteger Liv e Tatziu, Segal, o escritor cuja casa em 

Ilhabela servira de abrigo para os jovens amantes, decide pesquisar as 

implicações da afirmação do incesto entre eles. Após afirmar que “Sigmund 

Freud, no início do século 20, valorizou-o de forma exagerada” é interrompido 

por Tatziu que conclui: “o complexo de Édipo é uma teoria oportunista de 

Freud. Aproveitou-se do incesto, como preocupação universal, para colocar o 
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núcleo primordial dos conflitos humanos no desejo sexual dos filhos pela mãe e 

a oposição ao pai. Em primeiro lugar” continua “um recém nascido ou mesmo 

uma criança não sente atração sexual pela mãe, e sim reconhece e valoriza o 

calor e a proteção e sente gratidão pelo leite que o alimenta (...) Ele projetou 

sobre a criança conceitos de sexualidade adulta, nitidamente apropriativa e 

competitiva” (Freire, 1999: 185). 

Somado à revolta de Tatziu em relação à política sustentada pelo pai, o 

combustível final para a decisão de ambos explicitarem o amor denominado 

incestuoso à sociedade vem após a descoberta por Segal das pesquisas 

antropológicas de Levi Strauss. O escritor revela em conversa com Liv que 

“Levi Strauss supõe o estabelecimento da proibição ao incesto como 

consequência da necessidade cultural dos homens de mesclar famílias de 

diferentes origens umas com as outras (...) Isso atenderia e facilitaria a formação 

da sociedade humana e sua vocação gregária, sobretudo valorizando a mulher 

como um bem de troca entre as famílias. Portanto, para esse pesquisador, trata-

se de uma tendência antropológica que não pode ser considerada crime e nem 

ser passível de punições” (Idem: 123). 

Liv e Tatziu revelam publicamente o amor incestuoso num jantar aberto 

a jornalistas e membros da elite política do estado de São Paulo às vésperas das 

eleições. Deste modo afirmam a paixão e liberam-se da família e da política. As 

represálias lançadas pelo pai a seus filhos após a perda de milhões de votos faz 
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com que Liv e Tatziu se aproximem do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra, o MST. O casal oferece um pedaço de terra legal herdado do avô e no 

qual viviam sofrendo ataques de jagunços para que o Movimento ocupasse as 

terras griladas defendidas pelo pai. Contudo, Tatziu ao conhecer de perto o 

modo como se organizavam os assentamentos do MST, desiste da filiação ao 

Movimento e detona: “Ofereci minha fazenda para sediar a próxima ação de 

vocês aqui no Pontal. Mas, hoje, durante essa conversa, fui atingido por uma 

dúvida que me imobilizou (...) Não concordo com o assentamento de famílias! 

Para mim, dentro da visão radical de anarquista, a unidade social não pode 

mais continuar sendo a família (...) na família imperam o autoritarismo e a 

hierarquia” (Ibidem: 266). 

Em contrapartida ao assentamento, Liv e Tatziu propõem que no 

pequeno pedaço de terra em que vivem seja inventada uma comunidade 

libertária. Alguns integrantes do MST decidem experimentar com eles este novo 

modo de vida. Freire revela no romance certo rescaldo da influência cristã dos 

tempos de Ação Popular, agora associada por ele ao libertarismo. Josias, ex-

funcionário da fazenda, principal aliado dos dois irmãos no combate ao 

autoritarismo da família, depois de ouvir Tatziu demolir a propriedade e a 

religião, desabafa: “Desculpem, mas quero falar. Posso, né? Bem, eu quero dizer 

que gosto de Deus, preciso de Deus, acho que ele me ajuda”. Após ouvir a 

resposta de Tatziu, “mas você não precisa que os padres venham aqui ensinar 
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você a agir de acordo com o que acredita”, Josias replica: “não, quero Deus, mas 

não gosto de padres” (Freire, 1999: 285). 

Pouco antes da conclusão do romance, quando finalmente nasce o filho 

dos dois irmãos, Liv diz a Tatziu: “A gente tá se amando de um jeito novo, 

menos egoísta, menos só nosso. Quando o orgasmo começa a vir, tenho a 

impressão de que todas as outras mulheres acampadas aqui estão sentindo e 

vivendo o mesmo que eu...” (Ibidem: 294). A afirmação de Liv ecoa a 

ressonância em Freire daquele “rapaz de olhos brilhantes, cabelos lisos e caídos 

sobre a testa larga”, militante da AP com quem havia trabalhado no início dos 

anos 1960, e que disse: “vai chegar um dia que meu amor por minha namorada 

chegará ao seu limite extremo, porque através dela, estarei fazendo amor com 

toda a humanidade”(Freire, 2002: 169). 

Freire atualiza,74 em liv & tatziu, certas experiências anarquistas como a 

Colônia Cecília, realizada no fim do século XIX, no Brasil. A Colônia teve início 

com as experiências do anarquista Giovani Rossi na Italia, onde esboçara, em 

1886, a invenção de uma comunidade libertária. Após o fracasso do 

empreendimento devido à recusa dos próprios colonos em abolir a propriedade 

privada da terra e mesmo com a propaganda desfavorável que os jornais 

                                                           

74. Em “o atual e o virtual”, Gilles Deleuze mostra como “a lembrança é a imagem virtual 
contemporânea do objeto atual” (Deleuze, 1998: 177). Articulando a reflexão de Deleuze à 
análise das práticas anarquistas observo que a Colônia Cecília apresenta-se como virtualidade 
nas práticas atuais de comunidades anarquistas. Mesmo distinta a experiência em Cecília 
permanece viva com a “cristalização” destas novas formações libertárias.   
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libertários faziam da imigração para a América, Rossi decide investir seu desejo 

em direção ao sul do planeta, mais precisamente no Uruguai. Entretanto, diante 

das melhores condições oferecidas pelo governo brasileiro, ele e mais cinco 

companheiros embarcam em Genova, a bordo do navio Cittá de Roma, com 

destino a Paranágua, costa litoral do Paraná.  

Corrido um ano de experiências no Brasil, em 1891, Rossi retorna à 

Europa para divulgar os resultados da colônia anarquista. Porém, recebe duras 

críticas de Malatesta, publicadas no periódico libertário La revindicazione. 

Malatesta considera a imigração estimulada por Rossi um distanciamento da 

luta pela Revolução e conclui: “Quando a fome pega o proletário pela garganta, 

e a revolução se apresenta como dilema de vida ou morte diante da 

humanidade, retirar sua proposta do jogo é coisa de covarde. A mim parece 

que, hoje, quem parte deserta diante do inimigo no momento da luta” (Mueller, 

1999: 191).  Apesar das considerações, o próprio Malatesta havia retornado da 

Argentina em 1889, somente dois anos antes das críticas dirigidas a Rossi. Com 

o objetivo de escapar da prisão, o anarquista italiano havia embarcado para o 

extremo sul da América escondido junto com uma máquina de costura num 

barco que partiu de Florença. Christian Ferrer descreve uma das aventuras de 

Malatesta na Patagônia, por onde circulou com outros quatro anarquistas 

buscando ouro. Segundo Ferrer, o libertário “era ainda um jovem, que mal 

falava espanhol, e que estava encalhado neste porto longínquo; e, sendo 
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desaconselhável o retorno à Europa, considerava que nada perdia tentando 

encontrar seu peculiar El Dorado, com o honesto fim de financiar uma 

imponente revolução mundial com lingotes patagônicos” (Ferrer, 2003: 149).  

Abalado pelas críticas, Giovani Rossi responderá a Malatesta somente em 

1893. Em sua réplica, afirma que nenhum homem ou mulher anarquista que 

atravessara o oceano para ocupar as terras que abrigavam a Colônia Cecília era 

desertor, visto que “não pertenciam a nenhum exército, porque jamais 

reconheceriam chefes e disciplina” (Mueller, 1999: 192). Durante os quatros 

anos de existência, incentivadas pela energia de Rossi, as pessoas que habitaram 

a colônia experimentaram algo mais do que a abolição da propriedade privada 

da terra. No pequeno lote cortado pelo riacho das Pedras, “um dos 

alimentadores do rio d´areia, que, por sua vez, deságua no Iguaçu” onde se 

banhavam e “ao impacto da corrente, a seriedade adulta cedia vez às 

brincadeiras, ao riso fácil, ao meneio do corpo” (Staedler, 1970: 173), discutiam 

libertariamente as dificuldades no trabalho e apreendiam coletivamente com os 

talentos de cada um. Rossi, amante da música na Europa, sem um piano no 

qual pudesse desenvolver sua lida “comprazia (...) em recreios da comunidade, 

no ensino de teoria musical e solfejo, às crianças”. Seu método de ensino, 

segundo Staedler, era singular. “Levava os jovens a se sensibilizarem com 

fenômenos naturais, árvores e flores, gramíneas e folhas, mostrando-lhe os 

recortes, as nervuras (...) Despertada a sensibilidade, enlevados pelos objetos 
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que viam e que antes nunca tinham observado, os jovens se deixavam conduzir 

ao conhecimento de sons” (Idem: 86).  

