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co “para o povo”. Destas
destaca-se o panis et circenses, traduzido por inúmeros músicos brasileiros
e encenado com perfeição
pelo governo tupiniquim.

Editorial

D

os tipos de
d e m o c ra c i a
existentes,
o Brasil herdou – ou melhor, adotou – a aperfeiçoada pelo império romano.
No entanto, o país absorveu também as políticas
da democracia indireta de
Roma, que sabemos não
ter sido nada como dita
o paradigma democráti-
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Da tradução “pão
e circo”, trata-se de manter o povo extasiado com
comida e diversão, abafando assim a insatisfação
da massa e evitando revoltas. Familiar? A Copa
do Mundo, a recauchutada no Maracanã, o número crescente de shoppings, aliados às muitas bolsas providas pelo governo
para a população de baixa
renda. E agora? Há mais
de 2000 anos o mesmo sistema é usado para quem
está no poder, continuar.
O governo brasileiro faz sem qualquer
medo de represália, muito
parecido com os próprios

romanos – satisfeitos com
o sangue das batalhas e o
pão distribuído pelas arquibancadas - pois sabe
que nos mantém em um
cômodo estupor mental.
Em contrapartida a esta
postura, em meados da
década de 70 uma minoria
inconformada
transformou a caretice reacionária
da massa conservadora no
que é conhecido hoje como
contracultura e assim surgiram movimentos como
o Woodstock nos Estados
Unidos e os magníficos Dzi
Croquettes aqui no Brasil.
Com esse mesmo desejo de mudança, o
marxista Guy Debord levantou também a bandeira, porém contra o espetáculo do capitalismo, que
transforma em um grande
circo o consumo dos produtos
industrializados.
Separados por uma déca-

da, estes dois movimentos
se complementam como
uma simbiose se considerarmos as raízes capitalistas do pão e circo, que
disponibiliza um suprimento virtualmente infinito de poder, dinheiro e
liberdade para os gatunos.
Felizmente vivemos em democracia – mesmo que totalitária e corrupta – e assim ainda seguramos o direito fundamental de questionar e lutar por mudança, portanto
enquanto existirem minorias abusivas, corrompidas
pelo ópio do capitalismo,
existirão figuras como os
Dzi Croquettes... E – sem
querer parecer presunçoso - Crases para divulgar e
semear questionamentos.

Rafael Farah
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I
Crase

magine se
você pudesse
assistir os
bastidores da
política brasileira, com
627 câmeras espalhadas por todos os gabinetes do congresso, isso
mesmo, câmeras escondidas flagrando todas
as ações escusas, tramoias e jogos de interesse que realmente definem os rumos desse país.
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Pelo pay per vew você
poderia acompanhar deputados, senadores e ministros na intimidade de seus
lares, ter acesso ao que
acontece nas festas regadas desse magnífico BBB,
o objetivo é conquistar a
popularidade do público,
aqueles que não se comportarem corretamente
norteados pelos princípios da boa administração pública ficarão sujeitos ao voto popular tendo
que enfrentar a temível CASSAÇÃO e serão
obrigados a sair da casa.
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Já imaginou que seu voto
nesse BBB poderia mudar o
lema desta “nave louca” chamada Brasil tirando os participantes que desagradam,
que não jogam limpo, que
mudam de personalidade
depois que entram para as
casas (senado e câmara) e
deixando no jogo apenas
aqueles que se comportam
como verdadeiros representantes do povo brasileiro,
como “heróis “ que lutam pela
evolução do país e do povo.
O humorista Oscar filho
recentemente mostrou sua
indignação com os impressionantes números da
versão tupiniquim do reality show. Em carta que circula pela internet, espanta-se com os 154 milhões de
votos recebidos na final do
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programa em que se escolhe
o vencedor de um prêmio
milionário e é promovido
ao status de celebridade instantânea, um titulo corriqueiro no Brasil atualmente.
Escolhe-se o futuro do
país com tanto desprendimento e desapego que é fácil
constatar que batatas são
escolhidas com mais afinco
que os representantes alocados em Brasília. Despimo-nos
da carapaça de brasileiros
lutadores, sagazes e raçudos
para então apropriarmo-nos

de uma doce e delicada fantasia de ovelha que a tudo acata.
O que provoca espanto
é que o processo democrático de escolha de nossos
representantes que exigiu
tanto esforço participativo,
luta armada, e uma atitude
política firme para que fosse
enfim implementado seja
tratado com tanta indiferença e desinteresse pelo
povo que, em contrapartida,
paga para votar em ilustres
desconhecidos que não oferecem nada além de gritos,
farras, peitos e bundas.

