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ä=töiffi OTesäo e Nossoq{ffi

O capitalismo burguös que se pre-
pare. E a hora do tesäo! O tesäo
pela criatividade na luta contra o
poder instituido, as relagöes hierär'
quicas, o machismo, a posse e o
ciüme. O tesäo para a liberdade de
amar, produzir, criar. O tesäo que 6
beleza, a beleza que 6 alegria e a
alegria que 6 prazer_de estar vivo.
Agora 6,hora doTESAO -A Casada
Soma. E a vez do anarquismo.

Depois de värios anos percorren-
do todo o Pais, sentimos necessida-
de de criar um ponto de referöncia,
uma sede nacional. A Soma vem hä
23 anos lutando contra todas as
formas de autoritarismo, do alto ou
de baixo, de direita ou de esquerda,
de dentro ou defora. Com a propos-
ta de trabalho que associa psicolo-
gia com polftica, na Soma a neurose
deixa de ser encarada como doen-
ga ou estigma para ser trabalhada
como sintoma das concessöes a
que a liberdade estä sujeita, num
jogo social massificante em que se
barganha poder por prazer.

Em processo continuo de desen-
volvimento e pesquisa, a Soma pas-
sou por värias transformagöes em
todos estes anos. Apedeigoou sua
t6cnica e radicalizou sua ideologia
anarqu ista. Associou -se ä capoei.ra-
angola como luta corporale ideolö-
gica e afastou-se de terapeutas em
formagäo que näo aceitaram este
radicalismo. Hoje 6 formada por

terapeutas jovens, capoeiristas e
anarquistas, que compöem o Cole-
tivo Anarquista Brancaleone. O
TESAO 6 sua sede, local de agäo
direta que quer mostrar que o so-
cialismo näo-autoritärto 6 possivel.
O Brancaleone 6 uma opgäo conträ-
riaa estemundo queescolheu como
regra de convivöncia social o
capitalismo, responsävel pelo
desequilibrio ecolögico que a hu-
manidadq tenta hoje evitar.

O TESAO - A Casa da Soma abre
suas portas no final de novembro,
para mostrar cultura libertäria, para
servir de centro de estudos e pes-
quisas da Soma e para abrigaruma
comunidade anarquista. O TESAO
- A Casa da Soma atinge sua maior
importäncia quando se transforma
num lugar para permanente divul-
gagäo da Soma, do prazer e do
anarquismo. Um centro que serve
de instrumento de agäo e transfor-
magäo para os individuos e para a
sociedade.

A Casa da Soma 6 um tesäo:
bonita, alegre e prazerosa. O
TESAO 6 a casa dos protomutantes* pessoas novas e jovens que
lutam pela sua libertagäo e afir-
magäo. A partir de novembro, elas
tömseu espago. E nele, poderemos
discutir, refletir e sobretudo des-
frutar, gostosamente, de todas
essas coisas. O tesäo 6 nosso. Ve-
nha nos visitar.
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Soma eCapoeirö-Angola
que o capoeira usa estral6gia e
criatividade na aplicagäo dos seus po-
tenciais nos melhores momentos, gra-
gas a uma percepgäo clara da realida-
de, dada pela roda:o ritmo, a müsica, o
jogo, o outro e vocä pröprio.

E a capoeira acaba por desenvolver\: / habilidades que ultrapassam os limites
$, ^ da roda de capoeira,em diregäo ä vida9ea capoeiranäoexistisse,a^Soma cotidiana, pois quem aprenäe a lular
teria de criä-la, pois depois de.23 anos corporalmente, äprende a lutar emo-
de pesquisa e desenvolvimento, jä te- cionalmente e ideologicamente pelo
mos convic7äo: Soma sem capoeira que deseja.
näo existe! ' 

Na vidä,. a capoeirareforga a luta, a
Capoeira e Soma nasceram como criatividade, a eötrat6gia e a'percepgäo

processos de libertagäo. A capoeira- (pra fora e pra dentio). Na somi a
angola libertou o negro da escravidäo, e "

a Soma(com a capoeira) estä nos liber-
tando de outra escravidäo: a neurose,
que 6 branca, negra, de todas as cores.

O jogoda capoeira,sua ginga, golpes
e esquivas promovem uma melhor
dislribuigäo energ6tica no corpo, atra-
v6s de movimentos circulares e pontu-
ais, de expansäo e contragäo, que des-
fazem as tensöes crönicas da muscula-
tura. E um forte trabalho bioenerg6tico
que repercule em todos os an6is da
couraga neuromuscular quase simul-
taneamente, com a vantagem de
autoproduzir-se quando vocö entra na
roda de capoeira (diferente de uma
massagem recebida). E mais: o jogo
pode ser praticado sempre, mesmo de-
pois de terminado o grupo de Soma.

A capoeira 6 luta prazerosa, 6 uma
brincadeira, um diälogo corporal em

capoeira reforga o anarquismo, a
bioenerg6tica,agestaltea
antipsiquiatria.

A capoeira que soube se manter ä
margem da sociedade e tamböm a que
possui maior potencial libertärio ö a ca-
poeira-angola, a mais primitiva, acapo-
e i ra- mäe, a capoe i ra d e M estre Past in ha
("mandinga de escravo em änsia de
liberdade").

O TESAO - A Casa da Soma estä
implantando o primeiro grupo de capo-
eira-angola em Säo Paulo, com o pro-
fessor Plinio. lniciamos as atividades
em agosto e hoje temos treinos diärios,
em dois horärios. O grupotem cerca de
30 pessoas. Algumas fizeram Sama,
outras näo; 6 um grupo aberto a novos
interessados, que tenham por objetivo
jogar capoefta, o que pode ser trocado
por lutar pela liberdade.

Vista uma id€ia libertäria. As camise-
tas "Pretaleone" estampam temas
sobre a Soma, a Capoeira-Angola e
o Anarquismo. Se vocä quer saber
mais sobre os modelos, escreva ou
ligue para Casa da Soma, onde sä
encontram as camisetas e livros (com
preqos reduzidos).
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