Todavia, é na prática e reivindicação do amor livre que a existência de 

Giovani Rossi e Roberto Freire se articulam. Para o libertário italiano, em suas 

considerações publicadas no final do século XIX, a família é o maior obstáculo 

para a vivência libertária. Rossi propõe sua abolição não pela violência, “a 

resistência, a reação seria imediata, geral, irresistível”, conclui, mas sim pelo seu 

aniquilamento na consciência. Antecipando em algumas décadas o 

posicionamento de Wilhem Reich, escreve que “o direito à plena liberdade de 

amar parece-me indiscutível. De fato, todos os códigos e todas as religiões 

negam-no (...) A liberdade de amar pertence às categorias das liberdades 

corpóreas, que são as mais essenciais, as mais necessárias as de mais difícil 

supressão” (Rossi, s/d: 68).  

No escrito “Um episódio de amor livre na Colônia Cecília”, o libertário, 

que experimentara na própria pele, no amor com Aníbal e Eleda, aquilo que 

escrevia, problematiza os anarquistas que “crêem ser os mais fervorosos 

combatentes da liberdade, mas que no caso do amor são todavia mais 

muçulmanos ou algo pior, tanto que têm as suas mulheres isoladas do 

movimento social” (Idem: 81). Para além da Colônia Cecília, o romance de 

Freire ecoa no final do século um problema anarquista também valorizado pela 

literatura libertária das primeiras décadas do século XX. “O Semeador”, texto 
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teatral publicado por Avelino Fóscolo, em Belo Horizonte, 1921, também 

introduz a questão agrária associada à revolução dos costumes. No breve texto, 

Fóscolo apresenta a história de Julio, jovem que se transforma após uma 

temporada de estudos na Rússia. Em seu retorno a fazenda da qual é herdeiro 

decide dividir a propriedade com os demais camponeses e diminui a carga 

diária de trabalho de doze para cinco horas. Como se não bastasse incutir nos 

homens a noção do trabalho “não como pena, mas como necessidade vital” 

(Fóscolo, 2009: 34), Júlio se apaixona, para desespero do pai, pela filha de um 

antigo camponês da fazenda. Afetado pela leitura de “Palavras de um rebelde” 

de Piotr Kropotkin, texto no qual o anarquista russo insistia na necessidade de 

intensificar a propaganda libertária no campo, Fóscolo com “O Semeador” 

revolve no início do século XX, a família e a propriedade burguesa. Em “A 

imagem rebelde: a trajetória libertária de Avelino Fóscolo”, Regina Horta 

Duarte descreve que após a montagem do texto, os atores perguntavam em 

uníssono àqueles que haviam assistido a apresentação “qual caminho deveria 

ser seguido: o que levava ao assalariado e à escravidão ou o que conduziria ao 

comunismo e a liberdade?” (Duarte, 1991: 85).  

Quase um século depois dos acontecimentos na Colônia Cecília, após ter 

lido nos anos 1960, Reich e David Cooper, vivido e participado intensamente de 

experiências coletivas como a desenvolvida junto dos jornalistas de O Bondinho; 

no Centro de Estudos Macunaíma; Visconde de Mauá e outros cantos do pais com 
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os inúmeros grupos de Soma, Roberto Freire atualiza a problematização da 

família empreendida por Giovani Rossi. “Wilhem Reich disse que a família 

espelha e reproduz o Estado. Na família tradicional burguesa impera o pátrio 

poder, que se tornou lei, a submissão da mulher e dos filhos ao homem, na 

família imperam o autoritarismo e a hierarquia”, conclui Tatziu. Como 

contraposicionamento, como já havia feito em Coiote, à organização baseada na 

família, Freire propõe a invenção de espaços libertários. O desfecho do livro 

revela seu ânimo com a emergência de novas okupas75 anarquistas e a 

sobrevivência de outras comunidades que irromperam na década de 1970, 

como Christania,76 a qual visitou, em 1995.  

Na viagem realizada com João Da Mata e Vera Schroeder, Freire, mesmo 

ressaltando a precariedade de alguns serviços e o embate constante dos 

moradores do bairro livre com a polícia pelo uso liberado do haxixe concluiu 

“tratar-se de uma cidade que vive de modo independente e libertário, sendo 

                                                           

75 As okupas libertárias, como o próprio nome indica, são ocupações de espaços urbanos 
desabitados por pessoas que visam não somente a moradia ou a reivindicação de uma luta para 
a legitimização deste espaço como propriedade, mas sim a experimentação em seu interior de 
novos modos de vida, incluindo, em certos casos, os libertários. 
 
76 “Christiania tinha uma população de 10.000 trabalhadores. Em 1971, na chegada da 
primavera, algumas pessoas derrubaram os muros da antiga possessão militar para dividir uma 
cerveja com os vizinhos lá no bosque e gozar o espaço aberto e arborizado. A abertura através 
dos muros foi aumentando rapidamente (...) a Dinamarca comemorava, através do movimento 
hippie, o Verão Nórdico do Amor (...). Logo começaram a discutir a possibilidade de conseguir 
um local para a criação de uma sociedade alternativa, com sua própria espiritualidade, música, 
ética, drogas (...). No começo, a Polícia tentou controlar a situação, mas a área era muito grande 
e o pessoal invasor muito numeroso. Foi feito um acordo com o governo, para que este não 
tocasse no ‘Estado livre’” (Freire, 2002: 364) 
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administrada através de princípios e práticas anarquistas, tais como direção 

rotativa, não-centralizada e sem hierarquia, produzindo em autogestão. Em 

suas reuniões não se vota, e discutem-se seus problemas e tomam-se as decisões 

sempre em consenso, com participação aberta a todos. Sua oposição ao 

autoritarismo e a grande solidariedade entre os moradores lhes garantem alto 

nível de criatividade individual e coletiva, abrindo caminho para a experiência 

pessoal e social de uma original liberdade” (Freire, 2002: 369). 

 

encontros anarquistas 

liv & tatziu encerra a década em que Freire mais se aproximou de certos 

anarquistas, sobretudo após a realização, em 1992, na PUC-SP, do “Outros 500: 

Pensamento Libertário Internacional”. “Parece que antes disto a relação do 

Roberto e da Soma com o movimento anarquista no Brasil era outra. Depois do 

‘Outros 500’ ele conseguiu fortalecer certos vínculos e estabeleceu relações de 

cumplicidade com alguns anarquistas. Os momentos de intriga e rusga 

aconteceram depois” recorda Vera Schroeder. Porém, já naquele momento, ao 

mesmo tempo em que “havia um certo respeito”, existia também a tensão, 

segundo ela, entre Freire e alguns anarquistas ligados a práticas libertárias 
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consideradas mais “clássicas, históricas, ligadas ao sindicalismo, ao Movimento 

Operário”. 77  

No início da década seguinte, três anos depois da publicação de liv & 

tatziu, em setembro de 2000, as rusgas referidas por Schroeder são explicitadas e 

Freire rompe, definitivamente, com a organização anarquista no “Encontro 

Internacional de Cultura Libertária”, realizado em Florianópolis, na UFSC. 

