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Apresentação. 

 Em 2012 resolvi fazer um blog para compartilhar sugestões de leitura, meus 

vídeos do Cantinho da História e algumas produções pessoais como contos e 

palestras. Por ser um blog não financiado, jamais alcançou qualquer notoriedade 

pública e angariou umas poucas centenas de visitantes esporádicos. Uma das 

seções, que intitulei meus textos críticos foi crescendo com o tempo e, neste ano 

de 2017, se transformou em meu único canal de diálogo com a sociedade.  

 Ao reunir os textos dessa seção para back-up, percebi que havia montado 

uma narrativa pessoal sobre a escalada do esgarçamento do processo civilizatório 

na sociedade brasileira. Não são textos eruditos ou análises técnicas, são muito 

mais um testemunho pessoal da claustrofobia causada pelos espaços de diálogo 

social sendo ocupados pelo radicalismo e pela intolerância. E acredito que podem 

servir, no futuro, para repensar estes dias aziagos de golpes e retrocessos. 

 Em meio a esse mal-estar, alguns textos bucólicos na tentativa de “arrancar 

alegria ao futuro”, como dizia o poeta russo Vladimir Maiakóvski. Um pouco de mim 

e do meu passado e muitos sonhos de paz, terra, pão e liberdade para todos. 

Espero que gostem.  

 Os textos originais podem ser encontrados em 

www.compartilhandohistorias.wordpress.com. 

 Agradeço muito o carinho com que minha filha Débora (que transformou meu 

desenho tosco nessa capa linda e me ajudou demais com todo o resto) e meu 

marido Eduardo me ajudaram a manter a sanidade e realizar todos os projetos desta 

minha vida de exilada do mercado de trabalho. Sem eles, eu jamais teria sobrevivido 

à solidão de não mais lecionar. 
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1. A Nova Eugenia. 

(Texto publicado em 13/04/12, quando ainda estávamos longe do descalabro atual, mas 

já havia sinais preocupantes de intolerância social.) 

Nas últimas décadas muito se tem falado sobre a decadência do ensino 

fundamental público. Até o momento as soluções implementadas tem sido pouco 

mais do que risíveis e, a continuar nos mesmos patamares, a tendência é de que a 

educação se perpetue como supremo fator de exclusão social. O despreparo 

intelectual dos alunos oriundos do sistema público já forma a segunda geração de 

profissionais com endereço certo em um mercado de trabalho totalmente dominado 

pelas “teorias” da espúria “ciência” da administração. 

 Entretanto, outro fenômeno cresce a olhos vistos sem receber a devida 

atenção da sociedade. As escolas particulares encontram-se em uma guerra sem 

quartel, transformadas em empresas, para obter lucros e renome em um mercado 

que se tornou o alvo das grandes franquias e corporações de ensino. O aluno, nesse 

cenário, não passa de cliente ou dano colateral. 

 Métodos de ensino que associam de modo canhestro o adestramento 

taylorista com os mais pífios clichês da cultura de autoajuda, proliferam, concorrendo 

com a conhecida “ética” cristã do sofrimento construtivo. Palavras de ordem como 

“formação de excelência” ou “formação de líderes” mal conseguem mascarar o 

processo de massacre a que estão sendo submetidos crianças e adolescentes, 

cujos pais procuram um ensino de alguma qualidade. Uma nova eugenia está sendo 

realizada todos os dias, diante da apatia do ministério de educação. 

 Seria necessária, neste momento, uma pesquisa abrangente sobre as 

condições de saúde dos alunos do ensino privado no Brasil. Gastrites, enxaquecas, 

ansiedade, stress e pânico são alguns dos distúrbios que estão presentes no dia a 

dia de uma geração que está perdendo a oportunidade de viver a vida para passar 

no vestibular. Um ambiente de cobrança passivo-agressiva e de competição 

falsamente glorificada está matando os valores essenciais de solidariedade e 

humanismo em nossas escolas. 

 Em seu lugar, um discurso camuflado de retomada de ideologias religiosas, 

sabidamente ilegais em um estado laico, completa o assédio institucional. Ao invés 
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de ensinar e praticar os valores humanistas que defendem no discurso, muitas 

instituições apoiam a hipocrisia religiosa camuflada em cidadania. E, às vezes, nem 

tão camuflada. 

 Crianças do sexto ano (antiga quinta série ginasial) são submetidas a 

experimentos sociais de valor pedagógico duvidoso e que mais parecem ter suas 

origens em um workshop das waffen SS do que em centros de pesquisa 

educacional. Um dos exemplos que podemos discutir é a “experiência da canoa”, 

que pretende ensinar como selecionar colegas para atividades em grupo e consiste 

em fingir que, após um naufrágio, o grupo dispõe de uma única canoa para 

sobreviver e nem todos cabem nela. Assim, as crianças deverão debater os prós e 

os contras de jogar alguém para morrer no mar em benefício de seu pequeno grupo. 

 Uma experiência como essa só se justificaria se o professor que a aplicou 

tivesse desconstruído o que existe por trás de tal manipulação e mostrasse às 

crianças as raízes históricas desse tipo de monstruosidade e as consequências 

sociais de sua realização. O que, não apenas não é feito, como também se acredita 

estar formando o caráter e a disciplina necessária à vida moderna e seus mercados. 

Nesse pacote de nonsense, conceitos como empreendedorismo e liderança são 

“martelados” às crianças de maneira absolutamente insidiosa. 

 Entretanto, esse sistema não forma líderes, porque é uma falácia acreditar 

que a liderança poder ser ensinada. O que está sendo de fato ensinado é a 

obediência cega a pretensos líderes e a sistemas de crenças que não podem e nem 

devem ser contestados. Nossas escolas particulares de classe média não formam 

líderes e sim uma casta de burocratas e tecnocratas, que certamente irá 

desempenhar de modo acrítico as funções que o sistema lhes delegar. 

 Quando se aprendeu em tão tenra idade que é lícito jogar ao mar o “peso 

morto” em benefício da sociedade, torna-se fácil cortar benefícios sociais e direitos 

das populações menos afortunadas. Torna-se lícito fechar os olhos à miséria e 

responsabilizar suas vítimas pelo estado em que se encontram. Torna-se plausível 

sentir-se superior e ignorar os valores humanistas essenciais como solidariedade e 

resistência. 
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 E quando nossas crianças das escolas públicas e privadas se encontrarem no 

cenário social do futuro, o que irá acontecer? Os mesmos adolescentes que 

praticam a hipocrisia da páscoa solidária, recolhendo donativos para os 

desafortunados, são os que infestam as redes sociais acusando os pobres de 

parasitismo e queimam mendigos por considerá-los sub-humanos. O que vai 

acontecer quando essa massa de manobra de classe média, pretensamente 

educada, não conseguir ocupar o lugar social que acredita corresponder-lhe e voltar-

se contra seus compatriotas que já foram excluídos por uma combinação perniciosa 

de políticas públicas indiferentes e abismos históricos recalcitrantes? 

 Não temos o direito à ilusão. Vivemos em um mundo superpovoado, com 

recursos naturais finitos e em um sistema econômico que agoniza esmagado por 

sua própria arrogância. O mundo que essa geração vai herdar requer muita força de 

vontade e caráter para ser levado a melhoras visíveis e isso só poderá ser feito se 

houver algo em comum entre os seres humanos. 

 Quem acredita que sua cor, sua religião, seu gênero e sua origem social são 

superiores não vai lutar por melhorar as condições de vida ou defender a 

sobrevivência daqueles que mal considera humanos. Esse é o novo “ovo da 

serpente” que já se encontra entre nós. É uma questão de tempo para que novas 

“soluções finais” seduzam tanto aqueles que mal têm formação educacional, quanto 

os que têm esse tipo de formação acrítica de viés fascista. 

 A pedagogia do vestibular é uma indústria que serve a mais de um propósito, 

e todos eles são escusos. E quando alguém se insurge contra todo esse absurdo é 

tratado como se acabasse de chegar de Marte e não entendesse nada... Mas é 

exatamente por entender perfeitamente o que está acontecendo que alguns de nós 

temos medo… 

 

2.  Necessidade Histórica do Estado Laico. 

(Texto publicado em 29/04/12.) 

 Vivemos em uma República? Se respondermos afirmativamente, devemos 

conhecer e reconhecer que o pilar do regime republicano é, exatamente, o Estado 
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laico e dividido em três poderes, com autoridade igualmente distribuída (executivo, 

legislativo e judiciário). Se uma dessas condições for suprimida, teremos um regime 

de governo que poderá ser denominado de qualquer coisa, menos de República. 

 A origem desse tipo de Estado é histórica e tem sua razão de ser não apenas 

na política, mas na experiência humana. Muitos se esquecem (ou nem sequer 

sabem) como eram as sociedades europeias antes da Revolução Francesa e da 

idealização e aplicação de conceitos como república, democracia e direitos 

humanos. Vale a pena repensar alguns desses fatos antes de entrar nesta 

discussão. 

 A presença da igreja (qualquer igreja) no exercício oficial do poder não 

significava apenas a imposição da fé como uma obrigação do habitante local, 

significava também que, participando ativamente dos círculos internos do poder, as 

instituições clericais beneficiavam-se fartamente do erário público e assumiam 

funções de controle da população similares às dos setores de segurança pública. 

Acobertadas por estados monárquicos aquiescentes, as instituições clericais 

eram isentas de impostos e beneficiavam-se de monopólios e prebendas 

adjudicados pelo poder, alimentando a venalidade, glutonaria e concupiscência de 

padres, bispos e pastores. Conspiravam na defesa de seus interesses à revelia do 

Estado que os beneficiava e favorecendo, sempre, a instituição clerical que 

representavam. Assim, fizeram e assassinaram reis e ministros, provocaram guerras 

e perseguições. 

Na noite de 23 para 24 de agosto de 1572, em Paris, católicos promoveram a 

Noite de São Bartolomeu, massacrando os huguenotes que haviam sido convidados 

à cidade para o casamento da princesa Margot com o rei Henrique de Navarra. Para 

além da violação das mais sagradas regras de hospitalidade, esse massacre 

sinalizou o início de uma guerra sem trégua aos protestantes e os massacres se 

repetiram por toda a França durante meses. Isso porque a monarquia católica não 

aceitava a presença de protestantes em seu território. 

Um Estado teocrático, seja qual for a religião que defenda, não pode tolerar, 

por princípio, a presença de outras formas de pensamento. As religiões do livro 

(judaísmo, cristianismo, islamismo) partem da ideia de que o deus escolhido por 
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aquele determinado grupo é o único possível e verdadeiro e atribuem a todos 

aqueles que não concordam com o grupo um lugar de tormento neste e em um 

eventual outro mundo. A intolerância, aliada ao poder, sempre acaba por produzir 

perseguições, torturas e assassinatos em nome de seus deuses. 

 Foi assim com Hipácia, a bibliotecária de Alexandria, barbaramente 

escalpelada viva pelos sequazes cristãos comandados por São Cirilo (e sim, muitos 

dos santos católicos canonizados que você adora foram assassinos, intolerantes, 

fanáticos e doentes mentais). Foi assim com Giordano Bruno, queimado pela 

Inquisição, e que teve a língua arrancada antes de ir para a fogueira para que não 

se dirigisse ao público. Foi assim com Miguel de Servet, queimado pelos calvinistas 

por uma questão meramente semântica de hexegese bíblica. 

 Mas esses são os famosos, para cada um desses hereges conhecidos houve 

milhares de anônimos igualmente torturados, queimados e assassinados das mais 

variadas formas por se oporem à ideologia religiosa vigente naqueles Estados. Para 

a manutenção desse status quo, as instituições clericais sempre fizeram questão de 

manter o monopólio sobre o ensino, para poder impor seus valores desde cedo às 

crianças e dominar a mente dos adultos. E o domínio da mente passa pelo domínio 

do corpo, por isso os religiosos opuseram-se fortemente às pesquisas, avanços e 

benefícios da medicina, para poder manter as populações sob seu poder. 

 O resultado? Famílias extensas, enormes, sem acesso a uma educação de 

qualidade, pobreza, miséria, mortalidade feminina e infantil. E medo, sempre um 

medo pavoroso do inferno, do castigo dos deuses, da danação eterna, da opinião e 

execração pública promovidas pelos religiosos. E intolerância com todos aqueles 

diferentes física e ideologicamente: aborígenes americanos e australianos, negros 

africanos e nativos de todas as partes da Ásia sentiram o racismo cristão e foram 

obrigados a converter-se à força para poder permanecer vivos. Os que não, foram 

barbaramente massacrados. 

 Esse é o legado histórico dos estados teocráticos, que ainda vemos presente 

nos países do Oriente Médio (árabes, persas e judeus). O surgimento do ideal 

republicano destinava-se a varrer esse entulho criminoso das sociedades ocidentais, 

para que indivíduos como o papa Alexandre VI (Rodrigo Bórgia), Henrique I (príncipe 

de Joinville, Conde d’eu e Duque de Guise), Tomás de Torquemada (o inquisidor) e 



MEMÓRIAS DE UM BLOG NÃO FINANCIADO 

Anna Gicelle García Alaniz                 13 

o cardeal Richelieu não pudessem surgir novamente. E se isso não funcionou (vide 

Pio XII, o papa de Hitler) é porque ainda não conseguimos um estado 

verdadeiramente laico, ainda devemos lutar muito. 

 A religião deve ser tratada como um assunto de foro privado. Para o respeito 

pleno e cabal dos direitos humanos é necessária uma legislação que garanta o 

ensino laico e gratuito de qualidade (mantendo as crianças a salvo da sanha moral 

cristã), o pleno acesso das mulheres à contracepção e ao aborto (impedindo que o 

corpo feminino continue como terreno dessa guerra ideológica) porque isso é uma 

questão de saúde pública e o despojamento do Estado, em suas dependências e em 

suas ações, de todo símbolo ou atitude religiosa. Isso é inegociável. 

 A liberdade religiosa não poder ser sinônimo de liberdade para cercear o 

acesso aos direitos de mulheres e crianças e muito menos de impor o testemunho 

público da fé, constrangendo todos aqueles que não acreditam, não concordam ou 

não praticam a mesma fé. A prática dos rituais deveria se restringir ao ambiente dos 

templos e das residências e não ao espaço de convivência pública. E muito menos à 

escola. 

 Se você é contra o aborto, não faça. O fato de o aborto ser liberado não o 

torna obrigatório. Se você quer rezar, reze na sua casa ou na sua igreja, mas não 

me obrigue a rezar na escola ou no ambiente de trabalho. Se você está feliz com a 

sua religião isso é assunto seu, não bata á minha porta porque eu cuido apenas da 

minha vida e você deveria fazer o mesmo. 

 A defesa do estado laico passa por combater essas violências ideológicas 

que sofremos todos os dias, mas passa também por prestar atenção à pilhagem do 

Estado republicano promovida pelas instituições religiosas na forma de isenção de 

impostos, privilégios e acesso a verbas públicas através de emendas parlamentares 

para ONGs religiosas e igrejas propriamente ditas. E passa por não permitir essa 

invasão das esferas públicas pelos fatos religiosos. 

 Como se vê, temos muito ainda para lutar. Não apenas para conseguir um 

Estado verdadeiramente laico, mas também para defender as conquistas que 

custaram tantas vidas e todos os dias se vêm ameaçadas pela sanha de pastores, 
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padres e bispos ignorantes e mal-intencionados que querem mergulhar-nos 

novamente em um mundo medieval de valores bárbaros e opressivos. 

 Essa é a guerra entre a razão e a intolerância que vem sendo travada há 

quase dois milênios. Eu já nasci lutando. De que lado você está? 

 

3. Sobre as Categorias e sua Análise Histórica. 

(Texto publicado em 30/09/12, organizando ideias para um debate sobre a 

retórica e a leitura social de alguns setores da esquerda.)  

Recentemente participei de um evento em que um dos palestrantes analisava 

a situação atual do movimento sindical e usava termos como “modo de produção 

capitalista”, “forças produtivas”, “burguesia” e “classe operária”, com uma 

naturalidade tal, como se essas categorias dessem conta de explicar o mundo em 

que vivemos e a realidade dos movimentos sindicais mundo afora. A estranheza que 

senti, levou-me a questionar em que mundo vivem as pessoas que analisam a 

realidade a partir de categorias centenárias e esquecem de perceber que a história 

está viva, é dinâmica e o mundo mudou muito em cento e cinquenta anos. A partir 

disso, resolvi refletir um pouco sobre o assunto. 

 Há mais de vinte anos, quando comecei minha produção historiográfica, já 

não conseguia entender-me com o mundo e a história entendidos a partir de 

categorias mecanicistas, que o marxismo ortodoxo defendia. Nesse contexto, tive 

sorte, de ter feito a minha graduação quando a academia brasileira descobria 

Thompson, Ginzburg, Foucault, LeGoff e Duby, o que me deu uma amplidão teórica 

maior e uma profundidade na minha análise documental, que as categorias do 

marxismo ortodoxo jamais alcançarão. Não que estes historiadores não 

apreendessem o mundo através de categorias, também, a diferença radicava na 

possibilidade de transcender a categoria através da análise documental, criando 

novas interpretações e atribuindo novos sentidos aos comportamentos de grupos 

sociais e indivíduos. 

A possibilidade de transitar do grupo ao indivíduo, e assim perceber a 

sociedade tanto em seus momentos de confronto, quanto naqueles de negociação e 
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acomodação, bem como as durações temporais e sua importância cultural na auto-

percepção histórica dos sujeitos em seu devir e agir, são aspectos jamais 

encontrados nos trabalhos marxistas ortodoxos, que pensam o Brasil. E sempre me 

perguntei o porquê, uma vez que Marx, ele mesmo, não era tão limitado em suas 

análises, a bem da verdade, a julgar por seus textos, Marx nem era marxista... Sim, 

embora Marx defendesse a revolução social, em seus trabalhos acadêmicos jamais 

a encarou como uma inevitabilidade determinista universal. 

O que me levou a refletir que, bem antes de Francis Fukuyama, muitos 

marxistas já profetizavam o fim da história, ao acreditar piamente em um devir 

histórico etapista, determinista e que levaria infalivelmente à revolução comunista. 

De um modo ingenuamente milenarista, diversos historiadores, sociólogos e 

cientistas políticos passaram gerações discutindo os porquês da alienação das 

classes populares, que não percebem sua vocação revolucionária. Atribuindo culpas 

aos capitalistas, sua mídia manipuladora, sua sociedade de massas e sua 

propaganda consumista, sem sequer questionar se existe mesmo uma vocação 

revolucionária nas classes populares, ou se isso é uma construção ideológica 

historicamente datada. 

A historiografia já transcendeu, felizmente, essa etapa. O movimento sindical 

e muitos cientistas políticos, ainda não. Vem daí a linguagem anacrônica e a 

cegueira na hora de perceber a realidade social contemporânea. 

O que é “a burguesia”? Não seria mais correto pensar em setores burgueses 

da população, uma vez que o ideário tradição-pátria-família transcende os limites 

econômicos de classe? Um médico, um burocrata e um empresário são 

teoricamente burgueses, mas será que podem ser percebidos como um bloco 

monolítico de interesses políticos e econômicos afins? 

As mesmas perguntas podem ser dirigidas à tão propalada classe operária, 

que não passa de uma colcha de retalhos composta de setores com interesses 

muitas vezes antagônicos e que não dialogam entre si. Alienados? Eu teria muito 

receio de incorrer na arrogância de julgar seus comportamentos desse modo, afinal 

eles estão lutando para sobreviver e, se para isso precisam recorrer à acomodação, 

por que deveriam ser condenados por uma casta de intelectuais que, em sua 

maioria, são funcionários públicos de um estado que condenam? 
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Quanto ao “modo de produção capitalista” e as “forças produtivas”... Em que 

mundo vivem certos analistas, que não perceberam a revolução tecnológica dos 

últimos cinquenta anos? Afinal, quanto mais os mercados financeiros e instituições 

bancárias se entrelaçaram, com a conivência dos estados, e utilizando os recursos 

eletrônicos para multiplicar dinheiro virtual, mais insignificante se tornou o ser 

humano, que hoje habita um planeta superpovoado e realiza a produção em 

condições sub-humanas, quando não foram totalmente eliminados do sistema 

econômico e sobrevivendo às suas margens.  

Os poucos setores trabalhistas organizados, no Brasil, obedecem a sindicatos 

de cunho varguista e estão, em sua maioria, no setor público... No setor privado, 

metalúrgicos, bancários, químicos e afins, foram migrando para sindicatos que 

optaram pela acomodação e de revolucionários nada tem. Nesse contexto, é 

evidente que quem percebe os mundos do trabalho através da ótica marxista 

ortodoxa está “mais perdido que cego em tiroteio”, no dizer popular... 

Seria mais honesto constatar que nossas ideologias não dão conta da 

complexidade do momento vivido e que precisamos pensar e repensar muito para 

chegar a um novo patamar de entendimento das lutas sociais. Sair para a rua 

pregando a revolução, sem saber o que se fará com o poder, se vitorioso, ou como 

organizar uma população que permanece indiferente, apesar de tudo, me parece de 

uma ingenuidade criminosa. E uma cegueira imperdoável. 

O operariado é uma minoria entre as classes populares e está longe de ser 

hegemônico entre si. E se, dadas as condições de mudança, as classes populares 

optarem pelo sistema que ai está, já que são maioria? Será que os revolucionários 

de plantão engrossarão as fileiras dos “classemédiasofre”?   