quistos ou que manipulem as
regras do jogo para benefício
próprio com tanta astúcia?
Garanto que as ações deploráveis dos políticos, noticiadas todos os dias, seriam
suficientes para alijá-los de
qualquer reality show sério.
Talvez o Big Brother tenha
algo a ensinar à democracia.
Enquanto não somos
escolados, aí vai uma lista
de alternativas tão divertidas quanto e estratosfericamente mais úteis do
que assistir ao programa.

Qual o estímulo necessário para adotarmos novamente uma postura política
séria nesse país? O que será
preciso para tirar da casa participantes que não sejam bem
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13
alternativas
mais úteis do
que assistir
ao BBB
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1 – Ler um livro.
Claro que esta seria a primeira,
não é? Mesmo quem não tem o costume
de ler deve saber que manter a mente
ativa é um direito e quase um dever de
qualquer Homo Sapiens.

2 – Ir ao banheiro e
jogar Angry Birds no
seu Smartphone.
Você se diverte e de quebra exercita a
matemática da noção espacial, evitando
assim futuros arranhões nas laterais
do seu carro.

3 – Encontrar com
os amigos.
Bater aquele papo que só o seu círculo
de amizades consegue levar.
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4 – Debater sobre tudo
e todos.
Tá bom, é uma fantasia, nós sabemos. Mas
não deveríamos lidar com a habilidade e o
direito de questionar de forma tão leviana.
O “por que?” é uma das perguntais mais
poderosas que existem.

5 – Jo gar purr inha
pelo telefone.
Deixe de lado aquele sentimento de
desconfiança encrustado em sua psiquê
por uma sociedade corrupta e experimente
jogar Purrinha ao telefone. Descubra que
ainda podemos confiar sem a insegurança
de sermos jubilados.

6 – Cortar as unhas
dos pés e das mãos.
Com calma e com uma ferramenta
adequada, não com os dentes. Parece
bobeira, mas debaixo das unhas podem ser
encontradas as mais variadas bactérias, já
que é um local de acesso não tão fácil para
a limpeza.

16

7 – Fazer sexo, amor
ou uma rapidinha.
Use camisinha e faça check-up sempre.

8 – Ir ao teatro.
E vá assistir espetáculos independentes.
Contribua para o consumo de cultura na
sua cidade. A população contemporânea das
cidades grandes brasileiras pecam bastante
quando se trata de apoio e incentivo cultural
dos próprios cidadãos.

9
–
Fazer
piquenique.

um

Vá com aquelas pessoas amadas,
afinal, as formigas não vão alimentar-se
sozinhas... Peraí, vão sim.

10 – Curta seus filhos,
pais, mães e irmãos.
Hoje em dia os valores familiares
são muito discutidos mas, na prática,
ironicamente pouco valorizados.
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11 – Ouvir música.
Jogue os pés para o alto, ligue
o som no seu estilo musical de
preferência e relaxe depois do dia
de difícil de trabalho que você
teve. Não se acanhe, você merece
o descanso!

12 – Ler a Crase.
Esse você já está fazendo,
muito bem.