Freire havia sugerido e encaminhado à organização do evento a proposta para a 

criação de uma Federação Libertária no Brasil. Em São Paulo, semanas antes, 

em discussões abertas, variadas associações discutiram e estudaram a 

sugestão.78 Contudo, em Florianópolis diversas organizações reagiram a tal 

                                                           

77 Depoimento de Vera Schroeder: 12/11/2010. 

78Segundo Salete Oliveira “o encontro de Florianópolis foi antecedido por uma série de 
conversas. A proposta de Federação havia sido feita pelo Roberto. Com sua generosidade, o 
Edson propiciou e agitou uma série de conversas com diversas associações. O Nu-Sol propiciou 
essas conversas abertas, muitas delas realizadas na PUC, e que envolviam diversas associações. 
Quando o Nu-Sol resolveu entrar na proposta da Federação Anarquista havia a urgência de 
uma luta abolicionista libertária. Isso provinha de uma urgência nossa em se mover, se 
movimentar diante da luta antiprisional, antiencarceramento de jovens, da luta pela abolição 
não somente das prisões ou do direito universal mas do regime do castigo(...) Em 1999, uma 
série de rebeliões havia estourado na FEBEM e a moçada ainda não estava apaziguada como 
hoje (...) A Federação vinha de encontro a essa urgência”. A leitura dos hippomnematas, boletim 
eletrônico mensal produzido pelo Nu-Sol, reiteram o depoimento de Salete Oliveira. De sua 
primeira edição, de agosto de 1999 a décima primeira, em agosto de 2000, véspera do “Encontro 
Internacional”, há uma intensa problematização e acompanhamento das rebeliões ocorridas na 
FEBEM. Na segunda edição do hyppomnemata o Nu-Sol afirmou que “o fogo ateado, pelos 
adolescentes internos na FEBEM, no Dormitório 2 do Complexo Imigrantes, neste sábado, 
11/09/99, explicita com todas as letras, dispensando a retórica ilustrada, que a prisão salubre ou 
insalubre, super-lotada ou não, centralizada ou descentralizada não serve para nada. A atitude 
desses adolescentes evidencia, ainda, para escândalo das sentinelas da dignidade humana, que 
a prisão, seja ela qual for, independente do momento histórico, é sempre tortura”. hypomnemata, 
No 2, setembro de 1999. Ver: http://www.nu-sol.org/hypomnemata/boletim.php?idhypom=8 
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proposta, divulgando uma carta destinada “aos companheiros do Soma, do Nu-

Sol e do Coletivo Libertárias”.  

A carta tem início valorizando a importância da busca por uma 

Federação que articulasse o anarquismo no país, porém, segundo aqueles que 

assinam o documento, o “método” e a “oportunidade” da proposta 

encaminhada por Freire estavam equivocadas. As principais justificativas para 

o boicote seriam a baixa “representatividade” de grupos presentes no Encontro, 

o que impediria a decisão de formação de uma Federação, e a priorização do 

que chamaram de “articular bases e organizações de base”. As conseqüências 

da proposta “intempestiva”, palavra utilizada na carta referida, deram origem, 

segundo José Maria Carvalho Ferreira, “a ataques pessoais de uma violência e 

dogmatismo semelhantes a qualquer partido, sindicato ou religião. O que é 

deveras interessante”, conclui, “é hoje verificar que esses mesmos 

revolucionários anarquistas que criticavam a legitimidade e o reformismo das 

posições de Roberto Freire, sejam agora os arautos criadores de federações 

anarquistas” (Ferreira, 2008: 36). 

Vera Schroeder relembra que, para Roberto Freire, “foi uma frustração 

muito grande (...) Quando chegamos em Floripa falaram que era uma armação 

nossa. Era um pouco óbvia a reação. Desde a abertura havia uma série de 
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picuinhas que não deixavam a discussão avançar”. Schroeder prossegue 

recordando a reação à discussão sugerida pela mesa que dividiu com 

Margareth Rago e Salete Oliveira. “De repente a gente viu aqueles homens de 

pé, apontando o dedo na nossa cara, gritando, acusando. O que nós fizemos foi 

somente apresentar uma proposta para se pensar numa Federação. Hoje eu vejo 

as coisas com certa leveza e humor mas o desrespeito foi muito grande. Eu me 

senti esculhambada.”79 Segundo Margareth Rago, “o que houve em 

Florianópolis foi tão absurdo, um desencontro tão grande que tenho dificuldade 

de explicar. Foi muito triste, porque de repente todos os esforços para 

fortalecer, para articular, para expandir o movimento anarquista no Brasil 

foram jogados fora brutalmente por pessoas que se diziam anarquistas. Não 

deu para entender, ou antes, só deu para entender que muitos anarquistas estão 

longe demais do anarquismo”.80  

Para além de ter sido marcada na memória pela saída de Roberto Freire, 

“subindo as escadas do anfiteatro, branindo a bengala”, dizendo que nunca 

mais agitaria nada em relação aos anarquistas, Salete Oliveira reitera, como 

Rago e Schroeder, a postura extremamente autoritária e machista de alguns 

anarquistas. “Margareth, eu e outras mulheres fomos falar e quase fomos 

agredidas fisicamente. Só não fomos agredidas porque nós mesmas impedimos. 

                                                           

79 Ibidem. 
 

80 Depoimento Margareth Rago: 21/02/2011. 
 



 168 

Eles explicitaram ali o quanto de autoritário e antianarquista havia naquele 

comportamento”. O ápice da reação do anarquismo organizado à proposição da 

Federação, reação que na carta de boicote diz não possuir “nenhum resquício 

de desafeto ou divergência pessoal”, se mostrou, segundo Salete Oliveira, 

“numa posição extremamente machista em relação às mulheres”81.  

Ainda no mês de setembro de 2000, o Nu-Sol posicionou-se diante dos 

acontecimentos em Florianópolis com a divulgação de um hypomnemata. “Ficou 

claro o que muitos pensavam e suas formas de atuação e, sem dúvida, todos 

saímos de lá sabendo a respeito de federação, de redes e de grupos que não 

pretendem se vincular a redes ou federações para se entranharem em gloriosas 

solidões. Vivemos a multiplicidade dos anarquismos sem a fantasia de sermos 

os escolhidos, os mais conscientes, os verdadeiros, mas sabendo ser pequenos e 

incomensuráveis”82. Em 2002, com a primeira edição da revista verve, Passetti 

problematizou em “A arte da amizade”83, a concepção organizativa de certos 

anarquistas como a expressa na carta de boicote à Federação. Acompanhando 

as reflexões de La Boétie e Max Stirner, conclui que não há autonomia real do 

sujeito e que a vontade da coletividade é uma espiritualidade.  

                                                           

81 Depoimento de Salete Oliveira: 19/03/2011. 
 

82

 hypomnemata, No 12, setembro de 2000. Ver: 
 http://www.nu-sol.org/hypomnemata/boletim.php?idhypom=18 
 

83 Edson Passetti. “a arte da amizade”. In: revista verve. São Paulo: Nu-Sol (Núcleo de 
Sociabilidade Libertária), 2002: 41. 
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Freire diria a Jorge Goia, seis meses depois do Encontro libertário, que 

concentraria suas forças exclusivamente no desenvolvimento de seu anarquismo 

somático, pois, segundo ele, conseguiria um resultado muito melhor do que ficar 

pensando “em sindicalismo, em federações, com heranças ainda marxistas” 

(Freire apud Goia, 2001: 118).  Goia, somaterapeuta que também estava presente 

em Florianopólis disse que “a expectativa do Bigode era grande. Ele achava que 

os anarquistas podiam se unir e se fortalecer. Depois dos ‘Outros 500’ a vontade 

dele era juntar diferentes anarquistas (...) trabalhar junto. A mágoa com a reação 

de parte dos anarquistas presentes foi grande”.84 Para João Da Mata, “depois de 

Florianópolis houve um esfriamento do Movimento Anarquista no Brasil. Não 

aconteceu outro encontro daquela importância. O Roberto tinha setenta anos na 

época. E foi mais uma porrada que ele levou. Concluímos em conversas que o 

movimento anarquista era cheio de contradições e autoritarismos”.85 Depois de 

romper com a Ação Popular e escrever livros exclusivamente dedicados a 

afirmação de sua perspectiva política libertária, Freire não esperava deparar-se 

novamente com o autoritarismo militante, muito menos, oriundo dos 

anarquistas.86  

                                                           

84 Depoimento de Jorge Goia: 12/01/2011. 
 
85 Depoimento de João Da Mata: 08/02/2011. 
 
86 Entretanto, após os embates, Goia, Da Mata e Schroeder concordam que Freire encontrou em 

alguns anarquistas como Edson Passetti, José Maria Carvalho Ferreira e Margareth Rago, uma 

salutar cumplicidade para seguir vivendo e produzindo libertariamente seus escritos.  
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Dois anos depois do Encontro Libertário, em 2002, Freire lançou pela 

editora Maianga sua autobiografia Eu é um outro contando suas memórias desde 

a infância no Bixiga, até setembro de 2001, mês do ataque ao World Trade 

Center, nos Estados Unidos. Em 2003 publicou Momento Culminante, romance 

policial no qual desenvolveu a história de Leonardo, um detetive amador 

apaixonado por desvendar crimes extraordinários. Não há neste último 

romance nenhuma referência ao anarquismo e a presença de Wilhem Reich 

pode ser percebida apenas tangencialmente. Contudo, o livro, que descreve a 

investigação do desaparecimento de jovens amantes, apresenta a noção de 

Momento Culminante, instantes, segundo o professor Sabóia, um dos 

personagens da trama, em que as expressões culturais agônicas se assemelham 

às orgásticas. Neste último romance, Freire associa os momentos decisivos da 

vida: orgasmos e morte.  