A bandeira revolucionária está em crise há décadas porque as pretensas 

vanguardas não têm autocrítica e pretendem saber melhor o que convém a toda a 

sociedade, do que a própria sociedade e ignoram as mudanças temporais e 

históricas, recorrendo a uma retórica centenária; lendo o mundo através de 

referências defasadas e defendendo pateticamente um protagonismo social que 

jamais tiveram. A vida passa ao largo e as classes populares vão sobrevivendo e 

negociando seu trajeto pelo mundo apesar das vanguardas, e não por causa delas. 
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A história não é uma entidade sobrenatural e sim o modo como os homens 

entendem e contam seu trajeto pelo mundo. 

Nesse sentido, ninguém é dono das soluções finais para o mundo e suas 

gentes, muito menos é capaz de saber melhor que setores inteiros da população 

aquilo que nos convém. Se essa crítica serve para julgar a atuação das elites, 

também deveria servir para avaliar os setores da esquerda, revolucionária ou não. 

Ninguém está acima do bem e do mal e nenhuma ideia é tão boa que não possa ser 

contestada. 

Aonde vamos e o que faremos é algo que nos toca descobrir ao longo da 

caminhada juntos, o mais não passa de anacronismo… 

 

4. Transgênicos, Biorrisco e Segurança Alimentar. 

(Texto publicado em 08/10/12, quando passamos a consumir verduras e legumes orgânicos e a 

prestar atenção maior à rotulagem dos alimentos industrializados.) 

Este é um texto de reflexão sobre o que comemos, como comemos e sobre os 

significados históricos e culturais do processo de transformação do alimento em 

produto e do produto em alimento. 

Nos últimos vinte anos, passamos por vários problemas de saúde aqui em 

casa, o surgimento da hipertensão, a necessidade de constante vigilância dos 

índices de glicemia e triglicerídeos (posteriormente o colesterol também), bem como 

(no meu caso) a perda da vesícula, acabaram ocasionando uma atenção maior aos 

alimentos e seu preparo. Não é de hoje que a nossa alimentação vem se 

modificando: nos anos 90 diminuímos o sal e cortamos boa parte da gordura, nos 

anos 2000 foi a vez de diminuir radicalmente o fast food e os alimentos processados 

e incluir na dieta o azeite extravirgem, as castanhas e o os peixes com ômega3, 

finalmente na década em curso tivemos que diminuir o açúcar e incorporar as 

especiarias. 

Agora chegou o momento em que tivemos que aderir aos produtos orgânicos 

e passar a vigiar radicalmente os produtos industrializados a procura do famigerado 

“tezinho” dentro do triângulo amarelo. Sim, porque os alimentos e produtos 
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transgênicos chegaram sem avisar e invadiram nossa vida sem ser chamados. Hoje, 

soja e milho são transgênicos, em sua maioria, o que quer dizer que, além de 

geneticamente manipulados, recebem doses maciças de herbicidas agrotóxicos e 

não deveriam ser liberados para o consumo, apenas para a produção de 

combustíveis.  

A consciência alimentar tem um custo, alimentos orgânicos são muito mais 

caros que aqueles produzidos com doses maciças de adubos químicos e herbicidas, 

em detrimento de nossa saúde. A carne, produzida sem aditivos químicos, além de 

rara é de tal modo cara que torna seu consumo impossível. Do mesmo modo, para 

nós que adoramos a comida japonesa, é necessário consumir shoyu, missô e tofu 

importados para ter certeza de que o produto não contenha soja transgênica. 

E por ai vai, produtos norte-americanos devem ser evitados devido às 

deficiências em sua rotulagem e à operação quase criminosa da Monsanto na 

indústria alimentícia local. Do mesmo modo que, os laticínios argentinos também 

apresentam altos níveis de contaminação química. E sabe lá o que mais que nem 

sabemos... 

A pergunta é: não podemos comer mais nada?????!!!!! 

Não deveríamos, mas, como não temos alternativa, seguem aqui 

algumas dicas que venho desenvolvendo nos últimos meses para evitar males 

maiores.  

● Passe longe da seção de congelados do supermercado, os pratos prontos 

usam soja e amido de milho transgênicos para obter textura e consistência. 

● Pesquise as feiras de produtos orgânicos e compare preços com os mercados 

à procura de alimentos mais baratos; você também pode se aproximar dos 

produtores e estabelecer um canal de diálogo para negociar preços para 

condomínios, escolas ou famílias extensas. 

● Verifique sempre a fórmula ou composição dos produtos e alimentos 

industrializados, mesmo não sendo geneticamente modificados, podem ser 

tóxicos. 
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● Pesquise o máximo que puder, sempre existem alternativas: procure receitas 

que ensinem a substituir os produtos contaminados por alimentos com 

funções similares. 

● Esqueça o fast food, faça em casa, dá trabalho, mas pode ser a ajuda que 

faltava para reunir a família em torno de interesses comuns. 

● INFORME-SE!!!!! Hoje, a informação é uma arma da qual não podemos 

prescindir e está tudo por ai na internet, é só ter paciência para procurar. 

● Se você for como nós, que vivemos do próprio trabalho e não podemos dispor 

de um grande orçamento, minimize: continue consumindo a proteína animal 

convencional, mas opte por frutas, verduras e legumes orgânicos.  

● Se os molhos e temperos no mercado usam soja e milho transgênico, plante 

ervas no seu quintal, ou em vasinhos na lavanderia, e abuse dos temperos 

naturais.  

● Tome cuidado com restaurantes, cantinas e marmitex, que são ótimos em 

emergências ou na pressa, mas podem mascarar uma comida nada saudável. 

● Recentemente descobrimos que o fermento químico (aquele mesmo da 

latinha Royal, que aprendemos a usar com nossas mães ao preparar o 

primeiro bolo) é um produto transgênico porque vem sendo diluído com 

maisena, pelo fabricante, visando um lucro maior. Já havíamos abolido a 

maisena devido ao “t” na embalagem e passamos a pesquisar um substituto 

para o fermento também. E, hoje, podemos garantir que encontramos a 

solução: uma parte de bicarbonato de sódio para duas partes de cremor 

tártaro e seu bolo ficará até melhor do que antes. 

Mesmo assim, chegamos à conclusão de que não basta mudar a alimentação 

se não houver uma mudança na consciência e percepção do alimento e suas 

funções. Comemos por prazer, mas, biologicamente, comemos para obter os 

nutrientes que possibilitem a nossa sobrevivência nas melhores condições possíveis. 

Quando a comida deixa de cumprir sua função como alimento e, quando aquilo que 

lhe dá sabor torna-se veneno, então está na hora de parar e reavaliar. 
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Historicamente, passamos por um período em que a massificação do 

consumo transformou os alimentos em produtos e determinados produtos em 

alimentos, em detrimento de nossa saúde, da saúde do planeta e da sobrevivência 

de setores inteiros da sociedade, alijados da produção pelas grandes corporações 

agroindustriais e alimentícias. Isso significa que as famílias que sobreviviam da 

agricultura familiar em pequenas propriedades pelo planeta afora, hoje são 

pressionadas, social, política e economicamente para ceder seus espaços às 

grandes corporações. 

As corporações alimentícias visam lucro, acima de tudo, e pressionam os 

setores do executivo e do legislativo (junto aos governos) para ter seus direitos 

assegurados e seus produtos aceitos sem crítica ou discussão. E as últimas duas 

gerações são cúmplices porque preferem abrir um pote ou uma lata e encontrar algo 

que levemente lembre um alimento, do que ir para a cozinha e transformar o 

alimento fresco em comida, como acontecia no passado. 

Se estamos defendendo uma volta ao passado? De maneira alguma, hoje 

sabemos muito mais sobre o valor nutricional dos alimentos que duas gerações 

atrás. Mas não basta saber se o alimento usado estiver contaminado com genes 

manipulados ou herbicidas agrotóxicos. Temos que mudar algumas práticas 

cômodas e retomar o contato com produtos naturais. 

Não temos todas as respostas, este é o início de uma caminhada que poderá 

definir nosso futuro como espécie. O que não podemos é permanecer indiferentes 

enquanto dispõem de nossa segurança alimentar para beneficiar uma dúzia de 

corporações que já possuem os governos de metade do planeta. A nossa única 

arma, neste momento, é a informação e com ela podemos criar pequenas ilhas de 

sanidade em meio ao massacre ideológico promovido por esses mercados. 

INFORME-SE – PESQUISE – PENSE – RESISTA – MUDE!!!!!! 
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5. Sobre Amélias, Feminismo, Lealdade e Identidade. 

(Texto publicado em 22/11/12.) 

Já de algum tempo venho me questionando sobre a identidade feminina após 

o ciclo fértil. O que significa ser mulher quando os ovários murcham e a idade se faz 

sentir em um sem fim de detalhes mínimos, que nos transformam em mulheres de 

meia-idade. O busto cai, os problemas de saúde se acentuam, os ossos 

descalcificam e as articulações já não são tão flexíveis... 

E, no entanto, malgrado o naufrágio da memória imediata, o cérebro continua 

tão arguto como sempre. Acumulando a vantagem da experiência e do 

conhecimento, o pensamento flui com uma capacidade assustadora e se torna fácil 

devanear através da filosofia. Aos olhos de nossa mente, ainda somos jovens... 

Ainda amamos, mas o amor precisa adaptar-se às limitações do corpo e da 

vida social. Já não “pintam climas” se os filhos estiverem acordados. O corpo já não 

produz os hormônios necessários para a parte mecânica do sexo, então é preciso 

recorrer à reposição hormonal e aos produtos que facilitem a parte física do ato.  

Muito já se discorreu sobre o orgasmo feminino e as particularidades físicas 

de nossos corpos, e, no entanto, é no cérebro que a maior parte da vivência sexual 

se dá, é no pensamento que despejamos nossas fantasias e que racionalizamos 

nossos atos de amor. É a lembrança dos momentos passados lado a lado, que 

forma o laço de confiança e lealdade, que permite que permaneçamos junto ao 

amado, mesmo quando ambos lutamos para controlar as barrigas e as dores e 

câimbras decorrentes do cansaço de nossas jornadas. É o pensamento que 

transforma a emoção em experiência, em memória e forja a nossa identidade dentro 

do casal. 

E, nesse sentido, pouco importa de que tipo de casal se trata, podemos ter 

qualquer denominação sexual (hétero, homo, bi), religiosa (católico, protestante, 

espírita) ou política (comunista, anarquista, socialdemocrata), que ainda assim 

precisaremos definir nossa identidade como parte integrante de um relacionamento 

em que as memórias contam tanto quanto o cotidiano. 
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É por isso que alguns aspectos do feminismo mais clássico sempre me 

incomodaram. A luta por direitos iguais e tratamento igualitário dentro de todas as 

instâncias da sociedade, não deveria ter sido atrelada a uma competição de 

excelência contra o sexo masculino. Deveríamos ser complementares e não 

inimigos, afinal, dentro das lutas sociais que se nos apresentam, somos oprimidos 

por inimigos comuns, e o fato de nossos companheiros terem sido educados para 

esperar que desempenhemos determinados papéis, deveria ser visto com mais 

paciência e menos beligerância.  

Incomoda-me profundamente o feminismo que escolheu o homem como 

inimigo e vendeu a ideia de que devemos viver sozinhas, já que o homem ideal 

ainda não nasceu. É um pensamento arrogante e tão preconceituoso quanto o modo 

como a sociedade nos impinge seus modelos históricos. E, no final, gera mulheres 

que dissociam sexo de amor e se comportam do modo que tanto criticam nos 

homens. 

Não desdenho das conquistas históricas das gerações que me antecederam, 

mas me preocupo demais com a cobrança que ainda se faz à minha geração, de 

relegarmos o âmbito doméstico à esfera da escravidão. Na fala de algumas das 

minhas conhecidas, dedicar-se á família é “ser Amélia”, e numa leitura totalmente 

canhestra da música do saudoso Mário Lago, transformam um símbolo do 

companheirismo e da lealdade em um sinônimo de subserviência. 

Coincidentemente, são as mesmas mulheres que delegam às “auxiliares 

domésticas” a gestão de suas casas, pensando que combatem a opressão de 

gênero, quando de fato estão praticando opressão de classe. 

Recentemente, devido aos ajustes do mercado de trabalho à modernidade, 

me vi sem função social e sem emprego, em uma idade em que dificilmente terei 

outra oportunidade. Por isso, precisei redefinir alguns aspectos da minha identidade 

e assumir minha casa, que antes eu “tocava” da melhor maneira possível, mas que 

mais de uma década de estudos acadêmicos haviam transformado em um segundo 

plano das minhas prioridades. E, para surpresa e frustração de algumas pessoas do 

meu entorno afetivo, me descobri feliz sendo “Amélia”. 

Afinal, amélia é quem arregaça as mangas e apoia o companheiro nos maus 

momentos, tanto quanto nos bons, atuando como co-piloto na gestão da vida a dois, 
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permitindo que a sua força seja o sustento emocional nas dificuldades. E, como dizia 

Mário Lago: “quando há amor, todos somos amélias”, não importa o gênero. E, se 

depois de uma vivência profissional variada, o que sobrar for o âmbito doméstico, 

precisamos estar preparadas para viver essa experiência sem transformá-la em 

sofrimento e frustração.  

A nossa sociedade menospreza o trabalho doméstico por ter sido sempre 

desempenhado por escravos ou servos, por ser pessimamente remunerado além de 

repetitivo e contraproducente. Entretanto, alguém precisa limpar, ordenar, lavar, 

passar, cozinhar e assumir as responsabilidades necessárias para produzir uma 

dinâmica saudável na convivência cotidiana. É isso que separa um lar de uma 

residência, um refúgio de uma mera moradia. 

O nosso problema talvez seja permitir que os outros definam nossa identidade 

a partir de seus preconceitos. Quando, na verdade, quem somos ou como nos 

vemos deveria ser um exercício de autoconhecimento constantemente aprimorado e 

exclusivamente pessoal. A relação de alteridade não pode tornar-nos reféns do olhar 

dos outros.  

Modelos comportamentais pré-estabelecidos de gênero e sexualidade 

transformaram-se no único parâmetro de compreensão da realidade que a 

sociedade de massas impinge diariamente a todos nós. E quem não se enquadra 

nessas leituras fáceis, quando não tem seus comportamentos patologizados e 

medicalizados, acaba lutando ferrenhamente por direitos que, embora já garantidos 

constitucionalmente, precisam ser reivindicados e defendidos dia após dia contra a 

uniformização forçada. Na contrapartida, ao defender esses direitos, grupos sociais 

minoritários se voltam a excessos de agressividade e constroem modelos paralelos 

tão cerceantes quanto os que a sociedade impõe. 

Em conclusão, não sou uma historiadora que, constrangidamente, “está” 

dona-de-casa. Sou historiadora porque o desemprego não me impede de produzir 

meu trabalho intelectual e décadas de estudos não desaparecem apenas porque 

não existe uma remuneração monetária. Mas sou também dona-de-casa porque 

minha capacidade criativa encontrou uma surpreendente válvula de escape e fonte 

de realização pessoal na culinária e nos aspectos comunitários da domesticidade. A 

minha identidade é uma soma desses aspectos, que não podem ser hierarquizados 
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em termos de valor ou desvalor. A minha identidade me pertence para ser definida a 

partir dos meus próprios termos e sempre vou defender o direito de todos nós ao 

status de indivíduos, em detrimento dos papéis massivos socialmente estabelecidos. 

 

6. Sobre o Preconceito Linguístico. 

(Texto publicado em 07/01/13, denunciando a intolerância agressiva das postagens 

reivindicando o uso correto da língua.) 

Há umas quatro décadas, estávamos conversando com minha mãe e ela nos 

contava que fora abordada por duas freiras solicitando donativos, e estranhara que 

não estivessem vestindo seus hábitos. Não sei se por fugirem-lhe as palavras 

corretas, ou se por alguma razão específica, minha mãe disse que as freiras “iban de 

particular”, expressão que em espanhol normalmente designa quando policiais se 

apresentam sem uniforme. A partir desse momento, minha irmã e eu passamos a 

perceber que havia uma vida para além dos uniformes que as pessoas vestiam em 

situações profissionais, que havia mais de uma instância social. 

Por aqueles processos de associação mental, que só Freud explica, com o 

passar dos anos e a aquisição do português como segunda língua, que acabou por 

suplantar a primeira, aquele “iban de particular”, se transformou em “na vida civil” 

para designar aqueles momentos em que não nos revestimos da aura e da roupa 

das nossas vivências profissionais. Assim, “na vida civil”, meu nome é Anna e eu 

jamais uso meus títulos universitários, hoje, nem sequer para vencer discussões 

sobre assuntos pertinentes à minha área de conhecimento que é a História. 

Toda família tem esse tipo de cumplicidade linguística, composta de piadas, 

expressões, palavras e meias-palavras, que só fazem sentido para aquele grupo 

específico de pessoas. Assim, minha irmã e eu, quando alguém nos deixa falando 

sozinhas e depois nos corta a palavra, saindo-se com algo totalmente extemporâneo 

à conversa, sempre olhamos uma para a outra e dizemos “kashubuki”, ou ao menos 

pensamos, devido a uma tirinha da Mafalda que expressava uma situação 

semelhante. E assim nos entendemos. 
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Ao longo da vida desenvolvi toda sorte de “códigos particulares” também com 

meu marido e minha filha. Muitas vezes esses comentários telegráficos chegam a 

agredir as normas de uso da língua, como quando dizemos “houveram pobremas” 

para expressar que algo deu muito errado. Sabemos perfeitamente que essa 

expressão é uma atrocidade, mas é a NOSSA piada particular, feita na intimidade do 

nosso lar e apenas entre nós. 

Nos idos de 1981 tive aulas com a D. Alair, que costumava dizer que uma 

pessoa bem educada conversa com igual desenvoltura com o caseiro do sítio tanto 

quanto com o executivo de uma multinacional, adaptando sua fala à do interlocutor e 

não deixando transparecer esnobismo de qualquer espécie. E é desse tipo de 

delicadeza e educação que venho sentindo falta ao acompanhar as discussões 

sobre preconceito linguístico, que já duram mais de década e meia. A obsessão dos 

“classemédiasofre” em impor a dita norma culta e segregar quem não a emprega é 

de uma incivilidade atroz. 

Não entro nem no mérito dos jornalistas que mal sabem escrever e mesmo 

assim querem corrigir a deus e o mundo, refiro-me aos posts que infestam as redes 

sociais criticando o uso de palavras erradas e conclamando ao uso correto da 

língua. Ora, no meu entender, as redes sociais são locais em que reproduzimos a 

intimidade da linguagem de gueto que usamos em família, então por que a obsessão 

com a norma culta? Talvez porque a nossa classe média prescinde da educação 

mínima necessária, sendo agressivamente esnobe com quem considera inferior e 

subservientemente servil com a elite que mal lhe responde. 

Como historiadora, não preciso que me expliquem o que é preconceito 

linguístico, uma vez que é um comportamento que se insere nas dinâmicas de 

dominação que caracterizam nossas sociedades capitalistas. É parte das políticas 

de segregação, colonização e opressão dos grandes contingentes da humanidade 

que não tem voz nem voto nos destinos do mundo. É apenas mais um fator de 

opressão entre tantos outros. 

A linguagem é uma das trincheiras da cultura, da identidade individual e 

grupal. Reprimir e normatizar seu uso é parte da estratégia de dominação 

empregada pelas elites e não é uma estratégia nova, remete ao Império Romano e à 

imposição do latim como língua de trabalho, posteriormente, na Europa medieval. Do 
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mesmo modo que hoje se dissemina a ficção de que o inglês é imprescindível no 

mundo moderno, usa-se a norma culta para criar a sensação de que existe um 

padrão normal e correto e o resto de nós (a grande maioria) somo apenas 

comportamentos desviantes. 

Ora, a família e o gueto são os locais da nossa identidade e a linguagem é 

mais um laço na cumplicidade que nos associa. Sem esse fator em comum, 

seríamos apenas um “bando de gente” sem obrigações, sem remorsos, sem 

ligações. A linguagem cifrada ajuda a reforçar os laços de solidariedade que 

construímos e desenvolvemos ao longo da vida. 

Sei que esta é uma discussão que está longe de acabar, mas lembre-se antes 

de reblogar um post pernóstico sobre correção ortográfica ou gramática (eu já parei), 

que a mensagem deveria ser mais importante que as próprias palavras que a 

expressam. Se eu entendi e você também, para que complicar?  

 

7. Sobre Princesas e Mulheres que Não se Dão ao Respeito... 

(Texto publicado em 02/0413, diante da agressividade crescente por parte dos internautas em 

relação às meninas do funk.) 

Tem sido a prática sistemática das elites ocidentais desde sempre 

responsabilizar os pobres por sua pobreza e pelas sequelas decorrentes de sua 

condição. Desde a sociedade vitoriana que incentivava o excedente de mão de obra 

para manter os salários baixos, e mesmo assim criticava a “ociosidade” e a 

“vagabundagem” dos pobres. É claro, o ócio é para os ricos... 

Do mesmo modo, hoje vemos um fenômeno similar na sociedade 

estadunidense, quando as circunstâncias impedem totalmente que os pobres se 

alimentem adequadamente, devido à barbárie do meio consumista, e mesmo assim 

são criticados acerbamente por consumir junk food e desenvolver altos níveis de 

obesidade e as doenças que lhe são correlatas... 