13 – Assistir
outro programa de
televisão.
Assista qualquer coisa na TV
que não tenha como objetivo alienar
a população nem hiper glorificar a
fama. A tela colorida dos anos 1990
que demonstravam o encerramento
da programação de canais abertos
vem à cabeça.
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Capa

Eles
estão
de volta
por Bruno Buhr
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P

ara quem admite
constrangido que não
conhece os Dzi
Croquettes, A Revista Crase
provê um conforto: ainda há
tempo, caro leitor. A trupe
que sacudiu as estruturas
do showbizz nos anos 70 e
tornou-se um marco da contracultura brasileira está de
volta com o espetáculo Dzi
Croquettes em Bandália.
Para entender melhor
o que foi o movimento Dzi
Croquettes é preciso contextualizar seu surgimento
na década de setenta,
quando em plena ditadura,
com a censura operando
com força total em virtude
da promulgação do famigerado AI5, desponta no Rio
de Janeiro a companhia que
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desafiaria a força da mordaça ditatorial de Geisel.
Mas não foi com a luta
armada que se muniram os
Dzi Croquettes, a arte era o
objeto de retaliação desta
turma, dotados de um
deboche doce e um desembaraço chocante, homens 13 para ser exato - exibiam
seus corpos peludos e travestidos como um tapa na
cara da caretice institucionalizada. As performances
v i go ro s a s e ra m c a p a z e s
de tirar sorrisos e lágrimas com rara facilidade.
Nos anos setenta a
androgenia e a liberdade
sexual eram assuntos
r e c o r r e n t e s n o m u n d o,
mas os Dzi foram capa zes de unir estes conceitos

Divulgação

com uma linguagem teatral única. Em trecho de
uma das apresentações na
Europa, explicaram com
n a t u ra l i d a d e a o p ú b l i co
na voz do mestre Lennie
Dale: “Não somos homens,
vocês estão no show errado
e, se estão procurando um
show de mulheres, também
não somos meninas, nós
colocamos as duas coisas
j u n t a s , s o m o s g e n t e ”.

A esta altura você,
caro leitor, deve estar se
perguntando por que não
cultuamos esses caras tão
importantes na cena teatral e para a contracultura
brasileira. De fato, analisar as causas profundas
da falta de respeito histórico no Brasil e dos porq u ê s d o i n t e r e s s e c e go
pelo que é de fora não é
missão desta matéria, mas
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por meio do encantamento
é que os Dzi provocam no
espectador o apreço pelo
tupiniquim, pelo brasuca, pelo verde e amarelo.
Eles estão de volta com
o espetáculo Bandália,
comandados por Ciro Barcelos. Além de oito novíssimos integrantes que
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e xp e r i e n c i a m a m a n e i ra
croquetteana de se fazer
teatro, a Cia conta ainda
com dois dos Dzi originais,
Cláudio Tovar, que assina
os exuberantes f igurinos
e Bayard Tonelli em extrao r d i n á r i a p a r t i c i p a ç ã o.
A nova montagem
traz o fascinante espirito

D z i co m co r p o s s a ra d o s
de sexualidade dúbia, que
exercem um esplendo roso magnetismo na plateia que permanece atô nita, imersa na atmosfera
d e c a b a ré c a r n ava l e s co.
Debochados, críticos,
irreverentes, talentosos,
os Dzi são mais que uma
simples atração, são uma
experiência cultural e um
mergulho na brasilidade.
No entanto muito se
engana quem espera um
espetáculo saudosista; as
n ov a s e s q u e te s d o s D z i
são inovadoras e vigorosas
como há 40 anos. Os Dzi
foram e são - mesmo sem
a intenção de ser - paladinos da arte. Quando a
caretice parece voltar com

força total, com cartilhas
do politicamente correto
e l e i s s ob re b on s cos t u m e s q u e v i s a m s e g re g a r
comportamentos diferenciados, eles voltam para
mostrar que somos apenas
c ro q u e te s d e c a r n e , e m
o u t ra s p a l av ra s : i g u a i s.
Depois de uma tem porada de sucesso no Rio
de Janeiro mesmo sem
patrocínios e incentivos
institucionais - fato que
apenas demonstra que o
teatro brasileiro é feito de
talento e suor -, os Dzi Croquettes, estes carismáticos
guerreiros purpurinados
batem suas famosas asas
de borboleta rumo à capital paulista para mais uma
t e m p o r a d a d e s u c e s s o.
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Entrevista