Posterior a publicação de Momento Culminante, em decorrência do 

desenvolvimento de uma Doença de Parkinson, Freire não conseguiria mais 

escrever. “Ele sempre escreveu a caneta. Nunca conseguiu, mesmo na época em 

que ele era repórter, escrever na máquina de escrever. Dizia que tinha 

dificuldades com que ele chamava de coordenação fina. Ele não conseguia tocar 

instrumentos, pintar” recorda Vera Schroeder.87 “Quando aquilo que mais 

gostava de fazer não foi mais possível, escrever, resolveu fazer um disco com 

                                                                                                                                                                          

 
87 Depoimento de Vera Schroeder: 12/11/2010. 
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seus filhos músicos. Quando Roberto Freire me disse isso, que iria fazer um 

disco, respondi: ‘Que bacana, agora só falta você dançar. Tudo o mais você já 

fez na vida!’ Rindo, retrucou: ‘Pois é, falta fazer ballet!’” (Scroeder, 2008, s/p). 

No mesmo ano do lançamento deste cd, Vida de Artista, Freire assiste a entrada 

da Soma na universidade com o “Curso de Introdução à Somaterapia”, na UERJ 

e simultâneo a este novo momento, encoraja a expansão da terapia anarquista 

pela Europa. Jorge Goia conta que o teve como interlocutor frequente de suas 

descobertas em Londres. “As pessoas que me procuravam lá não eram pessoas 

interessadas em terapia e sim pessoas já envolvidas com lutas políticas, um 

pessoal das okupas em Barcelona, ativistas anti-glob, em Londres. 

Recentemente muitas pessoas na Inglaterra formaram movimentos ecológicos. 

Tenho feito workshops com essas pessoas nos climate camps, acontecimentos 

políticos localizados nos quais os ativistas ocupam uma terra e montam um 

acampamento com tendas enormes onde acontecem oficinas e debates que 

culminam no final em ação direta. É impressionante. Uma semana antes deles 

partirem para o fechamento de uma usina de carvão realizei um exercício 

coletivo de desbloqueio. Ele me diziam: ‘é por isso que a gente vai pra porrada 

porquê é esse tipo de relação que a gente quer, essa troca e não o que tem sido 

imposto’ “ relata Goia. 

 

. . .  
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últimas viagens 

No início dos anos 2000, como Nathan Zuckerman, personagem de 

Philip Roth que decide após experimentada existência sair de cena e abandonar 

Nova Iorque, os jantares, o cinema, a televisão, o telefone celular, DVD, 

computador, os rituais eleitorais, para continuar a viver na “Era da Máquina de 

Escrever”, ignorando propositadamente a “World Wide Web”, Freire decide 

retirar-se das agitações de São Paulo e morar em Cotia. Nesse momento reitera 

seu desconforto com a velhice, incomodo explicitado desde a metade da década 

anterior. “A vida de um velho não é nada agradável. Não é uma coisa boa. A 

gente ultrapassa o limite da saúde, da juventude, muito além do que devia 

ultrapassar. (...) O que faz de bom um velho? Qual é a sua produção? Ficam os 

afetos. Afetos de dependência. Eu não gosto. Eu gosto das pessoas, de amar as 

pessoas, mas quando passo a depender delas eu me sinto mal”.88  

Mesmo reclamando da velhice, Freire passa a morar por iniciativa 

própria num recanto reservado a pessoas velhas, pois não admitia a 

possibilidade de tornar-se dependente de seus filhos. Foi precisamente nesse 

instante, apresentado por Buí, amigo e secretário de Freire com quem eu 

aprendia capoeira, que conheci Bigode.  Passei a visitá-lo regularmente. A cada 

                                                           

88

 Vídeo Bigode.  
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encontro levava um toblerone, paixão que ele sustentou até o fim da existência, 

ao lado do uísque, das poesias de Rimbaud e das partidas do São Paulo Futebol 

Clube, seu time do coração.  

Com o copo cheio em uma das mãos - era o único morador do recanto 

que bebia e se automedicava -, Bigode comentava passagens da vida, contava 

sobre algumas existências extraordinárias com as quais havia convivido. Era 

freqüente, mesmo fundeado em Cotia, fora de cena, vê-lo com seu óculos e 

tapa-olho de pirata, tomando um trago. Sua conversa sedutora, em alguns 

momentos, transformava aquele lugar macilento e insuportável em uma 

pequena taverna. 

 Anarquistas de além-mar e de vários cantos do país desembarcavam por 

ali. Na companhia de certos homens e mulheres libertários, Bigode ainda partia 

para novas viagens. Como no palácio de alabastro de John Ward, marinheiro 

inglês do século XVII, que converteu-se a pirataria com cinqüenta anos de 

idade, em Cotia, algumas conversas inauguravam  navegações desconhecidas.   

 

. . . 

 

um insurgente 
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Em 2007, Freire gravou uma intensa e divertida entrevista para a série de 

programas os Insurgentes, produzida pelo Nu-Sol e pela Tv Puc. Na entrevista 

gravada em Os Insurgentes reitera a importância de seu encontro com Julien 

Beck para a descoberta de Wilhem Reich e retoma a importância da palavra 

Tesão, na passagem entre a década de 1970 e os anos 1980, no Brasil, para o 

desenvolvimento de sua reflexão. A palavra, segundo ele, não era utilizada por 

outra juventude no mundo tampouco constava na definição de dicionários em 

outras línguas. Com quase oitenta anos, afirmou que o Tesão proferido pelos 

jovens significava sensualização da existência, ativador e ânimo de vida. “O 

brilho, o calor, a energia só possuem força se ricos em sensualidade”. 

Completou esbanjando seu humor libertário que “numa obra de arte, pintura, 

escultura, o que eu mais procuro é sua força sensual (...) lendo um livro ou 

escutando música a atitude é a mesma. Hoje mesmo ouvi, por exemplo, o ‘Trem 

Caipira’ de Vila Lobos com um arranjo extraordinário e fiquei num tamanho 

estado de sensualidade. Fiquei de sensibilidade dura”.89 Entretanto, o que 

marcou a última entrevista de Roberto Freire foi sua problematização do 

Anarquismo no Brasil. Afetado ainda pelos acontecimentos de 2000, em 

Florianópolis, diz: “muitos anarquistas são ligados a Psicanálise e de um certo 

                                                           

89 Ver o programa gravado com Roberto Freire na série Os Insurgentes, produzida pelo Nu-Sol 
em parceria com a Tv Puc, em 2008. 
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modo ao comunismo também (...) Tenho dificuldades com certos anarquistas 

pois muitos são autoritários”90.  

Questionado sobre seu interesse recente nas práticas de Émile Henry, 

jovem anarquista francês que fabricou e lançou bombas, em 1894, como 

resposta a violência organizada pelo Governo francês e sua polícia, que desde o 

final da Comuna de Paris perseguiam sistematicamente os libertários por todos 

os cantos da capital francesa, Freire recobra seu humor singular e diz que se 

possuísse uma bomba a jogaria exatamente nos anarquistas. “Porque ser 

anarquista não é dizer e sim viver, namorar, transar de modo anarquista (...) 

Mas a bomba que eu jogaria nos anarquistas é a bomba que descrevi em Coiote, 

isto é, a bomba anárquica. Uma personagem do romance havia sido amante de 

Wilhem Reich e descobrira com ele um jeito de fabricar esta bomba. Enquanto a 

bomba atômica mata todo mundo, esta bomba orgástica faria o mundo inteiro 

gozar”91. Freire assegura que está tudo pronto para o lançamento da bomba. 

“Basta sermos mais radicais e terroristas”, completa. Se despede da intensa 

entrevista realizada numa tarde gostosa de verão na PUC-SP propondo além da 

bomba uma nova maneira de cumprimento libertário. Entre a “saúde” e a 

“anarquia”, palavras proferidas entre amigos anarquistas, ele acrescenta uma 

terceira: o Tesão.  