Entretanto, muito perto de nós um fenômeno idêntico está acontecendo e 

apenas a hipocrisia nos impede de percebê-lo. Está sendo cansativo acompanhar as 

redes sociais devido à constante divulgação de posts oriundos da pior mentalidade 
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de classe média, que criticam e moralizam sobre a condição dos pobres. Nem vou 

entrar no mérito das críticas ao projeto bolsa-família ou às cotas universitárias, que 

já são suficientemente preconceituosos por si... 

Refiro-me especialmente às críticas constantes que as meninas que 

frequentam bailes funk recebem na rede.  

E friso: ESSAS MENINAS ESTÃO SENDO CRITICADAS NÃO POR VESTIR 

POUCA ROUPA OU REBOLAR (SENÃO MUITAS ATRIZES GLOBAIS TAMBÉM 

O SERIAM) ELAS ESTÃO SENDO ACHINCALHADAS PORQUE SÃO POBRES, 

NEGRAS E NÃO SE ADEQUAM AOS PADRÕES DE BELEZA MIDIÁTICOS. É 

simples assim!!! 

A mídia oferece apenas esse modelo de comportamento para a maioria das 

jovens que se encontram na pobreza: a vulgaridade está no bbb e nas novelas, não 

surgiu por acaso. Essas meninas não têm parâmetros para analisar e criticar o 

fenômeno, uma vez que a escola é deficitária e não transmite conteúdo crítico e a 

mídia glorifica esses comportamentos quando são praticados por mulheres “bonitas” 

(leia-se brancas, de classe média e no padrão exigido de beleza). 

Homens que dividem as mulheres entre aquelas que se dão ao respeito e as 

que não, apoiam (mesmo que não percebam) a cultura do estupro e a criminalização 

da pobreza. Mas são homens e somos obrigadas a dar um desconto porque foram 

criados assim... Triste mesmo é ver mulheres produzindo e reproduzindo esse tipo 

de discurso de exclusão lastimável, porque acreditam ter alguma superioridade 

moral, resultado de alguns centímetros a mais de tecido sobre o corpo… 

 

8. Sobre Margaret Thatcher. 

(Texto publicado em 11/04/13, devido à reivindicação de uma pretensa “sororidade” por 

parte de algumas feministas para defender o legado de Margaret Thatcher.) 

Não questiono a importância histórica dessa senhora, uma vez que as 

consequências de seus atos ainda estão presentes no domínio da nossa realidade. 

Questiono veementemente aqueles que defendem suas atitudes, alegando que 

devemos separar a política da militância feminista e reconhecer a grande mulher que 
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ela foi... Posso entender que certos setores da direita neoliberal entoem odes à 

musa da privatização, mas não que ela se torne uma referência de gênero para 

qualquer feminista, quer de direita ou esquerda. 

Eu estava para completar dezessete anos em 1981 quando Bobby Sands 

realizou sua greve de fome e acompanhei dia a dia (na medida em que a censura do 

período militar permitiu) sua agonia, enquanto a dita “dama de ferro” sorria e se 

recusava a comentar. O sorriso desse rapaz na única foto veiculada na nossa mídia 

se gravou de tal maneira em minha mente que, meses atrás, vendo Anthony 

Bourdain visitar um muro na Irlanda, que reproduzia esse rosto, meus olhos ainda se 

encheram de lágrimas. Eu não esqueço... 

E não esqueço dos mineiros e dos outros grevistas que essa senhora 

derrotou com requintes de perversidade, das famílias que despejou e do caos 

econômico que suas ideias megalômanas criaram... Ao longo da década de oitenta 

foi essa senhora que me afastou definitivamente de certo feminismo que via como 

vitória a ocupação do poder, mesmo quando exercido da maneira mais calhorda 

possível. Que vitória foi essa afinal? 

Sempre considerei e considero que minha lealdade maior e principal é com o 

gênero humano e não com a identidade de gênero feminino, socialmente construída, 

que hoje compartilhamos. Nesse sentido, repito incansavelmente o que disse a uma 

feminista uspiana há uns quinze anos atrás: NÃO SE COMBATE OPRESSÃO DE 

GÊNERO PRATICANDO OPRESSÃO DE CLASSE. Para mim, Margaret Thatcher 

merece ser execrada, junto a Ronald Reagan, João Paulo II e tantos outros que 

tornaram a vida dos trabalhadores ainda mais miserável, em defesa dos privilégios 

de setores minoritários do poder econômico. 

Dito isto, devo afirmar que não desmereço as lutas feministas, ao contrário!!!! 

Considero-me pós-feminista* porque não acredito que para conquistar igualdade e 

respeito devamos transformar os homens em inimigos e usar as mesmas 

ferramentas que nos oprimiram durante milênios. Dou muito valor ao meu papel 

social de mãe e companheira e sempre briguei pelo direito de lutar lado a lado com 

meu marido pela construção de um mundo melhor. PARA TODOS!!!! 



MEMÓRIAS DE UM BLOG NÃO FINANCIADO 

Anna Gicelle García Alaniz                 29 

É claro que a misoginia me ofende e que as injustiças me revoltam. Mas não 

é defendendo mulheres lastimáveis como Margaret Thatcher que vamos conseguir 

superar a opressão política e religiosa que nos persegue. Especialmente porque 

essa senhora foi um dos principais defensores dessa opressão em seu país e no 

Terceiro Mundo em particular.  

Sou solidária com toda a força do meu caráter aos sobreviventes da década 

de oitenta que saíram às ruas para comemorar a morte da “dama de ferro”, por mais 

grotesco que isso pareça. Afinal, a morte de sua principal algoz foi a única reparação 

que essas pessoas receberam até hoje, após terem sido sacrificadas no altar 

erguido pelo neoliberalismo ao deus-mercado... E se alguém ainda não percebeu 

que a crise que assola a Europa hoje somente foi possível graças à ideologia 

defendida por Margaret Thatcher, então é melhor ir correndo estudar História... 

*Em 2016, aprendi com minha filha que o que passei uma década chamando de 

pós-feminismo, chama-se feminismo interseccional e é uma vertente mais 

crítica que incorpora as discussões de raça e classe social.  

 

9. De Johnny Quest a Bob Esponja: Racismo, Mais-valia e o Difícil 

Aprendizado do Outro. 

(Texto publicado em 19/07/13.) 

O universo dos desenhos animados vem adquirindo complexidades múltiplas 

nos últimos cinquenta anos. A multiplicação de estúdios e o intercâmbio de 

referências culturais entre ocidente e oriente enriqueceram o repertório de 

percepções e personagens disponíveis no universo infantil e infantojuvenil. Algumas 

comparações surgem naturalmente, outras são mais sutis. 

Quando eu estava com nove anos, de 1973 para 1974, Johnny Quest era um 

desenho de aventuras exibido por toda a América Latina, tanto que permanece em 

minhas lembranças tanto a dublagem ao espanhol, quanto ao português. Era um 

desenho com formato hiper-realista, em que as personagens humanas e animais 

podiam ser vistas exatamente pelo que eram, diferente do universo de cães, ursos e 

gorilas falantes vestindo roupas a que estávamos acostumados. Hoje eu acredito 
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que essa estética sofria a influência dos animes japoneses que começavam a 

tornarem-se presentes na programação ocidental. 

A estética hiper-realista de Johnny Quest conferia-lhe uma identidade própria 

e a possibilidade de que, em algum lugar existisse mesmo um menino, filho de 

cientista, vivendo grandes aventuras. E por mais que gostasse de Maguila, Dom 

Pixote e do patinho Saturnino, eles pareciam pateticamente infantis diante do 

universo “vida real” do Johnny e do Hadgi, seu amigo. Entretanto, ao tornar-me 

adulta, essa percepção mostrou-se ridiculamente errônea. 

Recentemente tive oportunidade de assistir a alguns episódios, numa onda de 

saudosismo dessas que surgem quando ultrapassamos a barreira dos “quarenta”, e 

surpreendi-me com o caráter evidentemente racista do mundo dos Quest. Mais 

importante, foi a minha jovem filha de dezessete anos quem identificou e 

transformou em palavras o meu desconforto ao desconstruir alguns dos discursos 

das personagens. “Como as pessoas da época não percebiam até que ponto o 

racismo estava presente na narrativa e na visão de mundo dos autores desse 

desenho?” 

Essa pergunta que vem me atormentando há meses é o que está por trás 

desta reflexão. O mundo dos Quest era mundo da Guerra Fria e o modo como os 

países asiáticos e seus povos eram retratados ressentia-se diretamente disso, do 

mesmo modo que a visão de mundo do Dr. Quest era tida como racional e científica 

(mesmo a serviço de uma potência imperialista) em contraposição às personagens 

nativas e de outras nacionalidades que eram exageradas em seu primitivismo e 

venalidade. O tratamento dado a chineses e japoneses em alguns episódios chega a 

ser nauseante de tão eivado de preconceito. 

Alguns dos desenhos da minha infância eram bem ao gosto das bancadas de 

fundamentalistas religiosos do nosso Congresso. Reforçavam o estereótipo 

desejável da família pequeno-burguesa branca e perfeitamente engajada no 

“american way of life”, perseguindo o “american dream”. E talvez por isso tantos dos 

meus contemporâneos desejassem ardentemente abandonar o Brasil e sonhassem 

com o mundo perfeito dos subúrbios americanos. 
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Havia desenhos de fantasia e aventuras e de animais domésticos em 

situações exageradas. Havia desenhos japoneses de inacreditável qualidade 

narrativa e outros mais nonsense, mas não os chamávamos de anime porque nem 

sabíamos que era disso que se tratava. Sou da primeira geração urbana que 

cresceu com a televisão como companhia enquanto os pais trabalhavam e só agora 

após tanto tempo posso avaliar o que isso significa. 

Nos últimos vinte anos, venho acompanhando as animações oferecidas nos 

canais a cabo, primeiro como mãe junto à minha filha e depois como historiadora 

avaliando o impacto desse tipo de entretenimento na educação. A liberdade 

narrativa evoluiu muito da minha infância aos dias de hoje e isso talvez explique, em 

parte, porque as novas gerações têm visões de mundo tão diferentes e expectativas 

da vida tão variadas, mesmo quando apresentam um perfil social semelhante. A 

variedade do entretenimento oferecido parece gerar a identificação com diversos 

conjuntos de valores que remetem à nossa cultura ocidental ou às culturas do 

oriente, conforme a preferência do público. 

E existe um discurso social incutido até nas animações mais inesperadas. 

Meus pais costumavam sempre alertar-nos para a propaganda anticomunista 

presente no entretenimento de origem estadunidense, o que – pessoalmente – me 

levou a sempre desconfiar das agendas ideológicas presentes em qualquer tipo de 

produção cultural. Nesse sentido, sempre procurei acompanhar de perto as 

preferências da minha filha para ver a que tipo de ideologia sua geração estava 

sendo exposta, e tive gratas surpresas. 

Minha filha aprendeu tudo de exploração capitalista vendo o Sr. Siriguejo 

maltratar o pobre Bob Esponja. Aprendeu que existem muitos tipo de amor, inclusive 

entre pessoas do mesmo sexo, e que isso é natural, vendo Sailor Moon. Aprendeu a 

apreciar o humor nonsense vendo A vaca e o frango, e por isso pude apresentar-lhe 

o Monthy Pyton muito mais cedo do que eu mesma os conheci, na certeza de que 

estaria apta a apreciar seu humor. 

Isso refletiu-se em suas escolhas de brinquedos. Minha filha brincou com 

Barbies porque isso era inevitável, dado o assédio da propaganda, mas as três 

bonecas que mais arrastou pela casa, deu comida, brincou de escolinha e dormiu 

abraçada foram a Emília do Sítio, a Biba do Castelo Rá Tim Bum e a Julieta, que era 
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um bebê clássico. E fiz para ela com restos de panos uma réplica da cobra Celeste e 

do lagarto Harry dos Animais Extraordinários porque eram seus favoritos. 

Personagens excêntricos como Ele das Meninas Superpoderosas, ou o Bum-

de-fora, presente em várias animações do Cartoon Network, abriram sua perspectiva 

mental para a aceitação do diferente e da diversidade como valores positivos. Do 

mesmo modo como o mundo dos animes com suas heroínas destemidas mostrou-

lhe que havia mais de um lugar social para a mulher além do lar. Esses desenhos 

foram meus aliados em sua educação e proporcionaram-nos também momentos 

inesquecíveis de proximidade ao assisti-los e comentá-los juntas. 

Nesse sentido, criamos um hábito que persiste mesmo agora que minha filha 

é uma jovem vestibulanda, ainda sentamos à noite ou aos finais de semana para 

assistir juntas ao Apenas um Show e à Hora de Aventura. Só que também gostamos 

de documentários britânicos, animes do Estúdio Ghibli e séries e filmes sobre 

psicopatas. Gostamos de compartilhar análises sobre o entretenimento e seu 

impacto na imaginação e na formação do indivíduo e refletir sobre a realidade que 

nos cerca e como é retratada nos desenhos. E nos divertimos muito com isso. 

Há ainda muito preconceito e visões de mundo imperialistas nos desenhos 

animados que oferecemos às nossas crianças e isso deveria preocupar-nos muito 

mais na hora da classificação indicativa do que o fato de apresentarem cenas de 

sexo ou violência. Eu tive muita sorte de ter à disposição um arsenal variado de 

opções para oferecer à minha filha, tanto nacionais quanto internacionais, isso 

enriqueceu sua infância e humanizou sua visão do “outro”, da alteridade presente na 

diferença. Gosto muito da pessoa que a minha filha se tornou e detesto quando o 

mérito disso é atribuído apenas à educação formal, tenho muito a agradecer à 

escola, mas também não posso jamais esquecer da Sakura, da Mulan, das meninas 

de Sailor Moon, e de todos os personagens malucos da Nickelodeon e do Cartoon 

Network. 
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10. O Suposto Mensalão, as Novas Esquerdas e as Perspectivas da Ação 

Política. 

(Texto publicado em 12/09/13, criticando as “jornadas de junho”.) 

Está cada dia mais difícil defender um ideário socialista (em qualquer de suas 

variantes: comunista, anarquista ou socialdemocrata), dada a decadência dos 

discursos e das práticas dos agentes sociais que assim se intitulam. 

O Partido dos Trabalhadores fez tantas concessões, para alcançar e 

permanecer no poder, que hoje se encontra totalmente descaracterizado e abriga 

todo tipo de oportunistas em suas hostes.  

O que não significa necessariamente que devamos engrossar o coro raivoso e 

histriônico da classe média que urra pela prisão dos “mensaleiros”, ecoando todo 

tipo de tolice que a mídia veicula diariamente. 

A atuação da maioria daqueles que deveriam zelar pelo respeito ao texto 

constitucional, no processo em questão, extrapolou o bom senso. A condenação 

sem prova, utilizando-se de uma interpretação totalmente equivocada da teoria do 

domínio do fato, permite agora aos réus, ou boa parte deles, a possibilidade de se 

safarem sem maiores percalços. 

 Tivesse o Supremo defendido a Constituição (ao invés de se acovardar 

perante a grande mídia) e processado os réus pelo único crime de fato existente, 

que foi o uso do Caixa Dois, e hoje não estaríamos prestes a protagonizar outra 

farsa rocambolesca. 

Chegamos a um ponto em que se as condenações se mantiverem e os réus 

enviados à prisão (como querem os saudosistas da ditadura), seremos alvo de 

processo na corte da OEA e novamente condenados por nossa omissão perante 

uma flagrante violação dos direitos do cidadão. 

E, no caso de anulação das condenações, assistiremos à baixaria da mídia 

corrupta desestabilizando o estado de direito para eleger um novo gabinete da pior 

direita que existe. 
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E, ao menos uma vez na vida, sejamos honestos e admitamos que esta 

situação não foi criada e nem promovida pelo PT, é o resultado de décadas de 

patrimonialismo, nepotismo e corrupção generalizada que atingem nossa 

democracia capenga desde muito antes do PT existir. 

É nesse cenário que, devido à desilusão com a política partidária e as 

estruturas da representação pública, tem surgido uma esquerda niilista e 

inconsequente que envergonha os anarquistas e comunistas do passado. 

Do mesmo modo que envergonham àqueles que respeitam as lutas dos que 

tanto batalharam para a divulgação destas ideias, e que ainda hoje sofrem com o 

preconceito e ignorância de uma sociedade que teima em deturpar estas ideologias 

sem conhecê-las. 

São estes “neo” anarquistas, em sua maioria, jovens que defendem um 

enfrentamento violento com o poder instituído, bem como plataformas que são um 

insulto ao próprio conceito de liberdade, como a necessidade de todos nos 

tornarmos ciclistas e veganos. 

Sem qualquer contato com a realidade social do país, partindo de um 

conjunto de clichês e palavras de ordem que não encontram eco no meio popular, 

defendem a destruição total das estruturas vigentes para depois construir um novo 

mundo. 

Qual será esse mundo? A grande maioria não sabe, parece que esperam que 

a solução se revele “no processo”... Mas não levam em consideração aos idosos, 

deficientes, crianças ou qualquer um que não possa ou não queira adaptar-se ao 

que acreditam ser um mundo mais “justo”. 

Estes "neo" militantes, que acreditam ter "inventado a pólvora”, não se dão ao 

trabalho de pelo menos ler o que já foi escrito para não repetir os mesmos erros. 

Passam pelo paradoxo de defender uma liberdade sem limites, ao mesmo 

tempo em que sendo uma minoria social completamente inexpressiva, esperam 

impor suas ideias à totalidade da sociedade, mesmo que esta não queira. 

Alguns ainda acreditam que o “povo” vai acordar e segui-los, outros nem se 

importam tal o afã de destruição adolescente que celebram. Dizem-se anarquistas, 
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mas não tem o mínimo respeito pelo legado das gerações anteriores à ideia e se 

pavoneiam por aí dizendo que estão “fazendo a revolução”, quando na verdade 

estão desestabilizando um regime democraticamente constituído e abrindo passo à 

intervenção da extrema direita com o aval dos EUA. 

Exatamente por sua juventude e impaciência, não se dão ao trabalho de ler e 

dialogar com os outros setores sociais e se pensam donos de verdades 

insuperáveis, mesmo que na prática, até o momento, só tenham conseguido 

despertar o que existe de pior na sociedade: a repressão policial e o obscurantismo 

dos conservadores. 

É muito fácil urrar por sangue quando se é jovem, sem nada a perder, e com 

os pais sempre perto para cobrir sua retaguarda em caso de encrencas... Eu, que 

estou beirando os cinquenta, já vi guerra demais, dor demais, sofrimento demais 

para cometer a irresponsabilidade de apoiar quem defende a guerra civil. 

Se existe algo que se aprende com a idade é a percepção da alteridade e a 

capacidade de diálogo com diferentes pontos de vista, quando não a arte da 

convivência em sociedade.  

Porque não adianta nada dizer-se de esquerda e posar de radical quando não 

se respeita as mínimas normas de civilidade e respeito ao próximo. Que esquerda é 

essa? 

Seja qual for o rótulo que a História dará aos revoltosos destes dias, posso 

dizer que como indivíduo essas ideias e essas pessoas NÃO me representam. 

 

11. As Inúmeras Mortes de Abigail Hobbs Como Metáfora da 

Condição Feminina. 

(Texto publicado em 26/05/14, ainda criticando as representações femininas na 

indústria do entretenimento.) 

Se você é fã da série Hannibal, de Bryan Fuller, e ainda não assistiu ao final 

da segunda temporada, talvez seja melhor parar a leitura por aqui. Do mesmo modo, 

se você acredita que tratar da condição feminina é uma bobagem ou atrasa a 
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Revolução, digo o mesmo. Mas se você se incomoda com o tratamento dado às 

personagens femininas na cultura pop, veio ao lugar certo. 

  A série Hannibal é um achado diante da mesmice dos temas adultos, de teor 

investigativo, desenvolvidos para fins de entretenimento pela indústria cultural 

estadunidense. Dos cenários irretocáveis à fotografia de alto nível artístico, 

passando pelos sofisticados pratos desenhados pelo excelente chef espanhol José 

Andrés, tudo nessa série é um convite para apreciar a sofisticação do macabro. E 

não é uma estética para qualquer estômago… 

  Na primeira temporada, a série surpreendeu pela presença de personagens 

femininas complexas e seu protagonismo numa narrativa que opões três 

personagens masculinas fortes e dominantes. E, no entanto, existe Abigail Hobbs. E 

é ai que as boas tentativas dos roteiristas naufragam. 

Porque Abigail é a virgem do sacrifício. Ela é a única filha de um serial 

killer que mata meninas com seu mesmo tipo físico, usando-a como isca para atrair 

as vítimas, e, posteriormente, obrigando-a a ajuda-lo a carnear e comer as jovens, 

que não passam de um simulacro de si mesma. Gareth Jacob Hobbs mata 

simbolicamente Abigail em cada uma de suas vítimas. 

Quando acuado pelos federais, Hobbs corta a garganta de Abigail antes de 

ser morto por Will Graham. Mas, apesar da gravidade dos ferimentos, Abigail 

sobrevive, apenas para se tornar um peão no violento jogo psicológico idealizado 

pelo Dr. Hannibal Lecter e envolvendo o jovem Will. Levada a matar e atormentada 

por seus próprios fantasmas, Abigail é morta por Hannibal no final da primeira 

temporada. 