Em entrevista à Revista
Crase, Ciro Barcelos fala
sobre essa nova experiência
com os Dzi Croquettes e suas
perspectivas a respeito da
sociedade brasileira. Confira:
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1) Ciro, como é estar de volta aos palcos com os Dzi Croquettes em Bandália?
Uma emoção muito grande acessar essa parte histórica da minha
vida de tamanha importância, o Dzi foi praticamente a minha
formação inicial, pois havia recém completado 18 anos e já tendo
que enfrentar a ditadura, lidar com o sucesso internacional, etc.
2) Por que do nome Bandália e o que esperar desse espetáculo?
Bandália foi uma sacada que tive na intenção de homenagear a Tropicália que também foi de extrema importância na
minha formação, e também uma crítica aos estrangeirismos
que andam pelos nossos palcos ultimamente, lesando os cofres
públicos com patrocínios milionários num processo exclusivista que só beneficia alguns poucos escolhidos. Bandália de
bandalheira que é o nosso país politicamente falando, e Bandália enquanto grito de retomada à linguagem do nosso teatro
musical brasileiro que vem sendo oprimido pelas megas produções internacionais que chegam aqui com décadas de atraso
sem nada a acrescentar à nossa realidade. O que interessa aos
nossos jovens assistirem as velhas historinhas americanas que
nem eles, os americanos, aguentam mais? Precisamos cultuar a
nossa herança tropical, contar as nossas historias em musicais
ao invés de ficarmos importando o lixo do primeiro mundo.
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Foto: Diego Val

3) Qual o sentimento dos novos integrantes de fazer parte do
grupo que sacudiu as estruturas da arte nos anos 70?
Os meninos são ótimos, muito jovens e abraçaram o espetáculo não somente por mais um trabalho em suas carreiras, mas pela ideologia em si, pela proposta desse resgate
do qual falo acima, pois eles, mais do que eu, estão buscando a nossa linguagem tropicalista, e o Dzi sempre foi
isso. Existe um sentimento de luta nisso tudo que tocou
c ad a um, assim como aconte ceu conos co há 40 anos.
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4) Os Dzi surgiram em uma época conturbada da história
do nosso país e mesmo assim foram irreverentes, audaciosos, polêmicos, oferecendo uma crítica ferrenha à ditadura e
caretice dos anos de chumbo. Foi difícil incutir esse espírito
rebelde nos novos integrantes ou todos têm um pouco de Dzi
guardado no peito?
Trabalhei bastante com eles na questão política da proposta,
eles pesquisaram muito, assistiram o documentário várias
vezes, se inteiraram da nossa realidade cultural da época e de
agora, e isso os levou a uma tomada de consciência dessas questões que venho falando, e que se trata da nossa filosofia digamos, croquetteana de fazer teatro, mais anárquica, libertária.
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5) Dzi Croquettes são símbolo da contracultura no Brasil e
reconhecidos internacionalmente pela irreverência e espontaneidade. Hoje parece estar havendo um enxurrada de cultura
de facílima absorção mas que ao mesmo tempo é extremamente perecível . Qual a importância de seguir o contra fluxo
da cultura?
Hoje vivemos a banalização cultural, a busca pela celebridade, pela televisão que vem se tornando cada vez mais a
meta dos atores. O teatro hoje para a juventude que está aí
não passa de uma ponte para chegar à Globo, uma estranha
forma de se obter poder, a mídia do século XX, que em menos
de cem anos escravizou toda a população com sua promessa
de glamour, fama e dinheiro, hoje é uma ditadura. A ideia do
coletivo acabou, os grupos de teatro estão em extinção, e isso
é muito grave, é arte estéril, egocêntrica, que não visa nada
além de ganhar dinheiro e se promover individualmente. A
arte é um instrumento de libertação do espírito e não do ego.
6) Você acha que a caretice no Brasil está mais branda ou ainda
vive firme e forte nesses tempos de politicamente correto?
Eu acho que a caretice tomou conta do país, o que vemos é a banalização predadora da arte. Nos anos 70 ainda podíamos detectar ao
longe os caretas pois usavam fardas verdes, hoje o perigo mora ao
lado, o inimigo se traveste de louco e anda ao seu lado como amigo.
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7) Como Dzi Croquettes em Bandália foi recebido pelos
cariocas e qual a expectativa para a estreia em SP?
Foi recebido muito bem, o público gosta do espetáculo, hoje
em dia é raro assistirmos uma plateia que aplaude em cena
aberta do inicio ao fim, não é mesmo? E para São Paulo, assim
como outras cidades, estamos trabalhando, por enquanto
atrás de um patrocinador, o que vem se mostrando difícil
pois existe um clã empresarial homofóbico, comprometido
com os velhos e arcaicos costumes sociais e religiosos. Na
verdade a mentalidade do brasileiro ainda é provinciana.
8) Como é possível montar um espetáculo como Dzi Croquettes em Bandália sem apoio institucional?
Força de vontade, amor à arte, luta. O que vemos hoje
é o retrato da mais absoluta mediocridade capitalist a dit a demo crát ic a, onde os ar t ist as, p or me do d a
fome, tent am des esp erad amente render-s e ao sistema.
9) O que você diria para aqueles que acham que Dzi Croquettes são apenas corpos sarados?
Estão cegos, são suas mentes que só conseguem enxergar corpos
sarados onde estamos esbanjando talento e cultura. Ignorância.
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Foto: Diego Val
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10) Mande um recado para os
leitores da Revista Crase e que
esperam assistir Dzi Croquettes.
O Dzi é um trem para as estrelas,
um circo que nunca terá fim, pois
se baseia em uma ditado que nosso
mentor Wagner Ribeiro repetia
sempre: “Só o amor constrói”. Aos
leitores que não assistiram posso
assegurar que irão se divertir
muito vendo um espetáculo de
rara beleza física, independência
artística, criatividade coletiva e de
alto nível técnico.
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o sonho