                                                           

90 Idem. 
 
91 Idem. 
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Em Os Insurgentes Freire encerrou o grande silencio92 em que havia 

mergulhado desde sua mudança para Cotia. Na entrevista revela as limitações e 

dificuldades decorrentes do Parkinson mas diz que aquela tarde na companhia 

de jovens e experientes anarquistas fez muito bem para sua saúde. É que ele, 

desde o deslocamento das retinas no início dos anos 1980, passando pelas fortes 

crises de angina pectoris na década seguinte e do desenvolvimento do 

Parkinson no início do século XXI, encontrou na companhia de seus amigos 

libertários outra saúde.  

Maria Cristina Amorim Vieira em “O desafio da grande saúde em 

Nietzsche” ao analisar o “Convalescente”, capítulo pertencente a terceira parte 

de Assim falou Zaratustra, conclui que a convalescença seria o momento em que 

“não se trataria de pensarmos em vida e morte opondo-se entre si, mas 

pulsando simultaneamente, sinergicamente. Este é um dos aspectos mais 

difíceis deste pensamento, pois não pressupõe a escolha de uma outra vida em 

detrimento desta” (Vieira, 2000: 74).  

Mesmo afetado por estas adversidades Freire afirmou uma saúde 

imensa, esta saúde que não se tem mas que consiste numa batalha daquele 

“cuja alma anseia haver experimentado o inteiro compasso dos valores e 

desejos até hoje existentes e haver navegado as praias todas desse 
                                                           

92 Nietzsche chama de grande silêncio o instante em que Zaratustra, em convalescença, ouve a 
convocação de seus animais para que abandone sua caverna. Depois de certo tempo ouvindo 
Zaratustra emudeceu. “A serpente, porém, e a águia, ao vê-lo assim calado, respeitaram o 
grande silêncio que o envolvia” (Nietzsche, 1983: 227) 
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“Mediterrâneo” ideal, aquele que quer, mediante as aventuras da vivência mais 

sua, saber como se sente um descobridor e conquistador do ideal, e também um 

artista” (Nietzsche, 2007: 286). Seguindo a reflexão de Nietzsche em A Gaia 

Ciência percebemos Freire como um conquistador permanente desta grande 

saúde, pois, quanto mais a navegação da vida é arriscada, segundo o filósofo, 

mais força se adquire para lidar com as enfermidades e seguir adiante. 
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um pirata anarquista 



 185 

 

 

Sob efeito da afirmação de Stéfanis Caiaffo de que “a porta de entrada no 

universo da Soma podem ser os próprios romances de Roberto Freire”, 

pesquisei como irrompe certa literatura libertária no Brasil. Recuando aos 

primeiros anos do século XX, tive contato com a escrita de militantes que 

participaram das campanhas abolicionistas e republicanas nos estertores do 

Império, mas que no início do novo século se voltaram contra o regime recém 

implantado que “não corresponde ao que haviam sonhado (Lopes, 2006: 207). 

Estes militantes, como Fábio Luz e Avelino Fóscolo, percebiam, segundo 

Milton Lopes, que “novas e terríveis formas de escravidão surgiam em meio 

ao cenário caótico dos primeiros tempos da industrialização, num país ainda 

dominado pelo latifúndio” (Idem).  

Influenciados pelo pensamento de Malatesta, Grave, Merlino, Cafiero, 

Faure, Tolstoi, estes escritores incorporaram sobretudo, segundo Flavio 

Luizetto, Evolução, revolução e ideal anarquista, de Elise Reclus, publicado em 

1904, e A ajuda mútua, de Pietr Kropotkin, lançado três anos depois no país. 

Para Luizetto, Fábio Luz, com Ideólogo, inaugura no Brasil esta perspectiva 

anarquista na literatura. Luz, que havia sido impactado por Palavras de um 

Revoltado, de Kropotkin,  e pela leitura dos romances de Zola e Tolstoi, publica 

seu livro em 1903, anunciando a Revolta da Vacina que explodiria no ano 
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seguinte na cidade do Rio de Janeiro. “A obra retrata o lado rico e o lado pobre 

da cidade. Os pobres em luta permanente contra as inspeções sanitárias” 

(Lopes, 2006: 209). Simultâneo à produção de Fábio Luz, Lima Barreto, 

revelam alguns pesquisadores, também demonstrava simpatia pelo 

anarquismo. Barreto publicou em 1913, no jornal libertário A Voz do 

trabalhador, “Palavras de um snob anarquista”, texto no qual “tenta mostrar a 

plausibilidade dessa teoria política, no contexto social brasileiro” (Idem: 47). 

Ultrapassando as páginas literárias, alguns destes homens que se 

reuniam na Livraria Garnier, Rio de Janeiro, escreveram também textos de 

teatro libertário. Avelino Fóscolo, escritor dos romances O Vulção e O Mestiço, 

é um exemplo desta dramaturgia. Fóscolo “é uma das personalidades mais 

curiosas do movimento anarquista no Brasil” comenta Maria Thereza Vargas.93 

Para fugir das minas de Morro Velho, onde trabalhava como um escravo, 

“engajou-se numa companhia teatral (...) cuja função era viajar apresentando 

quadros vivos. Encantou-se pelo teatro e pouco depois foi contratado por uma 

companhia portuguesa dirigida por um certo Antônio Fernal. Mambeou por 

Minas Gerais, representando textos alheios e seus próprios” (Vargas, 2009: 

                                                           

93Regina Horta Duarte também comenta a fama de esquisito conferida a Fóscolo. A 
pesquisadora escreve que mesmo obtendo a aceitação da população de Taboleiro Grande, em 
Minas Gerais, nas manhãs de domingo seu ateísmo era assunto obrigatório na cidade. “Mas era 
esse homem, ateu e anarquista” completa “que grande parte das pessoas procuravam em 
variadas situações de dificuldade. Volta e meia batiam à sua porta pedindo-lhe que corresse 
para impedir os abusos da polícia e do delegado Felão. Fóscolo era o único que enfrentava a 
violência de Felão (...) Jair Silva conta que (...) ‘Seu’ Avelino era, sem margem de dúvida, uma 
figura especial: ‘ria dos padres, curava os doentes e, sem ser autoridade, soltava os presos’” 
(Duarte, 1991: 69). 
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XIII). Após as aventuras estabeleceu-se numa pequena vila, abrindo uma 

farmácia onde atendia a população, montava seus textos e ainda servia de 

bibliotecário para quem se interessasse na pesquisa de homens e mulheres 

libertários.  

Em São Paulo, quem se destacou na redação e montagem de peças de 

teatro operário foi Pedro Catallo. Devido às inúmeras prisões deste sapateiro 

de origem italiana que chegara ao Brasil depois de viver na Argentina não é 

possível precisar sua primeira apresentação. Maria Thereza Vargas valoriza os 

textos feministas escritos por ele ainda nas décadas de 1940 e 1950. “A mais 

curiosa das peças, abordando as mulheres e seus entraves, é, sem dúvida, Uma 

mulher diferente, que podemos chamar de uma comédia dramática. Com certos 

laivos de Oduvaldo Viana e peças radiofônicas, traz contudo uma vantagem: 

os tipos em Catallo revestem-se de um desenho mais forte, visto que são 

pequenas pedras na construção de um texto cuja idéia central é a apologia do 

amor livre” conclui (Vargas, 2009: XXIII).  

Seguido as contribuições de Catallo ocorre um esfriamento da literatura 

anarquista no Brasil. Na década de 1960, até 1968, os libertários articulam-se 

prioritariamente em volta das publicações de jornais como O Libertário e 

Dealbar, editados em São Paulo, o último por Catallo, Protesto, organizado por 

jovens anarquistas em Porto Alegre e nas atividades propostas pelos centros 

de cultura. Depois do AI-5, em 1969, a sede do Centro de Estudos José Oiticica, 
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no Rio de Janeiro foi invadida por oficiais da Aeronáutica. Alguns anarquistas 

detidos na cidade foram torturados, estiveram na prisão “descalços em cima 

de latas dispostas em posição de cortar-lhes as solas dos pés” (Rodrigues, 

1993, p.69). Em São Paulo, o Centro de Cultura Social também interrompe suas 

atividades pouco tempo depois da promulgação do AI-5. Entretanto, é 

especialmente a partir deste momento em que os libertários se resguardam 

estrategicamente, final dos anos 1960, que Freire progressivamente intensifica 

sua literatura.  A escrita emerge no porão do DOPS em plena ditadura militar 

como militância de resistência. Porém, é somente na década de 1970, com o 

início da redação de Coiote, que ela assume uma perspectiva anarquista, 

divulgando experiências liberadoras dos jovens nas décadas de 1960 e 1970.  