  Só que não… Imagine a nossa surpresa, após uma dúzia de episódios vendo 

Will sofrer como um rato em um labirinto, quando descobrimos que o Dr. Lecter 

forjou a morte da jovem apenas para melhor poder manipular a culpa de Will, em seu 

sórdido joguinho homoerótico. E ela retorna nos momentos finais do último episódio 

da segunda temporada, apenas para ser morta por Hannibal, nas mesmas 

circunstâncias já vividas junto a seu pai. E apenas para ver Will sofrer. 

  Pobre Abigail, assassinada, esquartejada e engolida simbolicamente por seu 

próprio pai durante anos, mutilada por esse mesmo pai e presa nas garras de um 
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psicopata ao procurar novas figuras paternas nos homens que a vida lhe apresenta. 

A virgem sacrificada no altar dos jogos de poder masculinos, em um mundo em que 

sua visibilidade é negativa, passiva, inexistente, a não ser sob a forma de 

estereótipo. 

  Como não pensar em milhões de meninas e mulheres mundo afora, 

esmagadas e deglutidas por pais que lhes negam afeto, visibilidade e autoestima? E 

que, devido a isso, passam ao longo da vida submetendo-se ao arbítrio de homens 

que reproduzem a mesma dinâmica de dominação, esmagamento e se tornam 

invisíveis até para si mesmas, em sociedades patriarcais que lhes negam a 

identidade fora do pai ou do marido? Como não lamentar a Abigail Hobbs em todas 

nós? 

  Abigail Hobbs morreu inúmeras mortes nas mãos dos roteiristas de Hannibal. 

Estavam denunciando sua condição ou reafirmando-a? Esta última morte foi 

particularmente cruel, porque não diz nada de si, Abigail morreu porque o Dr. Lecter 

quis punir Will por não corresponder ao seu “amor”, fazendo-o sofrer. 

  A identidade lhe foi novamente negada na derradeira morte. 

 

12. Copa, Eleições e o Lastimável Papel das Esquerdas nas “Jornadas de 

Junho”: Desabafo Aberto a Quem Possa Interessar. 

(Texto publicado em 15/07/14, quando o clima azedou nas redes sociais por 

conta da eleição que se aproximava.) 

Meio mundo já escreveu sobre se houve ou não houve Copa. Imagino que 

historiadores do futuro olharão para esse debate como se se tratasse de uma 

conversa entre dementes. Muita retórica foi gasta pelos intelectuais de plantão para 

provar que a realidade não aconteceu. 

 “E, no entanto, se move” disse Galileu. 

 A Copa veio, aconteceu, houve jogos memoráveis e momentos de ópera bufa 

por conta dos grandes conglomerados midiáticos que perderam o tom do ridículo. Os 
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aeroportos funcionaram, os estádios ficaram prontos e os turistas “bombaram” como 

diz a meninada. 

  Houve atrasos nas obras de mobilidade? Sim, e muitos deles exatamente por 

conta dos movimentos sociais que aproveitaram o momento político para encurralar 

o governo com suas demandas, algumas justas e outras totalmente descabidas. 

  Durante os doze meses que antecederam a Copa, vimos as ruas tomadas de 

assalto por grupos raivosos esbravejando da maneira mais incoerente uma revolta 

que desejava ecoar a Europa e os países árabes. Uma revolta gestada nas redes 

sociais e até hoje não sabemos financiada por quem ou como. 

  Gritos generalizados contra a corrupção e reivindicando saúde, educação e 

passe livre. Críticas frequentemente dirigidas às instâncias erradas da administração 

pública, por grupos que nem sabem como funciona o país, mas que se esbaldaram 

com seus quinze minutos de fama, transformando em caos a vivência cotidiana nas 

grandes cidades brasileiras. 

  Passei um ano perguntando aos meus amigos deslumbrados: onde está o 

povo? Por que suas manifestações não empolgam os cidadãos comuns? Por que 

vocês não conseguem transcender esse discursinho besta feito de chavões e clichês 

políticos antiquados e análises sociológicas bitoladas? Só o que consegui foi ouvir 

mais incoerência e a repetição ad nauseam do #nãovaitercopa e outras boçalidades 

afins. 

  Perdi o respeito por amigos de décadas nessa jornada e lamento muito por 

isso. Mas certamente não há como voltar ao que éramos, muito ódio gratuito foi 

destilado nas redes sociais, dedos foram apontados e juízos de valor proferidos em 

um clima de histeria medonho. 

  E, enquanto isso, a direita partidária sentou para assistir enquanto os 

partidinhos nanicos da esquerda detonaram o único governo que minimamente 

chegou perto de alguma reforma social, em quinhentos anos de História no Brasil. 

Se existe algum motivo de vergonha nos acontecimentos dos últimos treze meses, é 

exatamente o papel lastimável das esquerdas radicais anti-tudo. 
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  E, antes que algum sociólogo embriagado por textos franceses venha me 

dizer que direita e esquerda já não definem nada, por favor, vão estudar História!!!! 

Parem de obrigar a realidade a caber em suas categorias patéticas de análise e 

comecem a olhar para as pessoas que vivem e trabalham, não as tratem como 

“massa” e muito menos desmereçam seus anseios e trajetórias neste mundo. 

  Eu sei que nenhum dos meus amigos quer sequer aventar a possibilidade de 

ter servido de massa de manobra, todos são tão inteligentes!!! Mas, se vocês 

tivessem aprendido com o exemplo da Espanha, quem sabe a nossa conversa hoje 

estaria sendo outra. 

  Em 2012, os indignados tomaram de assalto as ruas da Espanha, e não eram 

quatro ou cinco mil como aqui, eram centenas de milhares. Pregaram o voto nulo 

como uma maneira de “mostrar” sua insatisfação. O voto nulo na Espanha elegeu a 

direita franquista genocida com ligações estreitas com a Opus dei. E estamos vendo, 

dia após dia, os espanhóis sendo levados à ruína e ao desespero econômico, 

enquanto a elite abocanha gordas fatias de verbas públicas da maneira mais 

deslavada. 

  E mesmo assim, meus amigos inteligentes querem que o brasileiro anule o 

voto em massa. Anular o voto não serve absolutamente para nada se não houver um 

planejamento rígido de desobediência civil para após as eleições, nesse sentido 

quem anula o voto deveria parar de recolher os impostos e deixar de usar os 

serviços do Estado, passando a organizar-se em comunidades autônomas. Fora 

disso, o voto nulo é apenas uma bravata que somente beneficia os setores mais 

retrógrados da sociedade. 

  Sintomático é ver jovens que se beneficiaram a vida inteira das estruturas 

democráticas (conquistadas a duras penas e com concessões que nos doem no 

âmago) argumentando aos berros que vivemos em um estado de exceção e numa 

ditadura. Eu me lembro de como é uma ditadura de verdade porque vivi em duas, no 

Uruguai e no Brasil, e posso assegurar aos meus jovens amigos que vocês não 

durariam nada nelas, de tão acostumados a ver o mundo a partir do próprio umbigo. 

  Sintomático também é ver o tanto de “revolucionários” concursados no serviço 

público… 



MEMÓRIAS DE UM BLOG NÃO FINANCIADO 

Anna Gicelle García Alaniz                 40 

  Os meses que nos separam das eleições prometem uma campanha de nível 

ordinário, a julgar pelo comportamento nas redes sociais. Como será o dia seguinte 

é o que ninguém está se preocupando em assumir. Quem vai pagar os custos e 

assumir as responsabilidades se toda essa inconsequência das ruas eleger um 

modelo neoliberal que sucateie de verdade o país, destruindo as conquistas tão a 

duras penas obtidas? 

  Certamente não serão os partidinhos trotskistas e muito menos meus “amigos 

de Facebook” que são tão “descolados” a ponto de considerar-se acima do povo que 

defendem. 

  Triste e lamentável. 

 

13. Por Que Eu Sou Comunista? 

(Texto publicado em 04/10/14, respondendo a indagações de internautas.) 

Não esperem encontrar aqui uma longa dissertação teórica, recheada de 

citações de autores com nomes russos ou alemães, muito menos britânicos. Minha 

experiência é da prática e não da teoria, eu não cheguei ao comunismo em alguma 

experiência de “iluminação” proporcionada por professores universitários ou livros. 

Meu pai era comunista, no sentido que o termo adquiriu nos anos ’30 e ’40, 

era um stalinista que defendia paredões. Não tinha qualquer ilusão sobre os seres 

humanos, então pensava que uma sociedade melhor só seria conseguida mediante 

a imposição e a coerção. Tivemos inúmeras discussões à mesa, à medida que eu 

amadurecia minhas próprias convicções. Na casa dos meus pais (sempre alugada e 

por isso passando a ser lembrança periodicamente: “lembra quando a gente morava 

na Emile Pilon? lembra da Rua da Várzea?”) a política era uma constante nas 

conversas. Passei a infância acreditando que a Revolução era inevitável, o destino 

da humanidade. 

Minha mãe ainda é o que eu denominei “mariagarbonezista”. E eu explico, 

minha avó Maria Garbonez era uma mulher forte e decidida, que jamais vi sorrindo 

(porque não dava muita confiança às crianças), mas que possuía convicções muito 

fortes, após uma vida de sacrifícios criando doze filhos e tendo migrado de um 
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vilarejo de fronteira para a capital do país, apenas com a coragem e a ajuda de 

alguns parentes. Minha avó criou seus filhos sem grandes devoções religiosas, mas 

com uma ética severíssima. Não tolerava desonestidade, fofoca ou injustiça. Não era 

nenhuma matrona, era um toquinho de gente que mal alcançava um metro e meio, 

mas que olhava qualquer um nos olhos e não baixava o olhar. Isso deu à minha mãe 

uma visão de mundo peculiar em que o individual e o coletivo só têm sentido quando 

todos colaboram, mas que não tolera acomodações injustas. 

Meus pais se conheceram trabalhando em uma fábrica, e mesmo longe de 

constituir um casal perfeito, aprendi muito com eles sobre como o mundo do trabalho 

funcionava. Minha mãe nunca soube que a exploração que sofria trabalhando por 

produção se chamava mais-valia, mas poderia explicar para você com grande 

sofisticação matemática, com quantas dúzias das meias que cerzia o patrão pagava 

seu salário e a partir de quando na semana, seu trabalho se transformava no lucro 

do outro (e isso tendo frequentado apenas três anos de escola rural). Aprendi com 

meus pais tudo o que precisava sobre o que o homem é capaz de impingir ao 

semelhante para obter lucro. 

Nesse sentido, eu sou comunista como muitas pessoas são budistas. Porque 

é muito mais do que uma ideia política, é uma visão de mundo, é uma identidade. 

É então que surge a pergunta de sempre: e Mao, Pol Pot, Stálin, Fidel e o 

Che? 

Uma coisa que a vida me ensinou é que o mundo é complexo demais para 

pensar que temos a solução da História e que basta uma ideia ou um regime para 

trazer um milagre milenarista que resolva todos os problemas da humanidade. 

Considero quem acredita nisso extremamente imaturo, como também considero 

igualmente imaturo quem acredita que a humanidade pode viver sem quaisquer 

meios regulatórios e usando sua liberdade indiscriminadamente. Tanto a ditadura 

extrema quanto a liberdade extrema são ambas negadoras da civilização. Uma 

porque elimina o indivíduo em prol da sociedade e a outra porque implode a 

sociedade para beneficiar o ego e as paixões do indivíduo. 

Já vi muitas críticas às experiências autodenominadas comunistas. Desde as 

dos esquerdistas de que não passaram de “capitalismo de Estado” (o que concordo 
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em parte) até as daqueles que abominam o comunismo porque querem conservar 

suas hierarquias e privilégios e então demonizam esses regimes. Cada um desses 

regimes deve ser entendido em seu momento histórico e em seu país de origem. 

Dizer que foram erros ou fracassos não basta, é necessário pensar porque 

aconteceram e o que se aprendeu com elas. São parte de nossa trajetória como 

seres humanos e não podem ser relegadas nem por quem defende a ideia e nem 

devem ser levianamente rotuladas por quem a combate. 

O que aprendemos com elas é que não se pode obrigar os seres humanos a 

ser “iguais”, do mesmo modo que a imposição religiosa não conseguiu jamais 

transformar alguém em “bom”. Da mesma forma, se o planeta segue um sistema 

econômico, um único país não tem força e nem capacidade para se subtrair a ele 

sem gerar consequências. Vai daí que a maior parte dos direitos de 

autodeterminação dos povos sucumbem perante o poder econômico e os direitos 

individuais são atropelados perante o poder político. Do meu ponto de vista a 

implantação de um regime de viés comunista radical é uma impossibilidade histórica. 

É nesse sentido que eu me denomino uma comunista sem partido, porque 

não acredito na disciplina partidária em que o indivíduo é tragado em prol da 

sociedade. Acredito que nós comunistas temos muito a contribuir no aprimoramento 

das instituições democráticas, se desistirmos do milenarismo e aprendermos a viver 

nossas ideias de modo prático. É o que eu tento fazer. Se alguém bate a minha 

porta pedindo um litro de leite e eu posso dar, eu dou. Disponibilizo de graça na 

internet o resultado de trinta anos de estudos, porque é tudo o que posso oferecer 

(vivo de modo frugal porque escolhi dividir minha vida com alguém tão idealista 

quanto eu). Fora isso, sou “marmitão”, “ombro amigo” e me disponho a ser solidária 

com quem precisa. 

E faço isso não esperando recompensa ou reconhecimento (não acredito em 

deuses de qualquer tipo, paraísos ou infernos), apenas porque é isso que eu 

acredito que seja ser comunista. Também não considero que todos devam me tomar 

como referência, um mundo cheio de gente como eu seria um tédio. Aprendi a 

apreciar a diversidade e a aceitar os diferentes, mesmo quando a diferença se torna 

uma ameaça à minha existência. E isso porque eu tenho “desconfiômetro” e senso 

de ridículo e me sinto extremamente confortável em minha insignificância. 
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Eu sou comunista porque diante do que sei e do que sou, não poderia ser 

diferente. 

 

14. Atentados, Fundamentalismo, Liberdade de Expressão e o Maniqueísmo 

das Opiniões Formadas. 

(Texto publicado em 14/01/15, diante das solidariedades seletivas.) 

Em 14 de dezembro de 2012 ocorreu um tiroteio na escola de Sandy Hook em 

Connecticut que vitimou vinte e oito pessoas, vinte e duas delas eram crianças 

pequenas. À época levei um choque ao postar no meu perfil no Facebook a minha 

indignação com tal covardia e receber o seguinte comentário: “morrem montes de 

crianças todos os dias no Iraque, no Paquistão e no Afeganistão”. Vários desses 

comentários, provenientes da esquerda que se considera iconoclasta, sucederam-se 

durante dias sem que as pessoas sequer percebessem a monstruosidade que 

estavam expressando. 

A hostilidade e o ódio por trás dessa fala significavam que essas crianças 

mereciam morrer por serem brancas e terem nascido em um país agressivamente 

imperialista. Estabelecia uma hierarquia que transformava as crianças das zonas de 

guerra em vítimas “legítimas” e as crianças vitimadas por mais um demente cristão 

em “futuros opressores que não merecem pena”. Eu recuso veementemente 

hierarquizar as vítimas, crianças são crianças não importa a cor ou a localização 

geográfica, não importam os crimes de seus pais ou conterrâneos, nenhuma criança 

merece ser assassinada em hipótese alguma. 

E não deveria ser necessário ter que expressar isso em palavras.  

Não me levem a mal, este é mais um daqueles artigos de opinião. Se vocês 

não pediram minha opinião, não precisam ler. Se vocês me conhecem e sabem 

como eu sou, então sabem exatamente o que irão encontrar aqui.  

Lembrei-me de Sandy Hook a partir do clima de déja vu que se instalou em 

função dos atentados na Charlie Hebdo. É tanta gente na esquerda brasileira 

justificando “historicamente” o ódio muçulmano, que os cartunistas assassinados 

foram transformados em “provocadores irresponsáveis” e “burgueses xenófobos” 
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oriundos de um país “hipócrita e criminoso”. A palavra “islamofobia” está sendo 

usada como se de fato correspondesse a um comportamento geral da sociedade, 

quando na verdade é apenas mais uma manifestação lastimável do etnocentrismo 

que caracteriza alguns setores bem específicos da população europeia. 

Da mesma maneira, já vi várias pessoas que pensam ser mais legítimo sentir 

pena das vítimas do Boko Haram na Nigéria, do que das vítimas dos 

fundamentalistas muçulmanos na Europa. Ignorando deliberadamente que esse tipo 

de argumentação fomenta o ódio tanto quanto o próprio texto virulento das escrituras 

sagradas cristãs, muçulmanas e hebraicas. É novamente esse discurso implícito de 

que alguns merecem morrer mais que outros. 

Se vocês acreditam e afirmam que os cartunistas da Charlie e as crianças de 

Sandy Hook mereciam morrer apenas por ser quem eram, então vocês estão 

cometendo um crime de ódio tão asqueroso quanto aqueles que condenam nos 

estados imperialistas. 

E esse tipo de distorção provém exatamente da tentativa ideológica de 

historicizar uma discussão sobre religião, deixando a religião de fora. Precisamente 

por não querer ter as próprias crenças questionadas, relativiza-se o papel 

fundamentalismo religioso no terrorismo atual, jogando o foco do debate apenas na 

geopolítica e amputando o aspecto mais crucial do tema. E defendem-se essas 

posturas alegando que se trata de “respeito pela cultura do outro”. 

Porque, essencialmente, refletir sobre o caráter intolerante, violento e 

irracional do Islã significaria ser obrigado a reconhecer as mesmas características 

que estão presentes no cristianismo e no judaísmo ainda nos dias atuais, e não 

apenas em períodos históricos longínquos como as cruzadas medievais. Questionar 

os regimes ditatoriais da Arábia Saudita e do Qatar é hipocrisia quando não se 

aponta ao mesmo tempo para Israel e para o Vaticano, igualmente estados 

teocráticos, que adorariam ter poder suficiente para impor suas ideologias religiosas 

e políticas ao conjunto da sociedade.  

E como poucos intelectuais ou ativistas de esquerda têm coragem para 

enfrentar essa discussão, então é fácil tomar como parâmetro que a religião dos 

outros deve ser respeitada e não se deve ter atitudes ofensivas.  
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E isso não passa de uma falácia. Ser ou não ser ofensivo é uma questão de 

ponto de vista puramente pessoal. Não importa quanto se suavize a fala, sempre 

haverá quem se ofenda.  

A discussão, que começou como “você tem o direito de se ofender, mas não 

tem qualquer direito de matar quem o ofendeu”, transformou-se em “se a história e a 

cultura do seu povo estão sendo ofendidas em um país que você já odeia por si só, 

isso dá o direito de recorrer à violência e ao assassinato”? Para alguns setores da 

esquerda brasileira, tudo leva a crer que dá... Existe um subtexto extremamente 

perigoso nessas falas aparentemente intelectualizadas. 

Por conta desse maniqueísmo aristotélico-tomista que anda grassando nas 

redes sociais, tornou-se impossível ser solidário com todas as vítimas, nossos 

amigos da esquerda iconoclasta escolheram e determinaram quais são as vítimas 

legítimas e todos os que não concordamos, passamos a ser tratados como 

irresponsáveis, reaças (essa é de doer mesmo para uma comunista com cinquenta 

anos nas costas como eu) e manipulados pela mídia. 

Um dos exemplos mais gritantes desse tipo de lógica canhestra foi um 

indivíduo que perguntou: “se o Bolsonaro sofresse um crime hediondo, vocês sairiam 

dizendo ‘eu sou Jair’?” 

Além de equiparar os cartunistas ao nosso tristemente folclórico paladino da 

direita nacional, o camarada parece acreditar firmemente que alguns merecem 

mesmo morrer mais do que outros.  

Então, resumindo, em resposta a esse mar de ódio disfarçado de defesa dos 

oprimidos, vou repetir o que já disse no Facebook: 

Je ne suis pás personne que moi même, mais je suis humaine et ces meurtres 

me insultent. 

Eu não sou ninguém a não ser eu mesma, mas sou humana e esses 

assassinatos me ultrajam.  
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15. ...E Ainda Sobre o Aborto e Outros Direitos Humanos. 

(Texto publicado em 02/03/15, quando a bancada evangélica incentivava as 

campanhas pró-vida.) 

É uma sensação desgastante frequentar as redes sociais ultimamente, como 

se não bastasse o modo invasivo e ordinário com que as pessoas expressam suas 

convicções políticas e pessoais, parece que foi aberta a temporada de caça a 

qualquer expressão de racionalidade ou sanidade. Imagine abrir sua timeline do 

Facebook em um domingo depois do almoço e encontrar o status de um pirralho 

qualquer defendendo o “direito à vida do feto” mesmo em detrimento do direito à vida 

da mãe. Insanidade? Ignorância? 

Cada vez mais se erguem vozes ilegítimas a impor seus discursos 

ideológicos, da maneira mais grosseira e sem qualquer noção histórica e filosófica 

dos direitos que estão em jogo quando apoiam esses discursos religiosos vazios. 