americano

e o absurdo

O

espetáculo
é o ópio da
sociedade!
É o que Karl
M a r x [ t a l ve z ] d i r i a n o s
dias de hoje, onde se fala
numa tal de globalização,
a reboque d’uma [i]lógica
capitalista-democrata burguesa, quiçá demagógica.
Ao passo que as tecnologias são elaboradas,

por Rafael Medeiros
laboradas e reelaboradas
necessariamente eis que
“brota” a f igura espantalho sociedade do espetáculo, o bode expiatório da
economia político-f inanceira, imposta ao cidadão
por meio da relação com
a sociedade concebendo-o
especialmente – mas não
somente - pois o cidadão
é valorizado à medida em
que trabalha e consome;
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s e n d o n o p r i m e i ro c a s o
contratado pela venda de
suas forças de trabalho,
e no segundo caso peça
de regulação do sistema
econômico travestido de
“homem de posses” onde
até o gozo das horinhas
de divertimento é possível - na medida do excedente de produção -, logo
sujeito de direito, a despeito do animal político
reconhecido por Aristó teles, bem como catego ria no Estado de Direito.

“...leva a uma
condenação arbitrária, pois por
trás de toda objetividade existe a
subjetividade...”
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Pois é, Marx não estava
errado ao falar da luta de
classes, onde ainda hoje o
capital é o início, meio e
fim à serviço do poder, pelo

poder e para o poder, onde
a mais -valia cinge - se de
condição de possibilidade
do espetáculo que nada
mais nada menos é do que

o “sonho americano”- que é
um fenômeno que não respeita quaisquer limites, seja
do tempo ou do espaço -,
veiculado (vinculado?) pela
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TV ou pelo Rádio; pelo livro
ou pela internet, e todas as
componentes desse que bra-cabeças ficam felizes.
Pronto! O Homem
moderno renascentista superado de si mesmo que
o u t ro ra m e d i e va l e n ã o

42

precisava contar consigo,
pois os deuses tinham tudo
sob controle. “Deus sabe o
que faz”, pois não?! -, mais
ou menos perdido em um
mundo a (re)conhecer pela
livre e espontânea pres são racional – penso, logo
existo, René Descartes!? -,

acusa o mundo da mídia de ser espetaculoso, logo devendo
queimar no mármore do inferno; enquanto deita-se do
seu próprio inferno, no conforto de sua própria casa, com
a bunda sentada no sofá da sala e controle remoto – um
dos muitos que possui e sustenta e é sustentado pela
ditadura capitalista mercantil – em riste. Assistindo o
quê? “Tiro, porrada, bomba e muito sangue, claro!”, programas tipicamente brasileiros: policialesco ou, quem
sabe assistindo ou ouvindo Amy Winehouse com a sua
bela musicalidade e infeliz overdose fatal.