Diferente destes escritores engajados da primeira metade do século XX, 

Freire apresenta sua perspectiva política animada não pela mobilização de 

operários, camponeses, homens e mulheres maduros. Ele evoca em seus 

escritos não os pensadores do anarquismo do século XIX, como Bakunin 

Malatesta, Kropotkin, mas sim a estética libertária apreendida no “Paradise 

Now” proposto pelo teatro anarquista do Living Theater, em 1968 e outras 

práticas contemporâneas a sua literatura, tais como a reivindicação pela 

liberação das drogas e do sexo procedente dos hippies.  

Os personagens destes romances, desde Cléo & Daniel, em 1965, passando 

por Coiote e Os cúmplices são jovens que nas descobertas da vida 
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experimentam liberdades insuportáveis para a família (Cléo & Daniel), uma 

pequena vila conservadora (Coiote) e a ditadura militar (Os cúmplices). Freire 

explica que pretendia com estas histórias afirmar a descoberta da vida em 

liberdade por certos jovens e o investimento do Estado e da sociedade em 

sufocar esta descoberta. “Eu escrevi todos os meus livros de ficção em cima 

desta tese da busca do amor total (...) do combate da repressão autoritária à 

originalidade das pessoas” (Freire apud Goia, 2001: 115), argumentou.   

Todavia, assim como o desbunde libertário presente em algumas edições 

de O Inimigo do Rei - em especial a capa de fevereiro de 1980, que propõe 

“Prática sexual ampla, geral e irrestrita”, esculhambando explicitamente a 

política de abertura proposta pelo governo Ernesto Geisel, ou o artigo 

intitulado “Sexualidade anistiada”, publicado na edição anterior e assinado 

por Antônio Carlos Pacheco, no qual ele realiza um levantamento histórico da 

repressão articulando-a ao poder como algo negativo e exclusivo de uma 

classe que reprime o sexo para “manter subjugadas as classes dominadas”-, ao 

analisar os romances de Freire podemos perceber seu enredamento no que 

Michel Foucault apontou como esquema reichiano, enredamento que supõe 

que o problema político seja inteiramente da ordem da liberação.  

Foucault problematiza esta perspectiva que afirma a liberação como algo 

suficiente, satisfatório, o ponto final de uma luta. Em relação ao sexo, o 

filósofo conclui: “a liberação é às vezes a condição política ou histórica para 
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uma prática de liberdade (...) é verdade que foi necessário um certo número de 

liberações em relação ao poder do macho, que foi preciso se liberar de uma 

moral opressiva relativa tanto à heterossexualidade quanto à 

homossexualidade; mas essa liberação não faz surgir o ser feliz e pleno de uma 

sexualidade na qual o sujeito tivesse atingido uma relação completa e 

satisfatória. A liberação abre um campo para novas relações de poder, que 

devem ser controladas por práticas de liberdade” (Foucault, 2004: 267). 

Contudo, se Freire, assim como a equipe de O Inimigo do Rei, permaneceu 

enredado em certa busca da liberação definitiva das repressões, sua escrita 

avançou em outras questões. Enquanto o jornal anarquista, espaço de 

coexistência de práticas distintas, desde o sindicalismo a reivindicação de 

temas ligados à contracultura, se encerrou em 1988, destacando a tentativa de 

reativação da Confederação Operária Brasileira e enfatizando para os 

trabalhadores a necessidade de uma revolução anarquista, “(...) o anarquismo 

nada mais é do que a forma até agora mais acabada de consciência de como se 

fazer uma revolução que seja socialista de fato”94, os romances e ensaios de 

Freire continuaram investindo nas décadas seguintes em outras afirmações. 

Ainda na segunda metade dos anos 1980, com Coiote, ele indica um 

libertarismo que não visa a estrita oposição ao Estado e ao governo. Diante da 

organização anarquista defendida por Bruxo, personagem do romance, Coiote 

                                                           

94 O Inimigo do Rei.maio/1987. 
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orgoniza a anarquia nas relações afetivas, amorosas e de trabalho. O livro 

explicita o trabalho de Freire sobre si mesmo. “Trabalhei onze anos para 

escrever este livro. A maior parte do tempo estudava, pesquisava e procurava 

viver suas teses, buscando confirmação existencial antes de incorporá-las ao 

romance” (Freire, 1986: 419).  

Coiote é o efeito das reflexões de Freire iniciadas em viva eu viva tu viva o 

rabo do tatu e desenvolvidas em Utopia & Paixão. Publicado no ano anterior ao 

romance, Utopia & Paixão apresenta as ressonâncias de sua ruptura com a Ação 

Popular e problematiza as variadas noções de utopia, “ditaduras no paraíso”, 

segundo Freire & Brito. Os dois escritores afastam-se, neste ensaio que discorre 

sobre a importância da política no dia-a-dia, destes sonhos cercados de 

“moralistas hipócritas, autoritários, castradores e repressores conscientes do 

uso livre dos prazeres da vida”, ao qual fazem ressalva somente à utopia de 

Fourier, Harmonia, pois “o fundamental nela é o prazer”. Após elencarem as 

variadas utopias no Brasil, desde o Quilombo dos Palmares passando pelas de 

caráter religioso, como Belo Monte e Canudos, e as anarquistas como a Colônia 

Cecília, no século XIX, Freire & Brito apontam, no início dos anos 1980, para 

uma utopia nova feita de “plena e autônoma realização, aqui e agora. Uma ação 

revolucionária cotidiana, permanente, corporal, prazerosa” (Freire & Brito, 

2001: 98). Respondendo a questão a que se propunham com a redação do livro, 

isto é, como liberar a militância do autoritarismo em que ela havia se fixado nos 
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anos 1970, concluem que a cidade ideal, o topos, não está fora e longe, 

localizada num futuro distante, mas sim no corpo de cada libertário que 

experimenta o prazer nas suas relações cotidianas.  

Publicado em 1987, um ano após Coiote, Sem tesão não há Solução  avança 

ainda mais na discussão exposta por Utopia & Paixão. No livro, Freire afirma 

que “a forma de viver, de participar politicamente no anarquismo é fazer 

experiências com seu próprio corpo, em seu pensamento, em seu sexo, em seu 

amor, em seu trabalho” (Freire, 1990: 151). O Tesão, segundo ele, seria um guia 

para que cada pessoa pudesse viver livremente sem permutar a existência a 

sacrifícios como os exigidos pela militância. Comentando o lançamento do livro 

anos mais tarde argumentou que seu desejo na época era “mostrar para os 

jovens que o prazer tem que ser o indicador da vida. Isto é uma arma filosófica 

e política (...) mesmo os guerrilheiros, os grandes nomes como Che Guevara, se 

sacrificavam para obter um objetivo político. E eu penso exatamente o 

contrário. Eu acho que qualquer sacrifício que se faça, você está servindo o 

inimigo, porquê tira de você o prazer de viver” (Goia, 2001: 116).95 

                                                           

95É preciso nuançar esta afirmação de Freire pois mesmo depois  de se desvencilhar da 
militância na Ação Popular, ele participou, em momentos diferentes da sua vida, de debates e 
encontros que celebravam a existência do mítico guerrilheiro argentino. João Da Mata (ver nota 
60) conta que na “Casa da Soma” foi realizado um evento em homenagem a Guevara. O jornal 
editado pelo Brancaleone também comentou a vida do guerrilheiro argentino (ver nota 63) e o 
lançamento da primeira edição da revista Caros Amigos, na embaixada de Cuba, teve Guevara 
como símbolo. Portanto, ao mesmo tempo em que Freire identifica certo sacrifício, a figura do 
guerrilheiro idealista, morto ainda jovem, igualmente o seduzia. 
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O Tesão, como norte da existência libertária frente à rígida e sacrificadora 

condução estimulada pela militância tradicional pode ser articulada às reflexões 

de Michel Foucault em relação às estéticas da existência. Para Guilherme 

Castelo Branco “Foucault lembra que a vida pessoal ou individual dos 

militantes políticos não poderiam ser dissolvidas, eliminadas pela suposta 

importância maior da dimensão social; antes disto, trata-se de ver na luta pela 

transformação da sociedade componentes que dizem respeito à própria vida 

dos combatentes revolucionários (...) Se quisermos mudar o mundo, também 

temos que mudar a nós mesmos, através do incessante trabalho de superação 

de nossas limitações internas” (Branco, 2009: 148). Foucault conclui que a vida 

“artista”, tema importante no século XIX, se conecta também no seguinte com a 

“Revolução não apenas como um projeto político, mas como um estilo, um 

modo de existência, com sua estética, seu ascetismo, suas formas particulares de 

relação consigo mesmo e com os outros” (Foucault, 1994: 629).  