Sentindo-se legitimados por uma bancada de congressistas evangélicos (e muitos 

católicos que na hora da votação também enxovalham os direitos humanos e os 

princípios republicanos para preservar o cânone comportamental religioso) que se 

recusa a aceitar a conquista de direitos por parte das mulheres e das minorias, 

esses ativistas pró-vida não vacilam em condenar crianças pobres à miséria, 

mulheres sem recursos à morte e mulheres vítimas de violência sexual ao inferno 

social de ter a ação dos estupradores legitimada por uma sociedade que as obrigue 

a ter os filhos fruto da violência. 

Digo “vozes ilegítimas” porque jovens brancos (ou não), cristãos (ou não), 

heterossexuais (ou não), de classe média (ou de qualquer outra) jamais engravidam 

e não tem experiência de vida ou maturidade para julgar e emitir opiniões taxativas, 

ignorando deliberadamente os números da mortalidade feminina decorrente da 

criminalização do aborto. É uma arrogância sem tamanho emitir julgamentos sobre 

assuntos que não dominam e sobre direitos que não lhes dizem respeito. 

É assustador o nível de conservadorismo e intransigência de muitos destes 

jovens na casa dos vinte anos. Inacreditável se considerarmos que a maioria tem 

acesso irrestrito à informação e desfruta de liberdades, direitos e perspectivas que a 

minha geração jamais conheceu. 
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O direito ao aborto seguro, em quaisquer circunstâncias, não apenas as 

previstas em lei atualmente, é uma bandeira legítima e tem sido praticamente a 

única pela qual marchei nos últimos anos. Não porque eu precise dele para mim, já 

que passei da idade da fertilidade, mas porque eu preciso ter a certeza de que vou 

deixar o mundo mais seguro para minha filha e para todas as minhas congêneres. 

Eu preciso desesperadamente deixar para trás essa sensação que me 

persegue, desde que me aprofundei nos estudos históricos, de que meu corpo físico 

não me pertence e que foi loteado por políticos inescrupulosos, homens covardes e 

inseguros e deuses masculinos inventados (e seus defensores e asseclas). 

Desde o momento em que as sociedades passaram a organizar-se para 

defender a propriedade privada e a sucessão testamentária por vias masculinas, as 

religiões de matriz monoteísta passaram a denegar a nós mulheres qualquer espaço 

social ou humano. Subjugadas por ordenamentos que exigiam a obediência e 

submissão a pais e maridos, condenadas à maternidade como única expressão de 

existência e sem poder escolher nosso destino, atravessamos séculos e séculos de 

crueldade mental e cerceamento existencial. 

Os papéis sociais definidos a partir dessa barbárie estão sendo questionados 

desde o fim do século XVIII, quando Mary Wollestonecraft publicou sua reivindicação 

pelos direitos da mulher, em resposta à primeira declaração dos direitos do homem e 

do cidadão republicano. Mais de duzentos anos de lutas, em que podemos 

apresentar algumas vitórias parcas, parecem não significar nada para os defensores 

de embriões e fetos. 

Sim, eu estou furiosa e indignada. Furiosa por ver pessoas que estão nas 

universidades, em cursos de ciências humanas, e não sabem diferenciar entre o ato 

do aborto em si, e a necessidade de acesso ao direito inalienável de autonomia do 

próprio corpo. Pessoas que defendem a “vida” mesmo que essa vida constitua a 

ruína do corpo que a gerou. 

Em que universo, meia dúzia de células pode ter mais direitos civis que uma 

mulher adulta em pleno exercício de sua cidadania, ou que uma adolescente que 

precisa ter sua saúde ou sua sanidade preservadas após sofrer um ato de violência? 
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A defesa dos direitos humanos passa por considerar homens e mulheres, 

brancos e negros, pobres e ricos, indivíduos de todos os gêneros possíveis e 

imagináveis como portadores dos mesmos direitos perante a lei e a sociedade. Uma 

sociedade laica, que não permita superstições e preconceitos religiosos pré-

modernos pautarem o exercício da cidadania. 

A descriminalização do aborto não vai torná-lo obrigatório, como parece 

insinuar o discurso inescrupuloso dos pastores; nem vai transformá-lo em método 

anticoncepcional como bradam os ignorantes; nem mesmo vai “destruir a família 

brasileira” como acreditam os homens e mulheres covardes que barganham nossas 

liberdades para manter-se na zona de conforto de suas crenças religiosas. 

A descriminalização do aborto vai permitir que nossos corpos nos pertençam, 

que tenhamos acesso a melhores condições de saúde e que possamos optar e 

escolher nosso destino para muito além da vocação de vacas reprodutoras que as 

religiões do livro nos impuseram. 

Enquanto a mídia manipula a sociedade para bradar como energúmenos 

contra a corrupção, essa mesma sociedade votou para o Congresso em corruptos 

notórios com agendas moralistas hipócritas que estão afrontando abertamente 

nossos direitos mais elementares, sob os aplausos dos ignorantes. 

“O tempora o mores” 

 

16. A Civilidade Está Morta e a Internet Será sua Coveira. 

(Texto publicado em 30/04/15, diante da escalada da violência verbal e da misoginia 

nas redes sociais.)  

Estamos sendo condicionados por todos os meios de comunicação a acreditar 

que o mundo mudou, ficou mais célere, mais imediatista, e que as relações humanas 

passaram a ser mediadas por essa velocidade. Que a sociabilidade abandonou o 

espaço físico real e se concentra agora no mundo virtual, amparada pelos modelos 

criados nas chamadas “redes sociais”. Que a educação pessoal, a gentileza e a 

civilidade não tem espaço nesta pós-modernidade. 
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Afinal, as pessoas teclam suas mensagens com um número mínimo de 

caracteres, que são digitados a partir de celulares e outros “phones”, extremamente 

“chiques”, mas totalmente inadequados do ponto de vista anatômico para o 

desenvolvimento de um diálogo de verdade. E, amparados na desculpa dessa 

limitação tecnológica (ou eufóricos por poder esconder-se atrás desse tipo de 

desculpa reles), os jovens e muitos adultos esquecem deliberadamente de usar 

expressões corriqueiras de polidez e civilidade como: “bom dia”, “você teria um 

tempo para conversarmos?”, “posso te incomodar um pouco?”, você tem tempo para 

responder uma pergunta?”; além dos óbvios “obrigado” e “desculpe pela insistência”.   

Mas não para por aí. Ao passar a fala coloquial para uma expressão escrita, 

uma boa parte das pessoas parece ignorar como essa fala direta soa agressiva. E é 

fácil constatar que isso acontece porque, longe do olho-no-olho, do sorriso cúmplice 

e da expressão corporal, até uma brincadeira simples pode soar como uma 

grosseria sem tamanho. 

Outro dos problemas das redes sociais é a ilusão de intimidade que criam 

entre pessoas que jamais se encontraram frente a frente. Essa falsa intimidade 

acaba por criar situações profundamente constrangedoras, Pessoas que entram em 

seu in-box para conversar totalmente bêbadas tarde da noite, ou que escrevem 

trabalhos acadêmicos sob o efeito do álcool e não conseguem perceber a grosseria 

implícita nesse comportamento em relação ao professor. 

Sim, porque eu sou professora e é disso que se trata. Estou desempregada 

desde 2007 e, mesmo assim, mantenho o blog, um canal no YouTube e respondo 

perguntas e recomendo bibliografia na página do Cantinho da História no Facebook. 

Em um primeiro momento, aceitava qualquer solicitação ou sugestão de 

amizade porque considero esse tipo de orientação de estudos como um serviço de 

utilidade pública. O aumento da grosseria foi me obrigando a deletar centenas de 

contatos e a evitar a qualquer custo aceitar solicitações de amizade de estranhos. 

Considero isso lamentável, mas é o custo necessário para a preservação da 

sanidade. 

Nós professores enfrentamos hoje um profundo descaso com nosso trabalho 

e com as nossas pessoas humanas e físicas. Uma parte disso é parte mesmo do 
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mal-estar da pós-modernidade, que descarta o ser humano e media as relações a 

partir de premissas e paradigmas individualistas e excludentes. Outra parte encontra 

eco na eliminação grotesca dos padrões civilizatórios a que assistimos todos os dias 

nos meios de comunicação e na internet: a despolitização da sociedade, a 

demonização da política, a glorificação da competitividade agressiva, a 

uniformização da sociedade através do empobrecimento do diálogo.  

Estamos apanhando da polícia, dos alunos, dos pais e dos meios de 

comunicação porque ainda nos expressamos e nos regemos por valores e ideias 

que esta sociedade descartou. Como reagir ao cinismo e à hipocrisia reinantes, 

quando se trata de nossa sobrevivência como categoria profissional e como 

identidade de classe? Eu não sei... 

Estamos tentando dialogar com governos estaduais que se fecharam ao 

diálogo, com pais que querem que eduquemos seus filhos para esta modernidade 

atroz (mas que não nos respeitam como pessoas), com forças repressivas 

uniformizadas que não conseguem discernir da moralidade de “obedecer a ordens” 

para o crime de agressão propriamente dito. E estamos perdendo porque não somos 

aparelhados para lidar com a irracionalidade dos outros sujeitos sociais. 

Como aceitar, que até mesmo quem diz gostar de nosso trabalho, ainda 

assim nos desrespeita e nos agride?  

E retomo, neste ponto, a questão da moça bêbada no in-box às onze da noite 

ou do camarada que me pediu para revisar um texto sofrível e depois me disse que 

estava bêbado quando escreveu. Será que esses dois batem à porta das pessoas 

nesses horários tardios, sob a influência da bebida? Se não o fazem na vida real, 

porque o fariam no mundo virtual, com pessoas de quem dizem gostar? Será que 

aquela pessoa que manda uma mensagem inteiramente escrita em maiúsculas, sai 

por aí berrando no ouvido dos outros, como o uso das letras garrafais parece 

sugerir? 

Vou mais longe, em que universo foi educado um jovem que se dirige a uma 

mulher da minha idade, inteiramente estranha e usa diminutivos jocosos e 

expressões de intimidade que me infantilizam e menosprezam? Afinal, eu tenho 

cinquenta anos bem vividos e uma “porrada” de diplomas na gaveta e só me 
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chamam de “anninha” aqueles que me viram crescer ou que me conhecem há 

décadas para justificar essa intimidade. Não certamente um estudante com idade 

para ser meu filho. 

Nós, professores, enfrentamos esse tipo de falta de respeito e consideração 

diariamente, mas para as mulheres a situação é ainda mais difícil porque o 

machismo e o patriarcalismo da nossa sociedade permite que qualquer pirralho nos 

humilhe e se sinta reforçado em sua masculinidade por isso. Nesse sentido, as balas 

de borracha, sprays de pimenta e gás lacrimogêneo são uma consequência direta do 

menosprezo que sofremos todos os dias porta adentro das escolas e no universo 

virtual. Governadores e policiais agem desse modo porque sabem que ninguém vai 

nos defender. 

 

17. O Narcisismo Involuntário Do Olhar. 

(Texto publicado em 30/04/15, sobre alteridade e construção do olhar.) 

Vemos a realidade e a interpretamos de acordo com aquilo que somos. E esta 

não é uma afirmação relativista, até porque eu mesma considero o relativismo como 

um álibi para covardes. Esta é uma afirmação que deve ser entendida a partir do 

atavismo presente em todos nós seres humanos. 

Se você se considera justo, equânime e imparcial em sua leitura do mundo, 

prepare-se para algumas surpresas. Você não é e nenhum de nós consegue ser. 

Está em nossa condição e evolução de raciocínio perceber o mundo a partir da 

própria experiência, o que torna todo e qualquer olhar parcial. 

O que isso significa ou como se dá esse fenômeno? 

Somos uma espécie pensante, mas o nosso pensamento tem parâmetros de 

referência desde o início do aprendizado. O primeiro parâmetro é o da experiência: 

bebês tocam, cheiram e lambem tudo que se aproxima de seu campo de visão e é 

assim que vão construindo suas primeiras percepções do mundo real. 

O segundo parâmetro vem da audição e é o que transforma esse aprendizado 

tátil em experiência para toda a vida. Devemos conversar com os bebês sem essa 
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idiotização da linguagem (que tantos adultos lamentavelmente usam) porque as 

crianças dependem da nossa fala para ir dando sentido aos objetos que tocam, às 

sensações que vivem e às necessidades que precisam verbalizar.  

A aquisição da linguagem está associada a esses dois parâmetros da 

experiência e é o maior salto de desenvolvimento no cérebro do ser humano. Mas, a 

partir da linguagem, a experiência começa a ter sua individualização. Por mais que 

as escolas e os sistemas de educação queiram homogeneizar o aprendizado, as 

crianças não são todas iguais, não aprendem do mesmo modo e não trazem o 

mesmo tipo de “bagagem” de casa. 

Se, desde cedo você educa seus filhos no pavor de castigos divinos e de um 

mundo paralelo, imaginário e mágico, você já criou neles uma dimensão de 

percepção do real que vai distorcer tudo o que eles tiverem que aprender no futuro. 

E é assim com tudo o que passamos para as novas gerações. Ao formar a 

personalidade, vamos formando os parâmetros de leitura da vida e da realidade, 

sem que isso signifique que nossa percepção seja a única possível ou a mais 

correta.  

É por isso, de certa forma, que pessoas vão a Cuba e voltam com discursos 

de todos os tipos. Conheço pelo menos meia dúzia de pessoas que fizeram essa 

viagem e que serviu apenas para reafirmar suas próprias opiniões, tanto de direita 

quanto de esquerda, tanto de religiosos quanto de céticos. A realidade de Cuba, 

provavelmente está na intersecção desses discursos desde que sejam despidos das 

paixões egocêntricas que os conformam. 

E assim para todo e qualquer evento, lugar ou pessoa que conhecemos e 

avaliamos a partir de nossas premissas pessoais do real.  

Quando o raciocínio chega neste ponto, você tem duas opções: ou você cai 

na solução confortável e superficial do relativismo dizendo que o real não existe e 

que todas as opiniões tem o mesmo peso (e nesse sentido, acabando de vez com 

toda e qualquer utilidade e até mesmo historicidade da experiência humana); ou 

você começa a construir parâmetros de diálogo entre as diferentes percepções da 

realidade e meios de arbitragem para os conflitos surgidos na convivência entre 

opostos e opositores. 
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E essa é uma construção difícil, trabalhosa, que requer paciência, dedicação 

e senão carinho, pelo menos respeito por nossos semelhantes, mesmo que sejam 

tão diferentes de nós. Mesmo que nos desejem a morte, a doença e nos rebaixem 

com expressões de baixo calão. Mesmo que estejam colocando o futuro da espécie 

humana em risco com suas atitudes e ações.  

O que torna tão difícil a construção de pontes entre as diferentes realidades, 

nos dias atuais, é exatamente esse voluntarismo individualista e “dono da verdade” 

que toma conta da maioria de nós. Poderia-se dizer que se trata do mal da 

modernidade ou da pós-modernidade, mas na verdade não passa do mais puro 

narcisismo, mesmo que ocasionalmente possa ser involuntário.  

Pensar que a nossa percepção do real seja a única possível e sensata é um 

mecanismo de defesa contra a incerteza e a aleatoriedade da vida. É por isso que o 

ser humano inventou todos os deuses que já andaram e andam por aí. É por isso, 

também, que construímos heróis e lendas, mitos de origem e cultuamos tantas 

figuras improváveis, tanto imaginárias quanto da vida real. 

A velocidade da vida contemporânea só aumentou a velocidade com que 

destruímos nossos heróis. Antes, podia levar algumas gerações para desmistificar 

um prócer ou uma figura lendária, hoje reputações surgem e são destruídas 

meteoricamente. E não temos parâmetros para lidar com essa velocidade. 

Dentre todas as reações que o ser humano poderia ter perante essa 

precarização da percepção do cotidiano e das leituras do real, a grande maioria 

substituiu o medo pela raiva. Em muitos casos, essa raiva se transforma em ódio da 

maneira mais volátil. 

Nesse sentido, estamos ameaçados como espécie de maneira indiscutível. 

Não chegamos a acordo sobre coisas essenciais para a sobrevivência de todos e 

muitos já estão advogando o genocídio dos que lhes são diferentes, em nome dessa 

mesma sobrevivência.  

Sempre que reafirmamos que não existe possibilidade de diálogo com nossos 

opositores, estamos dando um passo em direção a uma solução violenta e 

reafirmando nosso fracasso como seres pensantes.  
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Alguém poderá argumentar: se você defende tanto o diálogo, por que deleta 

de seus contatos nas redes sociais os extremistas, os ignorantes e os ordinários? E 

esse é, novamente, o grande problema contemporâneo de considerar que atitudes 

individuais podem resolver nossos problemas como sociedade e como espécie. Não 

é conservando gente que faz minha pressão arterial disparar e que me ofende da 

maneira mais escrota que eu posso promover o diálogo.  

Neste momento, voluntarismo e atitudes narcisistas somente criam mais 

pontos de atrito. Precisamos pressionar os meios de comunicação, os governos e os 

grupos formadores de opinião, mesmo que seja mediante boicote (e essas são 

atitudes que devem ser coletivas) a manter as portas e o pensamento abertos em 

relação ao “outro”, a priorizar o ser humano e sua integridade a despeito do dinheiro 

e do poder. 

Devemos equilibrar, socializando ganhos e perdas, tudo aquilo que nos define 

e que, por isso mesmo, nos separa e nos contrapõe enquanto espécie. Todas as 

ideologias, quer sejam políticas ou religiosas, que nos isolam e nos levam ao ódio. 

Devemos encontrar um equilíbrio de convivência, mesmo que todos tenhamos que 

ceder, cedo ou tarde. 

Ingênuo? Talvez. Mas qualquer solução que redunde em repressão, guerra 

ou morticínio será mais uma derrota que colecionaremos. Afinal, se você não sabia, 

a Primeira Guerra Mundial foi vendida aos europeus como “a guerra que acabaria 

com todas as guerras”... 

 

18. A Água em Marte e as Mentes Rasas na Terra. 

(Texto publicado em 08/10/15, a propósito de um meme.) 

Na última semana percebi em minha linha do tempo no Facebook, que vários 

dos meus amigos, alguns que muito estimo e parentes queridos, estavam divulgando 

um post com uma criança visivelmente africana bebendo em um charco de lama e 

criticando o dinheiro investido na pesquisa espacial. Lamento tanto que a internet 

mantenha qualquer debate ideológico importante em um nível tão raso, apelativo e 
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vulgar, que desestimula as pessoas a pensar onde estão verdadeiramente os termos 

de cada equação do pensamento. 

Em 1975, contando com 11 anos de idade, cursava eu a quinta série do 

ginasial na Escola Estadual de Primeiro Grau Prof. José Escobar, ainda hoje (se o 

governador deixar) localizada à Rua Greenfeld, no Ipiranga. Minha excelente 

professora de português, D. Takiko Doyama, pediu uma redação de tema livre e eu, 

como boa comunista, resolvi falar sobre a injustiça e a desigualdade, dedicando 

vários parágrafos às pedras da Lua que me pareciam um absurdo diante da fome no 

mundo. Essas redações eram anônimas, o que parecia ser para preservar os 

tímidos, mas também poderia ser para nos proteger dos ouvidos ditatoriais 

onipresentes. 

Entregávamos anonimamente e D. Takiko lia publicamente aquelas que 

considerava como sendo as melhores, sem o compromisso de que nos 

identificássemos, era um exercício de redação para que aprendêssemos a nos 

expressar sem valer nota. D. Takiko leu minha redação e disse que era muito boa, 

mas que nós éramos jovens demais para avaliar o tamanho dos benefícios para a 

humanidade advindos de qualquer pesquisa científica.  

Hoje sei exatamente o que D. Takiko queria dizer e gostaria que soubesse 

(quarenta anos depois) que jamais esqueço o quanto aprendi com ela.  

Vejam vocês que o ponto nevrálgico dessa discussão é que o investimento 

mundial em pesquisa científica (de qualquer ordem) é ínfimo quando comparado ao 

orçamento destinado aos gastos militares ou ao capital volátil do mercado financeiro. 

A culpa de que aquela criança esteja bebendo lama não é do cientista que está 

buscando soluções para doenças e problemas técnicos. A culpa é do sistema 

econômico capitalista que separa a humanidade em quem deve e quem não deve ter 

acesso às condições minimamente dignas de existência, em um nível planetário.  

Sem o investimento em pesquisa espacial, não teríamos a tecnologia dos 

ultrassons e outras frequências de ondas, que permitem a existência tanto dos 

mamógrafos que previnem o câncer, quanto dos fornos de micro-ondas, que 

auxiliam quem não tem tempo para cozinhar. Diariamente nos beneficiamos de 
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remédios, alimentos e utensílios que são derivados das descobertas decorrentes da 

pesquisa espacial.  

Se fôssemos pensar dessa maneira rasa e demagógica promovida pela mídia 

convencional, não teríamos sequer a internet para divulgar nossas ideias. 

É muito importante que se pense que as soluções encontradas pelos 

cientistas para viabilizar a viagem e a pesquisa em Marte, cedo ou tarde nos 

beneficiarão de maneiras que nem podemos imaginar. 

Se as crianças africanas continuam morrendo de sede e fome, a culpa está 

longe de ser do dinheiro investido em pesquisa espacial, que tal pensar melhor 

sobre o lucro bancário, sobre o imperialismo que extrai matérias primas dos países 

pobres e sustenta regimes políticos de apartheid social e racial, a fim de manter os 

privilégios de uma minoria bem específica. 