Que trágico! Que cômico!
QUE ESPETÁCULO!
A sociedade do espetáculo se compadece com a vítima, mas ignora a visão
de mundo de quem pratica o ato, salvo
o ato propriamente dito e, deste modo,
leva a uma condenação arbitrária, pois
por trás de toda objetividade existe a
subjetividade, qual seja o inf inito part i c u l a r d o s o c i a l m e n te d i s c r i m i n a d o.
Na sociedade do espetáculo quem é o
bandido e quem é o mocinho?
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1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.

1 - Alfinetes medievais – R$ 30,60
2 - Sabonete de Absinto – R$ 20,41
3 - Estação de gerenciamento de cabos – R$ 51,01
4 - Criador de arco-íris – R$ 40,89
5 - Imã estrela ninja – R$ 71,45
6 - Espremedor de pasta de dente – R$ 48,75
7 - Infusor de chá – R$ 23,78
Fonte: www.thisiswhyimbroke.com
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Música

Woodstock
Esgotar um evento de repercussão mundial com duração
de três dias com a importância e impacto que teve na contracultura seria tarefa ingrata
sob pena de ser superf icial,
portanto percorremos nossos
arquivos e apresentamos
para o leitor da Crase alguns
números, fatos e curiosidades
sobre Woodsotock; o maior
festival da Terra.
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Você Sabia?
O festival não aconteceu na
cidade de Woodstock que
deveria recebê-lo, pois os
habitantes da cidade rural
não aceitaram comportar
um evento deste porte. O
festival foi transferido para a
igualmente pequena Bethel
em Nova York.
O festival mais pacífico da
história teve dois óbitos,
um atropelado e outro que
exagerou na heroína. No
entanto, durante os três dias
do festival, duas pessoas
vieram ao mundo dentro de
Woodstock.
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Sabia Também Que...
O festival que inicialmente
vendeu ingressos antecipados foi invadido por um
exército de mais de 300 mil
hippies tornando-se gratuito.
Alguns artistas como The
Beatles, the Doors e Led
Zeppeling recusaram o convite para tocar no festival.
Woodstock, que f icou
conhecido como um dos
maiores momentos da
música popular teve uma
conotação política pelos
protestos contra a guerra do
Vietnã.
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HAIR (filme, 1979)
Conta a história de um jovem do interior dos Estados Unidos convocado
para a Guerra do Vietnã, que chega a
Nova York para apresentar-se ao exército e encontra uma tribo de hippies
cabeludos da cidade, adeptos do pacifismo e contra a guerra.
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Woodstock (docu
mentário, 1970)
Foi dirigido por M
ichael Wadleigh,
e
editado por Marti
n Scorsese e Thel
ma
Schoonmaker, en
tre outros. Foi in
dica d o a o O sc a r
d e “Me lh o r Tri lh
a-Sonora”, “Melho
r Edição” e “Melh
or
Documentário”, ve
ncendo este últim
o.
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Eles Disseram
“Acredito que
instituições bancárias
são mais perigosas
para nossas liberdades
do que exércitos
prontos pra guerra.”
– Thomas Jefferson

“Cada um sabe a dor e a delícia de ser o
que é.” – Caetano Veloso

“Ser subdesenvolvido
não é não ter futuro;
é nunca estar no
presente.”
– Arnaldo Jabor
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“Sou louco porque vivo
em um mundo que não
merece minha lucidez.”
– Bob Marley

“A imaginação frequentemente nos
levará a lugares que nunca existiram,
mas sem ela não chegamos a lugar
algum.” – Carl Sagan

“Às vezes, a
única coisa
verdadeira num
jornal é a data.”
– Luis Fernando
Veríssimo
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