Foi precisamente se afastando da revolução como projeto político, desde 

o início da redação de Coiote no final dos anos 1970, quando rompe com a Ação 

Popular e afirma o anarquismo como perspectiva política, que Freire 

desenvolveu a singularidade de sua literatura. Octavio Paz afirma que, desde a 

metade do século XIX, ao vocábulo revolucionário juntou-se o reformista. 

Pondera o literato mexicano que revolucionário e reformista são intelectuais, 

“crêem no progresso, os dois rechaçam o mito: sua crença na razão é 
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inquebrantável (...) Um é partidário do salto; o outro, da passada. Ambos crêem 

na história como processo linear e marcha para diante”. Freire se assemelharia 

ao rebelde, existência que se associa à do “herói maldito, o poeta solitário, os 

enamorados que pisam as leis sociais, o plebeu genial que desafia o mundo, o 

dandy, o pirata” (Paz, 1996: 264). Contudo, Paz mostra que por não se inscrever 

no tempo retilíneo da história, domínio do revolucionário ou do reformista, mas 

sim no espaço, o rebelde acabou sendo tratado com a mesma desconfiança que 

o poeta era visto na República de Platão. Antes de Octavio Paz, Camus já havia 

afirmado em O Homem Revoltado que, diferente da revolta, que parte do não 

apoiado a um sim, a revolução seria a negação absoluta que condena todas as 

servidões para fabricar, porém, “um sim adiado para o fim dos tempos (...) A 

revolução histórica”, conclui, o escritor argelino “obriga-se a agir sempre na 

esperança, incessantemente decepcionada, de um dia existir” (Camus, 2010: 

288). No final do século, Hakim Bey desconfia da palavra revolução, “ciclo 

infinito que incuba o Estado, um Estado após o outro, cada ‘paraíso’ governado 

por um anjo ainda mais cruel” e sugere aos libertários a experimentação de 

levantes. De maneira similar a Paz, a proposta de Bey visa liberar a política das 

leis da História, pois, segundo ele, “a História diz que uma Revolução conquista 

a ‘permanência’, ou pelo menos alguma duração, enquanto o levante é 

‘temporário’. Nesse sentido um levante é uma experiência de pico” (Bey, 2001: 

16).   



 195 

As reflexões de Freire na década de 1980, evidenciam seu interesse pelas 

experiências no presente, no corpo, nos espaços, para além de uma fixação 

cronológica e “incessantemente decepcionada”, como escreveu Camus a 

respeito da espera pela revolução. No ensaio “Outros espaços” redigido em 

1967, na Tunísia, um ano após o lançamento de As palavras e as coisas, Michel 

Foucault analisa a mania obcecada com que a História e suas abordagens 

sobre o desenvolvimento e a estagnação, a crise e o ciclo, foi tratada no século 

XIX. Todavia, alerta, tal mania histórica cedeu em importância na segunda 

metade do século XX, à preferência pelo espaço. “Estamos na época do 

simultâneo, estamos na época da justaposição, do próximo e do longínquo, do 

lado a lado, do disperso (...) Talvez se pudesse dizer” conclui “que certos 

conflitos ideológicos que animam as polêmicas de hoje em dia se 

desencadeiam entre os piedosos descendentes do tempo e os habitantes 

encarniçados do espaço” (Foucault, 2006: 411).  

Foucault apresenta a emergência de certos posicionamentos que 

“suspendem, neutralizam ou invertem o conjunto de relações que se 

encontram por eles designadas” e distingue estes posicionamentos entre 

utopias, “posicionamentos que mantém com o espaço real da sociedade uma 

relação geral de analogia direta ou inversa” e o que denominou de 

heterotopias, “lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na 

própria instituição da sociedade, e que são espécies de contraposicionamentos, 



 196 

espécie de utopias efetivamente realizadas (...) lugares que estão fora de todos 

os lugares” (Idem: 415). Edson Passetti argumenta que é possível ver os 

anarquistas também no interior desta realização heterotópica assinalada por 

Foucault visto que, os libertários são reconhecidos pela dessacralização dos 

espaços onde atuam, vivendo em associações, “inventando formas de vida 

livre, na casa, no amor, na amizade, com os filhos, os amigos” (Passetti, 2002: 

163).  

Passetti associa as heterotopias apresentadas pelo filósofo francês a certas 

práticas anarquistas e formula a noção de heterotopias anarquistas, “invenção de 

lugares, de existências, demandando crítica à sociedade e gestação de nova 

sociedade” (Passetti, 2002: 167). Como utopias efetivas implementadas pelos 

libertários em contraposição à espera consoladora das utopias, cita a escola 

moderna inventada por Francisco Ferrer Y Guardia no final do século XIX, que 

“não era dirigida pela disciplina visando obediência, distribuindo as crianças 

segundo idade e sexo, fomentando credos e conhecimentos dirigidos para 

governar ou ser governado (...) Era a dessacralização do espaço da educação 

pois não se limitava a instrução” (Idem: 168).96 

Em “vivendo e revirando-se: heterotopias libertárias na sociedade de 

controle”, Passetti avança ainda mais nas reflexões sobre as heterotopias 

                                                           

96 Passetti cita também e o teatro do Living Theater, autogestionário, “escrito, representado, 
produzido por pessoas em múltiplas tarefas”. 
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acompanhando as vidas de Flora Tristan e Paul Gauguin, personagens do 

romance de Mario Vargas Llosa, “Paraíso na outra esquina”. “ ‘O Paraíso na 

outra esquina’, parte de uma referência à brincadeira infantil de se tocar com 

olhos fechados em busca do paraíso. Traçava possíveis percursos de 

realizações heterotópicas – lugares em que acontecem as utopias (...) A 

sociedade européia melhor e mais justa foi o sonho de Flora Tristán; uma 

Polinésia que não se livrou mais dos efeitos da colônia francesa e suas 

instituições racionais e clericais, a de Paul Gauguin” (Passetti, 2003: 40). 

Deslizando em barcos, “o barco foi desde a modernidade, quem melhor 

traduziu as heterotopias, deslocando-se pelos mares até continentes, 

arquipélagos, ilhas, realizando os sonhos dos civilizados” (Idem: 47) Flora e 

Gauguin puderam descobrir outros espaços que propiciaram, senão as utopias 

sonhadas, transformações na existência de cada um.  

Embora não tenha traçado seu percurso de barco como Paul Gauguin, 

Flora Tristan e certos anarquistas, pois no momento em que iniciou sua 

escritura, década de 1960, século XX, os navios, reservas de imaginação 

segundo Foucault, já haviam desaparecido junto com certas aventuras, Freire 

considerou sua vida como navegação precisa e perigosa.97 

                                                           

97 Roberto Freire. Eu é um outro. Salvador: Maianga, 2002.  
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Em outro escrito, A hermenêutica do sujeito, Foucault mostra como o 

“cuidado de si”, ao libertar-se da paisagem socrático-platônica, deixa de ser 

um imperativo válido para um momento determinado da existência, segundo 

ele, para tornar-se “uma regra coextensiva à vida” (Foucault, 2004: 301). O 

novo conteúdo do “cuidado de si” ultrapassa a atenção, a direção do olhar e a 

vigilância em relação a si mesmo, e apresenta um deslocamento do sujeito, 

uma conversão a si. Com freqüência, esse novo modo que assumiu o “cuidado 

de si” apresentava os perigos da navegação. “Na idéia de navegação, acho 

necessário reter que esta trajetória a ser conduzida na direção do porto, porto 

de salvação em meio a perigos, a fim de ser levada a bom termo e atingir o seu 

objetivo, implica um saber, uma técnica, uma arte. Saber complexo, a um 

tempo teórico e prático; saber conjectural também, que é sem dúvida um saber 

muito próximo da pilotagem” (Idem: 303).  Nos últimos séculos da era 

chamada pagã, “o eu surge, fundamentalmente, como a meta, o fim de uma 

trajetória incerta e eventualmente circular, que é a perigosa trajetória da vida” 

(Idem: 304). Entretanto, após a emergência do cristianismo, o tema do retorno 

a si será rejeitado. A renúncia e não mais a conversão a si se constituirá como o 

fundamento principal para aqueles que querem aceder à outra vida, à verdade 

e à salvação.  