Estamos caminhando a passos largos para que o 1% mais rico dos habitantes 

do planeta supere a renda dos 99% restantes. E você acredita que acabar com o 

programa espacial vai fazer alguma diferença???? 

Por favor: mais informação, mais pensamento crítico e menos mentalidade de 

rebanho!!!!! 

 

19. O Brasil e o Mundo Medieval. 

(Texto publicado em 13/10/15, refletindo sobre algumas questões enviadas por 

internautas a partir dos vídeos do Cantinho da História.)  

Frequentemente recebo questões no Cantinho da História que me deixam 

pensando durante dias. Seja porque quem pergunta não soube formular e isso 

dificulta minha resposta, seja porque são questões que nem cabem de tão ingênuas 

(bastaria à pessoa pensar um pouco para encontrar as respostas).  Entretanto, como 

é o caso aqui, pode acontecer da pergunta revelar as deficiências do ensino básico 

na área de História.  

Muitas das perguntas que recebo de estudantes em início de graduação 

referem-se ao interesse de cursar uma pós e ao dilema de selecionar um tema. E 
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são muitos que se interessam pela disciplina de Medieval e mandam toda sorte de 

interrogações sobre a possibilidade de acesso a documentos medievais aqui no 

Brasil, na eventualidade da elaboração de um projeto de pesquisa. Fora os que não 

sabem distinguir entre Historiografia do período medieval e Historiografia Medieval 

(anacronismo medonho que confere aos cronistas medievais a condição de 

participar de um debate historiográfico que nem existia à época de seus trabalhos, 

assim o camarada faz um trabalho querendo que um autor do século XII dialogue 

com um do século XX, como se isso fosse possível). 

Nesse sentido, percebo que alguns professores do ensino básico fracassam 

na hora de fazer com que seus alunos compreendam as cronologias, periodizações, 

épocas e a passagem do tempo histórico. Nosso material didático mantém o viés 

eurocêntrico já tão criticado por duas gerações de historiadores, mas nunca corrigido 

por quem mantém as ementas das disciplinas e a redação dos livros e apostilas. 

Assim, as periodizações que nossos alunos aprendem partem da Europa e dialogam 

com a Europa, tornando o resto do planeta mero coadjuvante e nem sempre sujeito 

de sua própria História. 

No que se refere ao período medieval, esse tipo de deficiência salta à vista. O 

que se estuda sobre esse período, no ensino básico, restringe-se à Europa 

Ocidental (França, Ilhas Britânicas, Península Ibérica e aquele conjunto de 

condados, principados e pequenos reinos que, no século XIX, viriam a ser unificados 

formando a Itália e a Alemanha), alguma coisa do Leste Europeu e do Oriente 

Próximo, bem como do norte da África, sempre e quando estejam relacionados aos 

acontecimentos europeus. Nada sobre o Oriente ou as civilizações da América 

Latina, que são estudadas separadamente como se não pertencessem ao mesmo 

registro cronológico. 

Em parte, isso se dá porque ao definir os parâmetros do “viver” medieval, os 

textos disponíveis centram-se na questão fundiária, na sociedade surgida a partir 

das relações dos homens com a terra. Assim temos a sociedade das três ordens: os 

que oram, os que batalham e os que trabalham e temos um intrincado xadrez social 

em que a posse da terra nem sempre implica em propriedade e a residência muitas 

vezes implica em uma quase escravidão. Esse tipo de organização social e política 
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voltada para os diferentes modos de posse, exploração e propriedade da terra é 

conhecido como Feudalismo. 

Como o Feudalismo é um fenômeno geograficamente localizado na Europa 

Ocidental, os textos didáticos dão a impressão de que o resto do planeta nem existe. 

Ou que não se encontra no período medieval quando é estudado em separado. No 

caso do Brasil, a resposta padrão de muitos professores é que a chegada dos 

portugueses em 1500, sendo posterior ao período medieval, exclui o país de 

qualquer estudo sobre o tema. 

Cronologicamente o período medieval restringe-se aos mil anos que vão do 

esfacelamento do Império Romano do Ocidente, em 476 (século V) à tomada de 

Constantinopla pelos turcos em 1453 (século XV) que marca o fim do Império 

Romano do Oriente e redefine as fronteiras da cristandade.  

Esse é um período longo e complexo, que vê o surgimento e a expansão do 

Islã, os contatos dos comerciantes venezianos e árabes com os reinos da China e 

da Índia, bem como com os grandes reinos africanos existentes antes da invasão 

europeia e o estabelecimento de rotas de comércio prósperas e complexas. Existem 

diversos temas a se estudar sobre o período, que vão muito além da fantástica 

historiografia francesa sobre a Europa e o Feudalismo, que tanto influencia nosso 

material didático. 

Mas é claro que se um jovem aluno me pergunta sobre a possibilidade de 

fazer uma pós-graduação no Brasil sobre esses temas é preciso que eu pense a 

resposta de um modo pragmático e realista. As fontes primárias para o estudo do 

Islã, das rotas de comércio, das viagens à China e à Índia, dos cavaleiros das 

cruzadas, do cotidiano das aldeias na Europa, não se encontram no Brasil e, 

certamente, não em português. Podem existir repertórios de documentos medievais 

transcritos e publicados em francês, inglês ou italiano, mas os originais estarão latim 

eclesiástico, grego, árabe ou, no caso dos países que vão desenvolvendo a grafia de 

seu próprio vernáculo, em formas linguísticas arcaicas, que precisam ser 

arduamente aprendidas. Quem já viu qualquer documento em português medieval 

sabe exatamente ao que me refiro, é praticamente uma língua estranha às formas 

contemporâneas. 
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Uma pós-graduação sólida em História Medieval implica na aquisição de um 

vasto corpo de erudição documental em línguas mortas, no domínio da bibliografia 

estrangeira e em um intercâmbio para estudos nas universidades da Europa com 

programas de pesquisa sobre o período.  

Nesse sentido, existem variantes interessantes para quem pensa a partir do 

Novo Mundo. Afinal, os primeiros viajantes que chegaram à América ainda 

pensavam o mundo e os outros a partir de uma mentalidade essencialmente 

medieval. O racionalismo que gostamos de associar ao período conhecido como 

“Moderno” não surge milagrosamente na passagem do século XV para o XVI, é um 

percurso árduo, intermitente e restrito apenas às “cabeças pensantes”. 

Assim, relatos de viajantes e autoridades portuguesas do século XV 

constituem fontes interessantíssimas para analisar o modo como esses homens 

perceberam nosso continente e nossos antepassados a partir das mitologias 

medievais, tanto cristãs quanto pagãs. Muitos desses relatos já se encontram 

transcritos e publicados, constando nas bibliotecas de nossas grandes 

universidades. E existe muita documentação em Portugal que pode ajudar quem 

escolhe esse tipo de tema. 

 Outrossim, fico assustada com a simplificação brutal dos critérios de 

avaliação de TCC’s, dissertações e teses, que vem ocorrendo na última década. 

Estudantes que se formam conhecendo apenas capítulos de livros e sem conseguir 

sequer ter uma ideia coerente sobre a historiografia e seus trajetos fundamentais 

dentro dos mais diversos temas e períodos. Jovens que pensam que dá para 

apresentar como dissertação de mestrado, algo que mal passa de uma monografia e 

sem fontes documentais relevantes.  

O produtivismo, que assola nosso meio acadêmico está criando uma geração 

de “estudiosos” que não sabem estudar. Que perguntam o óbvio e querem sempre 

indicações de leitura porque não sabem consultar bibliotecas ou avaliar o valor de 

um texto e de um autor através de suas referências. Pessoas que desperdiçam a 

oportunidade de diálogo oferecida por meu canal e por este blog ao confundir-me 

com uma mera extensão do Google.  
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Precisamos conversar urgentemente sobre o elefante na sala de visitas, sobre 

o sucateamento da qualidade de nossos cursos superiores a partir das reformas 

tayloristas do MEC , mas estamos ocupados demais com as questões comezinhas 

das políticas departamentais cotidianas. Bem, no meu caso nem isso, porque a 

academia me nega a interlocução por estar desempregada e não ter o prestígio de 

um departamento que legitime minhas falas. Assim, vou continuar a responder 

perguntas sem nexo e a indicar fontes e bibliografia que o aluno poderia descobrir 

sozinho se fosse ensinado e incentivado devidamente.  

Que São Lênin e sua legião de anjinhos bolcheviques me deem paciência… 

 

20. As Delatoras Memórias de FHC. 

(Texto publicado em 29/10/15, após ler os excertos do livro de memórias de Fernando 

Henrique Cardoso, na edição da revista Piauí daquele mês.) 

A edição 109 da Revista Piauí, referente ao mês de outubro corrente, trouxe 

uma seleção de trechos dos Diários da Presidência, material produzido pelo ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, na vigência de seu mandato (entre 1995 e 

2002), e que será lançado em vários volumes pela Companhia das Letras entre 2015 

e 2017. 

São quase dez páginas, naquele formato clássico da revista, que atormenta 

os leitores preguiçosos e leva mais de um despeitado a classificá-la como “esnobe”, 

assim como a seus leitores. Eu gosto da Piauí, onde mais você encontra hoje na 

imprensa nacional artigos bem elaborados, sem a pressão imediatista da audiência 

pela audiência? Nem sempre concordo com os articulistas, mas aprecio o espaço de 

diálogo oferecido. 

Li atentamente as “memórias” daquele que, em meus tempos de pós-

graduanda chamávamos de “o déspota esclarecido” e confirmaram bastante a 

imagem que tenho feito dele durante estes anos todos. Há uma profusão no texto de 

episódios em que o personagem é ovacionado, aplaudido de pé, dá lições de 

História, enfim aquele ego que todos nós conhecemos.  
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Entretanto, o que mais salta à vista nos trechos selecionados para divulgação 

é uma sucessão de barganhas, negociatas e chantagens promovidas pelas figuras 

de sempre do PMDB, PFL (hoje DEM) e PPB (hoje PP). Apenas no episódio 

referente à chacina de Eldorado dos Carajás e nas negociações com a CUT, 

Fernando Henrique reclama da ação do PT. Em todos os outros episódios narrados, 

o ex-presidente perde o sono às voltas com Sarney, ACM, Marco Maciel, Maluf, 

Jáder Barbalho e outros tantos que todos nós conhecemos de sobra. 

Para salvaguardar o Real e manter a política neoliberal, FHC não hesitou em 

negociar e sacrificar seus quadros mais valiosos (o episódio da ex-ministra Dorotéa 

Werneck fala por si), oferecendo aos congressistas e seus partidos toda sorte de 

cargos e ministérios. O fato de deixar claro que essa política de barganhas o enoja e 

classificar como “armadilha” a rotina de negociar com o Congresso, torna ainda mais 

incompreensível sua atitude atual. 

É bastante característica a maneira oportunista como se aproveita, hoje, para 

explorar os factoides produzidos pela mídia e denunciar o PT como foco da 

corrupção, quando todos os ingredientes desses escândalos já estavam presentes 

em sua gestão. Sendo que, não tendo a capacidade e a vontade política para 

combatê-los, preferiu usar o “engavetador” Geraldo Brindeiro para desaparecer com 

os processos e a barganha para sabotar as CPI’s.  

Estou esperando o lançamento do livro completo para verificar se estes 

trechos publicados pela Piauí são apenas um chamariz ou se lá se encontram mais 

evidências da hipocrisia do discurso atual do ex-presidente. Só espero que não seja 

obrigada a ler uma gigantesca egotripp em lugar da análise política que é de se 

esperar. 

Detalhe, lá pelas tantas encontro duas frases que me levam às gargalhadas: 

“Mais tarde tive uma longa conversa com Serra. Aí sim, fomos 

mais a fundo a respeito da nossa relação. (...)” (p.25); 

ao que se segue a narrativa de um ajuste medíocre de contas entre os dois sobre a 

postura de Serra em relação ao Real e às reformas. Imagino os humoristas e 

chargistas políticos delirando com imagens do acontecido. 
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Sempre soube que Fernando Henrique escrevia mal, aquele seu malfadado 

livrinho Capitalismo e escravidão no Brasil meridional (1962) despertava a cruel 

ironia de muitos dos meus professores no IFCH da UNICAMP, pelo simplismo e a 

ignorância crassa sobre a escravidão. Entretanto, não esperava um trecho como 

este, de ambiguidade homoerótica, que parece ter passado despercebido tanto ao 

autor quanto à equipe de edição.  

Enfim, aguardemos as “memórias”...  

 

21. Carta Aberta a Quem Possa Interessar e Quem Sabe Assim Ajudo Algum 

Reaça a Sair do Armário. 

(Texto publicado em 13/12/15, desabafando minha impotência diante da polarização 

crescente nas redes.) 

Prezado internauta, 

Já que as cartas voltaram à ordem do dia, venho da maneira mais clichê, 

mediante estas mal traçadas linhas, me dirigir a você de um modo bem genérico. 

Não importa se você é um visitante do meu blog ou do meu canal no YouTube, o 

importante é que precisamos conversar sobre o nosso elefante na sala. 

Eu, que sou uma mulher já entrada em anos e com cabelos brancos na testa, 

não pretendo duvidar da capacidade de sua mãe para educar você. Antes quero crer 

que foi este mundo sedutor da impunidade anônima da internet e talvez um vício seu 

em ler jornalismo ruim ou assistir demais televisões mal intencionadas, que o jogou 

nessa espiral de grosseria e ignorância.  

Em que universo você aprendeu a ser misoginamente condescendente, 

sarcasticamente debochado, ou mesmo por um momento pensou que poderia me 

chamar de “vagabunda” e “comuna” e que isso condiz com o comportamento de 

alguém que está defendendo civilizadamente suas ideias? 

Ando ponderando não responder mais a você (em todas as faces e 

encarnações que vem apresentando nos últimos tempos) e até já parei de aceitar 

solicitações de amizade de estranhos no Facebook para evitar conviver com seus 
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maus modos e sua insistência em considerar jornalismo ruim como verdade 

absoluta. 

Correndo o risco de parecer arrogante (pode me levar a mal se quiser), eu 

não passei os últimos vinte e nove anos da minha vida estudando teoria e 

historiografia para ser rudemente interpelada por qualquer fulano (quer seja pirralho 

ou velhaco) que aprendeu o que sabe de História lendo Best-sellers de jornalistas de 

terceira categoria ou de pseudo-historiadores que sacrificam a credibilidade 

acadêmica para tornarem-se fenômenos de mídia. 

E digo isso porque estou cansada de ter que ler que Stálin matou cinquenta 

milhões de pessoas (a cada ano o número aumenta mais) ou que Mao matou mais 

sessenta milhões. Custa-me crer que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso 

ou matemática básica não perceba a falácia desses números.  

Você não é o primeiro e provavelmente nem será o último que me joga na 

cara esses números tirados do traseiro de algum defensor do status quo. Números 

que englobam pessoas que morreram na guerra, que morreram de fome em 

circunstâncias das mais diversas ou até mesmo de doenças causadas pela miséria. 

Como se cada um dos governantes do chamado “socialismo real” tivesse planejado 

e executado o genocídio valendo-se do acaso do devir histórico.  

Será que você não cora de vergonha ao endossar tamanha desonestidade 

factual? 

Pelo visto não, uma vez que sendo leigo, você provavelmente nem sabe que 

existe uma disciplina entre os historiadores chamada HISTORIOGRAFIA que trata 

especificamente do modo como o discurso histórico é formulado e estabelecido 

conforme a filiação teórica de cada autor. Essa disciplina estabelece e permite o 

diálogo entre autores e vai estabelecendo as linhagens do pensamento. E digo 

linhagens mesmo, no sentido genealógico, porque nos historiadores nos agrupamos 

em linhas teóricas que são como grandes famílias dialogando geração após 

geração. 

Então, quando você me sugere que leia um autor que desdenha esse diálogo 

e nem sequer se responsabiliza pelas afirmações que produz mediante 

apresentação de evidências documentais precisas, ou mesmo uma linha de 
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raciocínio lógico, eu tenho todo o direito de não entrar nessa polêmica estéril e vazia. 

Principalmente porque você estará aproveitando dos meus títulos para legitimar suas 

opiniões rasas e seus autores medíocres. 

Já fui extremamente tolerante nos meus primórdios aqui no meio virtual. 

Passava meus dias respondendo e encaminhando questões que mais pareciam um 

deboche do que uma curiosidade. Ajudei pessoas de todos os tipos, mesmo quando 

percebia que desprezavam as minhas convicções e, talvez até, quem vai saber, a 

minha própria pessoa. 

Agora estou cansada, cansada de gente que quer visibilidade e legitimação e 

para isso se torna invasiva e não respeita sequer os limites da mais mínima 

privacidade. Cansada de lidar com borderlines, depressivos e maníacos de vários 

tipos que usam o computador como trincheira e a internet como vitrine, varrendo 

qualquer bom senso e racionalidade à força de lugares comuns e generalizações 

baratas. 

Cansada de quem me cobra “imparcialidade” sem me oferecer sequer uma 

interlocução educada. Afinal, como já comentei recentemente no Facebook: a 

"imparcialidade" é o álibi dos hipócritas, dos cínicos e dos covardes, que malham e 

criticam apenas um dos lados sem ter a coragem de se comprometer publicamente 

com o outro. E é um discurso que seduz quem se considera acima do bem e do 

mal... 

Eu tenho um lado, que é fruto da minha experiência de vida. Isso não 

empobrece a minha análise enquanto historiadora, ao contrário, ter um lado me 

coloca na linhagem de historiadores à qual escolhi pertencer. E isso me honra muito 

porque os intelectuais que mais admiro e que foram meus modelos de toda uma vida 

também tem lado, não se acovardam nem se escondem por trás de um discurso 

hipocritamente neutro, que mascara a mais vil manipulação. 

A vida acadêmica não é nenhum paraíso (e já se vai uma década e meia 

desde que eu me desliguei desse meio), mas, ao menos, não compactua com essa 

farsa criada pela mídia do “contraditório”. No meio acadêmico, para contradizer o 

que quer que seja não basta ter “opiniões” ou ser “o menino inteligente da família”, é 

necessário ter uma bagagem teórica sólida e evidências documentais indiscutíveis.  
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E eu ainda estou tentando descobrir de onde você tirou a ideia de que somos 

todos marxistas nesse meio. Durante os treze anos em que frequentei a UNICAMP e 

posteriormente a USP, a presença marxista era de pouco mais de 30% entre 

docentes e discentes. Existem outras linhas historiográficas que também se 

interessam por um olhar crítico ao capitalismo, aliás, entre as pessoas com um 

mínimo de conhecimento histórico são bem poucos os que o defendem, mesmo 

quando não são marxistas. 

Eu, entretanto, sou marxista na vida profissional e comunista na vida civil. E 

também sou filha, esposa e mãe. Lavo e passo as roupas, cozinho e cuido dos meus 

em casa porque não acredito em combater opressão de gênero praticando opressão 

de classe, ou seja, não tenho e nem quero ter qualquer empregado doméstico. Sou 

uma pessoa de carne e osso e não apenas uma imagem no vídeo ou um perfil em 

blog e rede social. 

E este ano foi meu Rubicão, estou colocando um basta ao abuso e ao 

assédio. Vou voltar a gravar em 2016, mas será nos meus termos. Vou continuar 

ajudando quem me procura, desde que minha saúde permita e desde que a pessoa 

apresente um mínimo de polidez e educação. Se você usar qualquer insulto sexista 

ou misógino será processado. Se você comentar usando linguagem agressiva, vou 

postar este texto para sua edificação intelectual. E se você optar pelo assédio, não 

vou me esconder, mas também me reservo o direito de deletar e bloquear o 

deboche, o sarcasmo, a impolidez e outras manifestações igualmente ordinárias. 

No mais, desejo que você seja feliz no mundinho que escolheu viver e que 

siga seu caminho sem prejudicar demais àqueles que, como eu, trilham sonhos e 

aspirações diferentes. O mundo tem espaço para nós dois, mesmo que você não 

queira. 

Um abraço!! 
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22. O Ato de Pensar Não Pode Ser Uma Aceitação Mecânica. 

(Texto publicado em 07/03/16, após a condução coercitiva de Lula, abortada no aeroporto, 

quando a “pós-verdade” ainda não tinha seu conceito tão difundido.) 

“Devanar-se los sesos” é uma expressão que era usada na minha infância em 

Montevideo e que significava algo como pensar furiosamente, colocar os miolos para 

funcionar. “Sesos” são exatamente os miolos, o cérebro em si, o verbo “devanar” já é 

outra história.  

Provavelmente vocês que nasceram na era da tecnologia jamais viram uma 

“devanadora”, que era um aparelho comum em qualquer indústria têxtil da América 

Latina até os anos 70, depois já não sei. Era composto por uma estrutura circular, 

muitas vezes de madeira e podia ser acionado a pedal ou ser automatizado. A tecelã 

pegava a “madeja”, um tipo de novelo grande e bruto e encaixava na estrutura e 

acionava o pedal ou o motor e passava a lã ou a linha para os cones, que seriam 

depois utilizados nas máquinas de tricô (no âmbito doméstico) ou nas máquinas 

têxteis na fábrica.  

Era um trabalho mecânico e monótono como soem ser todos aqueles ligados 

a esse tipo de indústria. No início dos anos 80, já no Brasil, quando trabalhei na 

extinta Indústria de Meias Aço S.A., havia máquinas grandes e totalmente 

automatizadas, que passavam o fio para os cones em uma velocidade industrial e 

podiam ser controladas por um único operário sem grande envolvimento físico. Mas 

a minha lembrança pessoal dos “devanadoras” vem de ver minha mãe trabalhando 

em casa, em um quartinho perto da escada (entre a cozinha e a sala), onde ficavam 

a máquina de tricô e a máquina de cerzir meias, outra máquina que já nem existe 

mais nas fábricas. 

“Devanarse los sesos”, então, é uma expressão que vai muito além de pensar 

furiosamente e cada vez mais rápido (de acordo com a habilidade da tecelã), implica 

também em seguir o fio de uma meada até o seu fim, pegar uma massa bruta de 

informações e transformar em uma série de “cones” trabalháveis. Significa, ao 

menos para mim, que consigo decifrar a analogia implícita em tal expressão 

idiomática, pensar tão exaustivamente como se fosse um trabalho braçal até 
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conseguir destrinchar as meadas da realidade aparente e daquelas que estão 

escondidas.   

Esse preâmbulo quase poético é para dizer que passamos o final de semana 

pensando e analisando furiosamente os acontecimentos da quinta e da sexta-feira 

passadas (04 e 05/03/2016). Procurando sentidos múltiplos em cada notícia 

veiculada e buscando devassar os interesses de cada interlocutor, de cada 

personagem, de cada instituição e tentando definir seus papéis na esparrela criada 

pela dita Operação Lava Jato. 

Não vou ditar aqui uma análise ou definir responsabilidades, meio mundo na 

imprensa hegemônica e na imprensa independente já está fazendo isso. Não me 

cabe dizer quem é inocente, quem é culpado, quem escarrou na Constituição, quem 

foi arrogante e desnecessariamente autoritário, ou quais os custos que toda essa 

barbaridade vai ocasionar em nossa frágil e incipiente estrutura democrática. 

Meu papel, enquanto professora, é fazer um chamado ao pensamento. Há 

muita opinião circulando, algumas são extremamente analíticas e pertinentes e 

outras não passam de um amontoado de preconceitos travestidos de fatos. É 

importante que você que me lê se dê ao trabalho de realizar esse processo básico 

de desconstrução das notícias. E para isso proponho algumas perguntas que você 

deve fazer sempre que se deparar com qualquer notícia que circule em qualquer 

mídia: 

- Quem está divulgando a notícia é um jornalista autônomo e sério ou é alguém que 

depende do patrão para sobreviver? Isso faz uma diferença medonha no modo como 

a notícia pode ser veiculada e tratada. 

- O veículo (emissora, canal, jornal ou revista) possui credibilidade dentro de qual 

setor demográfico ou político de nossa sociedade? Pensar quem fala e para qual 

público esse veículo é dirigido é igualmente importante. 

- Os fatos divulgados na notícia são verificáveis ou apenas boatos? 

- As pessoas acusadas ou defendidas na matéria são retratadas de modo acurado 

ou apenas tem sua realidade manipulada para corresponder a estereótipos de fácil 

assimilação por quem tem preguiça de pensar? Oposições primárias como 
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“mocinhoXbandido”, “bemXmal”, “corruptoXhonesto” são estúpidas e mascaram 

muito mais que a realidade aparente, mascaram essencialmente a condição humana 

cheia de contradições e nuances.  

- O cenário retratado pela imprensa condiz com a realidade da sua vida? Ou você 

está comprando brigas e crises que poderiam ser dimensionadas de maneira 

totalmente diferente, caso você não passasse o tempo aceitando bovinamente as 

análises e opiniões de determinados “jornalistas”? 

E essas perguntas são apenas para começar, uma vez que você se 

acostumar a questionar a realidade outras vão surgir. Vão ser perguntas suas, 

questionamentos pessoais que sua mente vai desenvolver ao relacionar-se com a 

realidade aparente e aquelas outras realidades que se escondem em cada aspecto 

das nossas vidas. 

Em um momento em que a sociedade brasileira está em um ponto de tensão 

inaceitável, tudo o que peço é que você pense. Somente o pensamento crítico e o 

diálogo vão nos afastar deste abismo. Soluções econômicas milagrosas não vão 

acontecer se estivermos entregues ao ódio e á hostilidade social. Pense, ouça, 

dialogue.  A civilização agradece e eu também. 

 

23. Historicidade. 

(Texto publicado em 15/03/16, a propósito da foto mostrando uma babá 

empurrando o carrinho do bebê, logo atrás de um casal verde-amarelo 

em uma manifestação pró-impeachment.) 

Em algum momento lá pelo fim dos anos 80, cursava uma disciplina tópica 

oferecida pelo professor Paulo Miceli no IFCH da UNICAMP. Tratava de métodos e 

fontes para a História Oral e uma das abordagens era sobre o uso de 

documentários. Miceli exibiu para nós o documentário Chapeleiros (1983) de Adrian 

Cooper e começamos uma roda de discussão sobre o trabalho na fábrica e o modo 

como os testemunhos podiam ser trabalhados. 

Lá pelas tantas comecei a dar um exemplo de testemunho de segunda mão, 

relatando as experiências do meu pai como operário têxtil, sua jornada de trabalho, a 
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escamoteação do pagamento de horas extras durante a ditadura e a disposição 

espacial do homem em relação à máquina. Era uma discussão sobre o modo como 

os operários se viam e se havia um consenso entre eles sobre a exploração de seu 

trabalho. Miceli nos conduzia para a conclusão óbvia de que a maior parte dos 

operários não percebia o sistema de exploração do mesmo modo que nós ou que o 

meu pai, que havia sido um militante comunista. 

Relembro esse episódio por vários motivos. Um deles é a intervenção de uma 

colega, herdeira de um empresário, que me perguntou, sem qualquer pudor, “se a 

fábrica era tão ruim por que seu pai não foi embora e procurou coisa melhor?”. Hoje 

eu teria pelo menos uma dúzia de respostas bem estruturadas e inclusive irônicas. 

Naquele momento limitei-me a olhar para o Miceli pedindo ajuda porque não tinha 

como explicar a quem sempre viveu no privilégio, que os pobres não têm muita 

escolha na hora de adentrar ao mercado de trabalho e menos ainda a opção de sair. 

Uma das discussões, naquela mesma disciplina, era exatamente a questão da 

historicidade e da autoconsciência por parte das fontes, quando tomamos um 

depoimento oral. Questão espinhosa. Inclusive porque muitos dos presentes sequer 

compreendiam a própria historicidade, que dizer da fonte. 

Imagino que nas faculdades particulares que oferecem licenciaturas em 

História, esse tipo de discussão provavelmente é preterida, em favor de conteúdos 

factuais. Eu não tive grandes conteúdos factuais na UNICAMP, nossos professores 

defendiam que os fatos estavam nas enciclopédias e que nossa função era pensar. 

Até hoje sempre que preparo uma aula recorro aos repertórios e obras de referência 

para reunir efemérides e informações factuais, porque os autores que defendo 

estavam mais preocupados com analisar e desmontar os fenômenos históricos e 

sociais, do que se ater a datas. 

Tenho verdadeiro horror aos professores que submetem crianças e 

adolescentes a uma decoreba insana e não lhes ensinam a identificar a própria 

historicidade. Somos quem somos porque não estamos em animação suspensa, fora 

da História. Nossas origens, as trajetórias de nossas famílias e o modo como e com 

quem fomos socializados são elementos para entender como nos comportamos, 

como pensamos, como reagimos à representação do real que nos foi apresentada.  
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E isso é historicidade. 

Com essa consciência podemos entender o ponto de vista dos outros, 

podemos dialogar e estabelecer uma relação de alteridade. Principalmente, porque é 

a noção da nossa historicidade que nós dá a capacidade de perceber que existem 

outras maneiras de ver o mundo e perceber a realidade. É a esse tipo de 

aprendizado que nos referimos quando dizemos que muitos manifestantes deveriam 

estudar História. 

Pessoas brancas que pertencem a classes abastadas e que acreditam que o 

mundo lhes deve privilégios não tem a mínima capacidade para entender os 

discursos oriundos de outros meios sociais, em parte porque mesmo em seus 

colégios caros, os professores estão mais interessados em preparar para o 

vestibular do que em fazer pensar. Estabelecem seu discurso e sua narrativa de 

mundo classista como o único legítimo e jogam todo seu prestígio e dinheiro nos 

meios de comunicação para legitimar esse discurso. Inclusive abusando do poder 

econômico nas relações de trabalho para estabelecer seu repertório de falsas 

equivalências. 

Não é de estranhar, nesse sentido, que a babá exposta reiteradamente em 

icônica fotografia desde o último domingo (13/03) tenha saído a público reproduzindo 

o discurso de seus patrões e desautorizando as críticas que estes receberam por ser 

quem são. Que escolha ela tem se quiser conservar seu emprego? Mais assustador 

é ver quem não tem a capacidade de identificar a Síndrome de Estocolmo em sua 

fala e a está usando para desautorizar as críticas que foram feitas a seus patrões. 

É a mesma questão da minha antiga colega de faculdade só que com o sinal 

trocado. Afinal, se a babá defende o patrão, quem somos nós para falar por ela? 

Deveríamos ficar quietos e parar de doutrinação esquerdista nas escolas para que o 

Brasil voltasse a ser o paraíso, não é mesmo? 

Quem somos nós, historiadores, filósofos e cientistas sociais em geral? 

Somos quem recebeu o treino discursivo para desconstruir as realidades 

construídas e impostas socialmente pelos poderes sociais e econômicos.  
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Somos quem olhou para a fotografia e reconheceu os traços nítidos de mais 

de três séculos de escravidão e mais de um século de relações de trabalho 

assimétricas.   

Somos quem olhou para os cartazes da manifestação defendendo valores 

que remetem ao ideário fascista e percebeu o perigo implícito para a ordem social. 

Somos quem percebeu que as pessoas que marcharam lado a lado com os 

fascistas defensores da tortura acabaram por legitimar seus discursos de ódio, 

mesmo que não os endossassem.  

Somos quem deveria tomar muito cuidado ao ressaltar o caráter variado dos 

manifestantes como se isso lhes conferisse um passe livre para escarrar nas 

instituições democráticas e pregar a extinção de quem não pensa como eles. 

Mas, principalmente, somos quem deveria estar na linha de frente ajudando 

nossos concidadãos, que não tiveram a oportunidade de estudar em boas 

universidades, a compreender que História é muito mais que fatos e datas. Que a 

nossa identidade humana e social está intimamente ligada à nossa historicidade. E 

que sem esse conhecimento não saberemos sequer quem somos.  

 

24. A Justiça Burguesa. 

(Texto publicado em 22/03/16, que foi incorporado ao projeto Historiadores pela Democracia. 

Ao ser publicado, teve o último parágrafo suprimido para evitar polêmicas. Em meu blog 

permanece na íntegra porque foi escrito para responder a alguns militantes que estavam 

debochando de “é uma piada essa gente branca que fala em golpe de Estado só porque a 

Justiça não funciona, como se algumas vez houvesse funcionado para os negros”. Vai daí que 

ainda acredito que se o judiciário virou esse descalabro todo, devemos lutar para que 

melhore.) 

Há momentos em que é necessário superar a embriaguez dos discursos 

políticos, partidários, ideológicos e encarar que a sociedade humana é muito mais 

complexa do que as categorias que formulamos para compreendê-la. Este texto 

pretende dimensionar algumas questões óbvias, que no calor dos ânimos tão 

exaltados que enfrentamos, estão sendo escamoteadas e deixadas propositalmente 

de lado por todos os envolvidos no debate. Peço desculpas, portanto, pela 
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simplicidade e pelo didatismo de algumas informações, este não é um texto de 

reflexão historiográfica e sim para lembrar o óbvio a quem está fingindo que não vê. 

Neste momento existem dois tribunais, além daqueles previstos pela 

Constituição, em funcionamento no Brasil: a mídia e o Facebook. Embora os 

tribunais oficiais e legítimos ainda deixem muito a desejar em termos de Justiça, a 

interferência massiva de uma mídia partidarizada e de uma rede social que 

retroalimenta os ódios está cobrando um preço muito caro nestes tristes tempos. 

Desinformação e linchamento virtual, irracionalidade e violência, tudo contribui para 

um caldo de cultura perigoso e inaceitável. 

Durante toda a minha vida eu tive como um fato de que a, assim denominada, 

justiça burguesa não é suficiente para os pobres, para os explorados e para os 

oprimidos. Vivemos em um país em que a polícia militarizada, triste excrescência 

dos tempos ditatoriais, reina incólume nas periferias cometendo todo tipo de 

arbitrariedades, amparada por amplos setores de um poder judiciário conservador. E 

é conservador porque os mecanismos de concursos e nomeações são praticados 

dentro de um nepotismo rasteiro e obscuro. 

Nenhum dos três poderes que compõem a República está acima da lei. Mas, 

enquanto o legislativo e o executivo estão sempre na berlinda da mídia e da 

sociedade, o judiciário mantém seus controles internos e não presta contas a 

ninguém. É o que desejamos em uma sociedade moderna? É claro que não. 

Mas vamos pensar com um pouco de discernimento e atentar para alguns 

detalhes que contam. Como era a Justiça em tempos prévios, quando as repúblicas 

burguesas não existiam? Como eram os métodos de obtenção de provas? Quem 

eram os operadores da lei? 

Vivemos em uma sociedade com origens eurocêntricas, então olhemos para a 

Europa do passado. No último quartel do século XII, a igreja de Roma organiza seus 

tribunais inquisitoriais para perseguir e eliminar os cátaros franceses, mas somente 

em 1376 Nicolau Emérico (ou Eymerich) sintetiza o primeiro manual do inquisidor. 

Este manual seria revisto e ampliado em 1578 por Francisco de La Peña. 

O manual de Emérico prevê o uso de delações anônimas e torturas físicas 

para a obtenção de confissões dos suspeitos de heresia. Hoje olhamos para esse 
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texto com náusea e muitos leigos o consideram uma aberração ou uma anomalia 

histórica. Mas não se trata de uma anomalia, a justiça medieval previa torturas 

grotescas em vários países europeus, tanto na fase de investigação quanto nas 

sentenças condenatórias. A pena de morte não era piedosa, ao contrário, era 

acompanhada de requintes de crueldade e era pública. 

Os europeus, e nossos ancestrais latinos não eram exceção, se compraziam 

em reunir-se nas praças públicas para ver pessoas sendo rasgadas, evisceradas e 

garroteadas vivas. Seria de se pensar que evoluímos desde então, mas a sede de 

sangue demonstrada nas redes sociais parece devolver-nos a essas origens 

vergonhosas. Basta uma série de manipulações midiáticas grosseiras para que 

nossos contemporâneos se transformem em bestas ignorantes sedentas de tortura e 

morte. 

Hoje, nós que nos consideramos à esquerda do espectro político, podemos 

considerar a justiça burguesa falha e insuficiente, mas não devemos esquecer o 

quanto de ganho efetivo as liberdades burguesas significaram na passagem do 

século XVIII para o XIX. A primeira reivindicação de direitos humanos provém 

desses tempos, na esteira da Revolução Francesa, e é o momento em que se pensa 

que todos os homens nascem iguais. De todos, até hoje, esse foi o conceito mais 

revolucionário e mais importante para a humanidade.  

É claro que ainda estamos lutando e muito para tornar realidade essa 

igualdade teórica, não poderia ser diferente em um mundo que substituiu as castas 

pelas hierarquias classistas e sexistas. Mas é muito importante que não se perca de 

vista que liberdade, privacidade e o benefício da dúvida contido na presunção de 

inocência deveriam ser as bases dessa justiça burguesa na teoria. Quando algum 

setor social defende que qualquer dessas liberdades seja suprimida, deveríamos 

reagir imediatamente. 

Tribunais inquisitoriais não são legítimos em regimes republicanos, mesmo 

que tenham apoio popular. Provas obtidas ilegalmente são nulas. Violação dos 

direitos humanos contidos no artigo quinto da nossa Constituição e nos tratados 

internacionais de que o Brasil é signatário, não se justificam em hipótese alguma. 
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E esta é uma discussão que não deveríamos estar realizando em pleno 

século XXI. O apoio a qualquer medida inquisitorial dentro de um período 

democrático envergonha profundamente a nossa condição de seres humanos. E não 

apenas isso, rasga o tecido social expondo a hediondez dos preconceitos que se 

escondem sob a capa da civilidade tão tristemente aviltada e destruída. 

O benefício da dúvida e a presunção de inocência, que constituem uma das 

bases mais importantes da justiça moderna não podem ser abandonados em função 

do furor partidário. Em nenhuma instância. Lembro aos leitores que nem mesmo os 

Estados Unidos, ao implantar o infame Ato Patriótico, tiveram a coragem de manter 

prisões inquisitoriais em seu território e as relegaram a Guantánamo e a suas bases 

militares pela Europa e Oriente Médio.  

O que estamos assistindo neste triste momento histórico, com os tribunais 

que violam leis, a mídia que aplaude e um golpe de estado em pleno andamento, é a 

conspurcação final da República. República que não tivemos efetivamente até a 

promulgação da Constituição de 1988 e que ainda estamos construindo com muito 

custo. Setores inteiros da população que jamais tiveram voz pública hoje estão tendo 

direitos e visibilidade social, e tudo isso pode ser perdido a qualquer momento em 

uma troca de poder ilegítima. 

Não são os militares que nos ameaçam e sim uma turba de civis 

ensandecidos que está sendo manipulada para apoiar a destruição do estado 

democrático de direito e uma transição de poder totalmente golpista. Golpes não 

precisam ser militares para ser ilegítimos, existe um aumento de golpes civis 

baseados em equívocas manobras judiciais ocorrendo na América Latina. Do 

mesmo modo que um tribunal não precisa apelar a torturas físicas para ser 

inquisitorial, basta que elimine os direitos essenciais dos investigados e aceite 

delações sem provas materiais. 

Os argumentos dos setores golpistas da população nem sequer são 

argumentos e será uma prova dura se as nossas instituições democráticas não 

conseguirem se contrapor à sanha odienta desses setores. Mas assusta mais ver 

certos setores da esquerda e de alguns movimentos sociais torcendo pelo pior 

porque a democracia que temos não é de seu agrado. Isso demonstra a imaturidade 
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e a irresponsabilidade de grupos geracionais que tem como validação da própria 

existência apenas as redes sociais e mal vivem no mundo real. 

Essa pobre e parca justiça burguesa é o que nos separa da barbárie e do 

arbítrio. Lutar para melhorá-la talvez seja a única opção que restou dentro da 

racionalidade do processo civilizatório. Para além desta realidade estão os dois 

extremos, o tribunal inquisitorial e o tribunal revolucionário, ambos igualmente 

arbitrários e discricionários. 

Enquanto comunista, deveria estar defendendo a Revolução, mas acredito 

que já temos problemas demais para conseguir manter este lastimável estado 

burguês. Não aprendemos ainda a colocar o primado do ser humano acima do 

“cidadão de bem” e se isso não acontecer, qualquer revolução deverá ser apenas 

um banho de sangue para levar ao poder seres humanos igualmente corruptos e 

apenas com um discurso diferente dos que hoje lá estão. É por isso que nestes 

tempos sombrios eu vou à rua em defesa da democracia. 

Pode parecer ingênuo tanto para os direitistas raivosos quanto para os 

esquerdistas cínicos e blasés, mas eu quero ter netos um dia, ou sobrinhos-netos, 

se for o caso, e quero que a sociedade em que vivam seja plural, igualitária e 

minimamente justa. Quero isso para que meus eventuais descendentes tenham 

espaço para continuar lutando por um mundo melhor. Para que cada vez menos 

pessoas se sintam confortáveis ao aderir a discursos violentos e excludentes.   

Esse é o único sonho que me restou nesta altura da vida. Sim, eu sou branca 

e não sou uma piada. Para bom entendedor...  
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25. A Fúria Santificada. 

(Texto publicado em 05/04/16, após o lastimável espetáculo da “musa do impeachment” 

discursando surtada no Largo São Francisco.) 

Um dos aspectos mais assustadores da Europa Cristã Medieval era a crença 

de que a fúria poderia ter caráter santo ou divino.  A ideia de que a loucura furiosa 

de Orlando, bem como a violência assassina dos cruzados na Terra Santa, era algo 

justificável se acompanhada da justa indignação em nome do deus cristão. Diversos 

santos canonizados naqueles tempos eram pessoas furiosas, irascíveis e 

intolerantes. 

Mesmo que a ira tenha sido definida como um pecado já no século IV da era 

corrente, somente lá pelo século XV passou-se a questionar os efeitos pouco 

cristãos da loucura furiosa e da ira propriamente dita. Santos assassinos como Cirilo, 

Luís IX e tantos outros que tiveram um passado militar antes de ser “iluminados” e 

mantiveram ao longo da vida costumes violentos, agora voltados para a defesa da 

fé, continuam sendo cultuados até hoje. Como se um verniz de fé ou os abismos do 

fanatismo fossem capazes de justificar o ódio e a violência. 

Temos visto nos últimos dois anos uma escalada assustadora de ódio por 

parte dos setores mais conservadores de nossa sociedade. Verdade seja dita de que 

isso não ocorre apenas em solo brasileiro, eleitores de Donald Trump nos Estados 

Unidos e dos partidos neonazistas por toda a Europa protagonizam episódios de 

violência e ódio quase que diariamente. Alguns responsabilizam a despolitização do 

debate, promovida pelas redes sociais, a mídia truculenta e partidarizada ou a 

ausência de vozes dissonantes. 