Contudo, Foucault analisa que o tema do retorno a si, essa navegação 

perigosa, foi retomado por “fragmentos, por migalhas” - não mais como modo 
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global e contínuo como o era na Antiguidade helenística e romana -, a partir 

do século XVI, e no decorrer do século XIX. Entre as tentativas, para 

reconstituir uma ética e uma estética do eu, ele cita “Stirner, Schopenhauer, 

Nietzsche, o dandismo, Baudelaire, a anarquia, o pensamento anarquista” 

(Idem: 305). Foucault atualiza este movimento de retomada ético-estético no 

século XIX, colocando um problema vital no início dos anos 1980, e urgente 

ainda nos dias de hoje. “O que gostaria de assinalar é que, de qualquer 

maneira, quando vemos hoje a significação, ou antes, a ausência quase total de 

significação e pensamento que conferimos as expressões – ainda que muito 

familiares e percorrendo incessantemente nosso discurso, como: retornar a si, 

liberar-se, ser si mesmo, ser autêntico, etc. -, quando vemos a ausência de 

significação e pensamento em cada uma dessas expressões hoje empregadas 

(...) é possível suspeitar que haja uma certa impossibilidade de constituir uma 

ética do eu, quando esta seja uma tarefa urgente, fundamental, políticamente 

indispensável, se for verdade que, afinal, não há outro ponto, primeiro e 

último, de resistência ao poder político senão na relação de si para consigo” 

(Idem: 306). 

Acompanhar os escritos de Freire a partir de Cléo & Daniel, passando por 

Coiote e Os cúmplices, seguir seu rompimento com a psicanálise e 

posteriormente com a militância e os projetos revolucionários, observar sua 

aproximação com os anarquistas, o desenvolvimento da noção de Tesão como 
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modo libertário de existência, é deparar-se com um deslocar-se, uma 

navegação. Freire movimentou-se incessantemente durante a vida, 

interrompendo sua navegação somente na descoberta dos portos mais alegres. 

Feito o pirata sugerido por Octavio Paz, afirmou na primeira página de sua 

autobiografia Eu é um outro, título baseado na carta do poeta Arthur Rimbaud 

escrita a Paul Demeny em 15 de maio de 1871, que:  “um dito popular de 

Portugal me conforta e estimula: ‘viver não é preciso, navegar é preciso’”. 98  

Morante, personagem louco de Vila Matas tem razão, qualquer começo é 

arbitrário. “Por exemplo, em que momento exato nos conhecemos, o senhor e 

eu?’” ele perguntou a Pasavento para, depois de acompanhar o vôo de um 

colibri que pousou para beber um pouco de água, prosseguir. “‘Olhe este 

pássaro’ (...) com certeza o senhor e eu começaremos a nos conhecer de 

verdade exatamente no momento em que este pássaro retomar seu vôo” (Vila 

Matas, 2009: 111).  

Quando li Coiote, percebi naquele instante que uma viagem teve início. 

Conheci Bigode no meio da leitura deste romance. Se não pude acompanhar 

de perto a redação de nenhum outro livro, descobri com ele um tanto de coisas 

incomensuráveis. Dentre elas meu prazer em cantar. E juntos descobrimos 

uma relação de amigos. Tornamos outros de cada um.  

                                                           

98 Roberto Freire. Eu é um outro. Salvador, Maianga,  
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Recordando a intensa amizade, mesmo com considerável diferença 

etária, entre o jovem Etiene de La Boétie e Montaigne, o anarquista Émile 

Armand afirmou: “La Boétie tinha de 16 a 18 anos quando se tornou amigo de 

Montaigne. Ele possuía sobretudo a maturidade de espírito (...) penso em 

primeiro lugar que amizades como essa não podem ser concebidas – fora de 

quaisquer questões de idade – sem a maturidade de espírito, e em segundo 

lugar que elas estão ligadas a temperamentos excepcionais. Devemos nos 

considerar felizes”, completa Armand, “se encontrarmos um desses ‘únicos’ – 

homem ou mulher – que não consideram a amizade como um jogo, uma 

diversão, mas talvez como aquilo que a vida tem de mais importante, a vida” 

(Armand, 2010: 28). 

Em entrevista cedida em junho de 1975, Michel Foucault declarou que 

encarava seu livro A história da loucura, “como uma espécie de vento 

verdadeiramente material, e continuo a sonhar com ele assim, uma espécie de 

vento que faz estourar as portas e as janelas... Meu sonho é que ele fosse um 

explosivo eficaz como uma bomba, e bonito como fogos de artifício” concluiu. 

Certos livros sob movimento introduzem. Livros: “Suavemente em nossos dias, 

lançando um lamento, abrindo bailes”, (Char, 2010: 31). Certos livros podem 

ser a abertura para um começo. 
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...chovia um pouco ainda. Abri a porta e todas as janelas da casa. Com o fim do 

barulho das gotas pesadas sob a calha pude ouvir novamente o som que vinha 
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da mata. Mas o rumor que invadia o espaço era outro. Nunca o tinha ouvido 

assim, o rio. Abandonei os cômodos e fui descendo a trilha íngreme. Só parei 

diante da queda d´água. Não me surpreendi quando o vi sentado numa pedra 

do outro lado, na margem.  Acomodei-me e fiquei em silêncio. Isso acontecia 

com freqüência. Não era por falta de assunto, ao contrário. É que o silêncio nos 

conduzia. Às vezes eu interrompia o silêncio com minha curiosidade sobre o 

mundo e acabava pedindo a ele que descrevesse as viagens que já havia feito, as 

guerras e as festas nas quais se perdera. Mas logo voltávamos a nossa atenção 

para os barulhos da terra. Tirei toda a roupa. Assoviei alto convidando-o para 

mergulhar o corpo junto comigo. Ele sorriu. Dei um impulso e saltei de cabeça. 

Fui nadando até o seu encontro. Mas ao sair da água e plantar meus pés na 

margem percebi que ele não estava mais ali. A margem também não era a 

mesma. Não chovia mais. Deitei de costas na areia fina de pedras. Por um 

instante tudo parou, pássaros, vento, flores. Lentamente me levantei e fui 

equilibrando-me entre as pedras, dessa vez fazendo outro caminho, um 

caminho que eu ainda não conhecia. E segui adiante, segui o rio... 

 

imagens 

(1)  Roberto Freire em externa na adaptação para o cinema de seu romance Cléo & 

Daniel. 

(2)  Introdução para a publicação do texto “Gente como a gente”, o qual Freire 

escreveu no final dos anos 1950. 

(3)  Capa original da primeira edição de Cléo & Daniel, publicada em 1965. 

(4)  Jornal bissexto lançado em junho de 1992, que contou com a presença de 

Roberto Freire. 

(5)  Revista libertárias, vol 3, setembro./1998. Edição dedicada política e 

esteticamente ao “sexo e anarquia”. 

(6)  Primeira edição do jornal Tesão: prazer e anarquia, produzido pelo Brancaleone 

na Casa da Soma. 

(7)  Edição do jornal produzido na Casa da Soma com capa dividida pelas imagens 

de Ernesto Che Guevara e Wilhem Reich. 
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(8)  Carta de D. Gabriel, capelão da PUC-SP na época em que Freire coordenava o 

TUCA. 

(9)  Matéria assinada por Freire na revista Realidade. 

(10)  Idem. 

(11)  Capa original de uma edição de O Bondinho. 

(12)  Entrevista de Roberto Freire com Guilherme Araújo, empresário de Caetano 

Veloso e Gilberto Gil na época da Tropicália, publicada no Bondinho. 

(13)  Matéria sobre Christiania assinada por Freire na revista Caros Amigos. 

(14)  Texto sobre 1968 escrito por Freire e publicado na Caros Amigos. 

(15)  O anarquista Jaime Cubero. 

(16)  Conversa da qual Roberto Freire participou no Encontro internacional 

anarquista “Outros 500”, ocorrido na PUC-SP, em 1992. 
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