Eu me atrevo a dizer que nada é tão simples quanto parece. Leituras 

simplistas ou simplificadas levam a argumentos rasos como os que presenciamos 

todos os dias na padaria, no banco, no shopping ou no noticiário escrito, 

radiodifundido e televisado. A quase ausência sintomática de debates qualificados 

está transformando argumentos em questões de fé e seduzindo os cidadãos para 

que abandonem toda racionalidade e se entreguem à fúria santificada. 

E por que estou desenvolvendo essa leitura? 
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Porque apenas assim posso entender (sem demonizar) as imagens que hoje 

poluem de maneira persistente minha linha do tempo no Facebook. Refiro-me, 

evidentemente, à filmagem realizada na noite de ontem na Faculdade de Direito da 

USP, no largo São Francisco, durante o ato em favor do impeachment da Presidenta 

legalmente eleita da República. Imagens mostrando a advogada signatária do 

pedido, que hoje tramita no Congresso, visivelmente tomada por um paroxismo de 

fúria religiosa direcionado à política. 

Rodando no ar uma bandeira do Brasil e entregue a um delírio milenarista de 

salvação da pátria, com forte viés pentecostal, a advogada arrancou palmas e 

ovações a um público que, supostamente, deveria ter uma leitura mais técnica das 

questões legais. Assustadoramente, em um ambiente conhecido por sua sobriedade 

e entre um público declaradamente conservador, o clima era similar ao desses 

templos em que pastores berram ensurdecedoramente, enquanto fiéis rolam pelo 

chão entregues à histeria coletiva religiosa. E, ao que parece, no prédio da vetusta 

instituição, no dia seguinte, ninguém se envergonha do triste espetáculo 

silenciosamente presenciado pela arquitetura que já viu melhores dias. 

Em uma semana que já começou com a discussão ferrenha em torno do 

processo político em curso, bem como com um episódio grotesco de mau jornalismo, 

em que uma matéria absolutamente mentirosa, machista e desqualificada foi capa 

“fotochopada” de um conhecido semanário paulista, as imagens da advogada 

adquirem um tom surreal.  

Quando foi que a racionalidade abandonou o debate político? 

Quando foi que a fúria santificada substituiu os argumentos jurídicos? 

Quando foi que nossos concidadãos se tornaram fanáticos vociferantes? 

Será que este é um momento histórico que será superado por quem gritar 

mais alto? 

Será que devemos ser arrastados a esse lodaçal de meias-verdades, 

mentiras descaradas, surtos psicóticos e fúria religiosa a que nossos adversários se 

entregam? 
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Tenho visto alguns companheiros à esquerda abandonando a serenidade e 

transformando-se em replicantes de palavras de ordem padronizadas. Mais do que 

nunca neste momento precisamos ler com atenção os documentos produzidos 

durante o processo político e jurídico e manter a racionalidade dos argumentos, 

mesmo quando somos atacados das maneiras mais vis. Não podemos e não 

devemos (em hipótese alguma) ceder ao delírio messiânico de que estamos 

defendendo a única causa justa possível. 

Estamos em meio a um jogo político complexo e devemos manter a 

serenidade, ter plena convicção baseada em uma leitura histórica do que 

defendemos, bem como não sucumbir a argumentos que se limitam a questões de fé 

cega e fanática.  

 Sobretudo, não devemos humilhar a fragilidade mental dos conservadores 

consumidos pela fúria santificada. Devemos manter a serenidade para que o debate 

político, jurídico e social não afunde definitivamente no lodaçal do lugar-comum 

simplista do artigo de fé. O que defendemos deve ser fruto de raciocínio e não de 

crença. 

 

26. Como Eu Explico Esse Circo de Horrores ao meu Filho de Nove Anos? 

(Texto publicado em 18/04/16, após a vergonhosa votação no Congresso, que 

afastou nossa Presidenta legitimamente eleita.) 

Hoje acordamos com mais uma derrota de uma longa lista sofrida ao longo de 

uma vida vivida à esquerda. Abro o Facebook e encontro esta pergunta no status de 

vários amigos jovens, a idade das crianças varia, mas a perplexidade dos pais é 

uma constante. Sento-me então ao teclado e espero contribuir minimamente para 

desanuviar o ambiente. 

Meus jovens amigos, deixem-me dizer-lhes primeiro que não importa se 

nossos filhos ou filhas tem seis, nove, quinze ou vinte anos. A responsabilidade de 

apresentá-los ao mundo de maneira honesta e digna é sempre nossa. Nós, pais e 

mães, temos a obrigação de dar sentido à loucura cotidiana e torná-la inteligível aos 

olhos de nossos filhos. 
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Não mintam em hipótese alguma, as crianças percebem e nunca mais vão 

confiar em vocês. Há uma condescendência e uma superioridade besta que a maior 

parte dos adultos tem ao pensar que as crianças são novas demais para entender os 

fatos da vida. Acredite, não são. Se a criança tem a capacidade de formular a 

pergunta é porque está pronta para a resposta. 

Nove anos não é pouca coisa, especialmente se você sempre conversou 

honestamente com seu filho sobre o mundo. Eu tinha oito anos quando soube que 

meu primo estava sendo torturado pelos militares uruguaios e quando o marido da 

minha vizinha foi preso e logo depois um dos meus melhores amigos da escola teve 

que fugir com a família para a Austrália. Nunca mais vi qualquer um deles. E eu 

entendi perfeitamente. 

Meus pais nunca me iludiram com fantasias meritocráticas, eu sempre soube 

que o mundo estava cheio de oportunidades para os ricos e aos pobres só restava o 

trabalho. E quando os pobres se juntavam para lutar era a morte ou a tortura que os 

estavam esperando no fim da linha. Não éramos de esquerda na esperança de 

chegar ao poder e sim porque era o certo. 

Eleições ganhas não transformam as relações humanas e isso ficou claro 

nestes últimos anos. Podemos lutar por reformas, podemos apoiar a democracia e 

comemorar pequenas vitórias, mas o mundo continua o mesmo.  

E é importante que as crianças saibam que o Céu e o Inferno são mitos e que 

os mocinhos quase nunca vencem. Que precisamos continuar lutando porque somos 

de uma linhagem de livre pensadores que não podem ser aprisionados em partidos, 

escolas, prisões ou hospícios. Porque as nossas mentes são livres. 

Não somos como somos pela glória, por recompensas materiais ou 

esperando que o mundo se curve à nossa vontade. Somos como somos porque não 

temos a alternativa do cinismo, da hipocrisia religiosa ou do falso moralismo. 

Crianças entendem e muito melhor que uma boa parte dos adultos. 
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27.  Luiza Erundina e Dilma Rousseff: O Fardo do Feminino na Pólis 

Patriarcal. 

(Texto publicado em 10/05/16, quando ficou evidente que uma parte significativa do 

PT havia desistido de Dilma Rousseff.) 

No ano de 1986 eu trabalhava na extinta Aerovento Equipamentos Industriais, 

em Várzea Paulista, como arquivista e operadora de telex. Naquele então a única 

colega de trabalho com quem tinha afinidades, estava firmemente empenhada em 

me filiar ao PCdoB. Em sua disposição para conquistar minha adesão ao partido, 

essa jovem me arrumou convite para um evento na Câmara de Vereadores de 

Jundiaí, que receberia Luiza Erundina, que já não me lembro se estava em 

campanha ou se já era deputada constituinte.  

Quando chegamos, o local estava abarrotado e muita gente acompanhava do 

lado de fora. Nunca vou esquecer a pequenina Luiza Erundina com um conjunto de 

calça e blusa de tergal de um tom esmaecido e óculos tão grande e tão fora de 

moda na época. Simpatizei imediatamente, não apenas porque era uma mulher de 

esquerda, dizendo as coisas que eu gostaria de dizer, mas porque seu 

despojamento físico era de uma honestidade como nunca vi igual na vida pública. 

Para os mais jovens deve parecer risível falar de uma época em que não 

existiam celulares, internet, bancos de dados virtuais e nem mesmo computadores 

pessoais. Naquela época, se queríamos saber alguma coisa sobre uma pessoa 

pública deveríamos recorrer aos arquivos físicos dos jornais locais, pesquisando 

manualmente cada exemplar ou procurar pessoas bem informadas e perguntar. E foi 

assim que eu me informei sobre Luiza Erundina, perguntando e visitando as 

bibliotecas para ler os jornais. 

Minha família era de operários, então não possuíamos casa própria, carro ou 

telefone. Se eu quisesse ligar para alguém deveria ter sempre fichas telefônicas na 

bolsa e torcer para que os “orelhões” mais próximos não estivessem depredados. 

Para me deslocar andava muito a pé e usava o ônibus e o metrô quando ia à 

Capital. Talvez por isso à época sua figura de mulher vinda de um meio similar ao 

meu tenha exercido tamanho impacto. 
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Em 1987 minha família conseguiu finalmente a cidadania brasileira e tirei meu 

título de eleitor. Lamentei profundamente não poder votar em Erundina para prefeita 

de São Paulo e chorei no meio da calçada ao ver sua foto na capa de uma revista na 

banca, depois de eleita, no alto do Terraço Itália, ladeada por duas enormes 

bandeiras vermelhas tremulando ao vento e com a vista panorâmica de São Paulo 

ao fundo. É uma foto que jamais esquecerei, tão cheia de promessas e tão 

simbólica, ao mesmo tempo. 

Quando ela foi eleita, eu já havia deixado para trás o “destino” natural 

classista e estava cursando História na UNICAMP. Acompanhei sua gestão com 

admiração e respeito, mas sempre com receio de uma sociedade que não a 

aceitava. De uma sociedade, cujas instâncias públicas julgavam e condenavam sua 

condição de mulher solteira, sua idade, suas ideias, sua aparência e suas 

capacidades. 

Em 1988 o PT ganhou duas prefeituras imensas (São Paulo e Campinas) e, 

por ser um partido relativamente modesto, não possuía quadros capacitados para 

preencher toda a estrutura do executivo. Nós, que acompanhávamos com atenção 

as conquistas do partido, vimos com crescente alarme como essas vitórias eleitorais 

atraíram todo tipo de gente ordinária e interesseira para engrossar as administrações 

petistas. A tendência então conhecida como Articulação ditou a política interna das 

gestões e empurrou goela abaixo de Luiza Erundina e Jacó Bittar (prefeito de 

Campinas) alianças inaceitáveis em nome do pragmatismo na hora de governar. 

Quando vejo alguns situando o momento de capitulação do PT na Carta aos 

Brasileiros, lembro-me perfeitamente que o pragmatismo passou a imperar quando 

da necessidade de administrar as duas imensas prefeituras paulistas. Luiza 

Erundina viu-se obrigada a confiar em gente do calibre de Luiz Eduardo Greenhalgh, 

que baseava sua biografia em ter sido advogado de presos políticos, mas que 

acabou por transformar-se em estafeta do banqueiro orelhudo Daniel Dantas. Por 

aceitar a disciplina do partido, Erundina viu sua honestidade questionada e 

maculada quando, posteriormente, essas figuras se envolveram em escândalos de 

corrupção. 

Nesse trajeto houve 1989, quando Lula perdeu a eleição devido às manobras 

da mídia e ao preconceito dos setores mais conservadores da população. As vitórias 
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nas prefeituras e uma campanha impecável haviam criado a ilusão de que a vitória 

estava ao alcance, mas não foi o que aconteceu. E essa derrota criou um 

constrangimento imenso porque projetou o nome de Luiza Erundina como 

presidenciável, devido a sua experiência positiva como administradora e à solidez de 

sua formação política. Para muitos de nós, ela era uma candidata muito mais viável 

que o Lula para as eleições seguintes. 

Mas a Articulação de José Dirceu (que jamais apoiou Erundina e queria Plínio 

de Arruda Sampaio para prefeito de São Paulo) sempre quis o Lula, por isso deu-lhe 

um “banho de loja” e passou uma década “polindo” sua imagem até levá-lo à 

presidência e isso significou sacrificar Luiza Erundina da maneira mais covarde. Foi 

nessa época que eu abandonei a militância mais ativa, tenho votado no PT como 

aquela escolha do “menos pior”, mas há mais de vinte anos que não cultivo ilusões. 

Apoio as medidas corretas, as vitórias contra o obscurantismo e os programas 

sociais, mas não estou cega aos defeitos inerentes à estrutura machista e 

pragmática do partido. 

Desde então, sempre que Luiza Erundina se candidata ao Legislativo, voto 

nela com convicção e nunca tive qualquer motivo para me arrepender. Em todas as 

pautas em que votou no Congresso, me representou de maneira exemplar e sua 

figura corajosa em meio a essa fauna de sujeitinhos patéticos me enche de orgulho. 

Sua dignidade, mesmo quando empurrada para partidos que estão longe de ser 

minimamente aceitáveis é algo que me enche de tristeza. 

Para entender o que está acontecendo com Dilma Rousseff é necessário 

conhecer a trajetória de Luiza Erundina. É necessário saber que, dentro do PT 

convivem oportunistas que trouxeram alianças para garantir a governabilidade e um 

grupo que considera o Lula com uma adoração fanática como o quadro mor do 

partido. E esses grupos não apoiam mulheres que se destacam. 

Dilma Rousseff foi indicada porque obedeceria à disciplina partidária como 

apenas uma antiga guerrilheira idealista e raivosamente honesta poderia obedecer. 

Sua função era manter a casa funcionando para a volta do Lula e suportar em suas 

costas fortes, de mulher determinada, todos os escândalos e descalabros 

promovidos pela mídia e pelos aliados de ocasião. E ela o fez. 
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A ausência de carisma e a dificuldade de negociar que tanto lhe criticam 

estavam nos cálculos daqueles que não suportam que qualquer mulher do partido 

ofusque a figura onipresente de Lula. E é por isso que hoje boa parte do partido não 

questiona a decisão de sacrificá-la se isso puder beneficiar uma eventual eleição do 

Lula. E é o que farão. 

Ontem, 09 de Maio de 2016, o Congresso brasileiro protagonizou mais uma 

etapa lamentável da grande mixórdia em que se transformou a guerra interna entre 

os poderes. Não vou entrar em detalhes sobre esse enredo rocambolesco que nos 

envergonha internacionalmente dia após dia. Mas quando hoje se fala em pedir a 

cassação de Waldir Maranhão, me apavora pensar que Luiza Erundina é uma das 

suplentes da mesa diretora da presidência da Câmara dos Deputados. 

Não quero acordar um dia para ver Luiza Erundina presenciar impotente a 

imolação pública de Dilma Rousseff, realizada por um Senado repleto de figuras 

asquerosas, plasticadas, tingidas e cheias de botox e colágeno, chafurdando na 

lama das negociatas e com síndrome de macho alfa que se recusa a envelhecer. 

Mesmo com todas as diferenças políticas entre as duas, não creio que passe 

despercebido a Luiza Erundina que o destino de Dilma Rousseff é uma repetição de 

sua própria trajetória, apenas amplificada pela dimensão do que se encontra 

envolvido. 

E enquanto isso o partido articula a futura candidatura do Lula. Como João 

Romão sendo homenageado enquanto Bertoleza era arrastada de volta à 

escravidão… 

 

28. A Esquerda Não Pode Viver Apenas de Vitórias Morais. 

(Texto publicado em 31/08/16, na iminência do golpe.) 

Eu votei em Dilma Rousseff e jamais me arrependi. Defendi seu mandato aqui 

no blog, e pela a internet afora, até onde os meus parcos conhecimentos 

tecnológicos de cinquentona me permitiram. Saí para a rua nas mirradas passeatas 

e nos atos cansados que tivemos aqui em Campinas. Gravei vídeos, participei até de 

um livro. 
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E mesmo assim estamos chegando ao ato final desta farsa dantesca e 

asquerosa e a minha impotência cresce a cada dia.  

É claro que eu admiro a presença de espírito e a coragem de sua defesa no 

Senado. É claro que eu sei que o mundo inteiro está vendo e percebendo que é um 

golpe. É claro que estar “do lado certo da História” é importante para mim. É claro 

que é uma honra estar lado a lado com pessoas que respeito e admiro. Mas, como 

diria minha Mãe: eu não estou fazendo nada mais do que minha obrigação. 

Afinal, eu sou comunista e não faço parte da “esquerda arrependida” e nem 

dos que agora estão (mesmo em sua defesa) atribuindo à Dilma uma parte 

significativa da responsabilidade pela própria queda. Tenho vergonha dessa 

esquerda que saiu à rua cobrando pautas genéricas ou impossíveis para explorar a 

insatisfação dos adolescentes para fins eleitoreiros. Tenho vergonha dessa 

esquerda que se considera acima do bem e do mal e que não cessa de malhar 

quem está no poder, mesmo sem apresentar alternativas nem soluções. 

De todos os programas sociais promovidos por Dilma e Lula, o único em que 

eu me insiro é a Farmácia Popular e todo mês controlo minha pressão arterial com 

os remédios fornecidos por esse programa. Entretanto, foi a estabilidade econômica 

promovida pelo governo Lula que me permitiu, em esforço marital conjunto, quitar 

nossa casa própria, manter nossa filha em um colégio razoavelmente bom e dar-lhe 

as condições de disputar um vestibular em pé de igualdade com os filhos da classe 

média tradicional.  

Por isso não desdenho e nem faço críticas confortáveis para sossegar egos 

feridos. Sempre tive uma visão pragmática do exercício do poder. E não esperava 

que a via eleitoral e o sistema político, do jeito que é formulado, nos permitisse fazer 

a Revolução. Qualquer pessoa sensata sabe que, nas atuais condições, até um 

tímido reformismo pode assanhar a vingança implacável dos setores dominantes de 

nossa sociedade. 

Não sou dos que esperavam que o Partido dos Trabalhadores realizasse 

milagres. Tampouco sou dos que acreditam que a corrupção é um destino 

inescapável. Entretanto, aprendi o suficiente ao longo de tantos anos de estudo para 

saber que, em qualquer sociedade humana dos últimos cinco mil anos, sempre 
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houve um grau ou outro de negociatas, desvios, propinas e/ou contratos 

superfaturados. 

Acredito, por ter visto documentos e estudado o sistema político imperial, que 

isso acontece no Brasil desde tempos portugueses. Imagino, dentro do que tenho 

acesso em termos de informação atual, que Lula tenha deliberadamente permitido 

que a política brasileira funcionasse como sempre funcionou, em troca do espaço 

para promover suas reformas. Não me parece, entretanto, que ele seja um chefe de 

quadrilha enriquecendo loucamente como muitos dos hipócritas que ora ocupam o 

Congresso. 

Da mesma forma, não creio que tenha sido a intransigência quixotesca de 

Dilma contra a corrupção, ou sua suposta incompetência para lidar com a crise 

econômica internacional, que a colocaram hoje na posição de ter que se defender 

perante a pior escória política de que se tem notícia em décadas e um Judiciário que 

cresce na esteira da decadência política.  

Acredito firmemente que existe um conjunto de circunstâncias extremamente 

complexo, que vão desde a guerra cambial entre os EUA e a China, passando pela 

derrubada deliberada do preço do petróleo para prejudicar o Irã e os Bric’s, bem 

como a implacável campanha de desestabilização política promovida pela mídia 

gorda, que martelou o discurso da crise, da incompetência e da corrupção até um 

nível hipnótico na mente dos que tem preguiça de pensar ou nem sabem ler 

números nem analisar frações mais complexas. E isso tudo associado ao 

inconformismo dos partidos tradicionais, inflou figuras lastimáveis do baixo clero e 

das bancadas mais retrógradas do Congresso, entravando uma gestão 

governamental que não faria feio, mesmo que não tivesse oportunidade de fazer 

bonito. 

Numa crise de tal magnitude, eu esperava que as esquerdas estivessem à 

altura de defender, não apenas a Democracia que está em jogo de uma maneira 

inacreditável em um país civilizado entrando no século XXI, mas que tivessem a 

capacidade de transcender o imediatismo das eleições executivas e pensar a 

cojuntura e o contexto em que estamos mergulhados.  

Parece que eu esperava demais... 
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Neste momento em que escrevo, a queda de Dilma parece iminente e eu nem 

me sinto autorizada a abrigar esperanças, sendo quem sou e estando onde estou. 

Mas, acima de tudo, não quero e nem posso abraçar o discurso misógino de alguns 

de meus amigos e amigas dos mais variados matizes da esquerda, que esperam 

que a Dilma faça uma autocrítica humilhante e se imole em praça pública, em nome 

de qualquer suposta vitória moral. 

Considero uma vergonha esses discursos que lhe atribuem “arrogância”, 

“teimosia” e “incompetência”, e mais ainda quando eles partem de dentro de seu 

próprio partido, do seio das outras esquerdas, e são proferidos por mulheres que 

nem percebem que alimentam a misoginia que as julgará pela mesma medida que 

hoje usam para se promover às custas do sacrifício de Dilma. 

Nunca esperei nada além de hipocrisia do Congresso que está aí, e me 

surpreendi ao ver que existem ainda vários congressistas com brio e coragem para 

defender as nossas combalidas instituições democráticas. Mas lidar com a 

indiferença da sociedade quanto aos nossos destinos, a estultice da nova direita 

(que de nova não tem nada) e a cegueira ideológica da esquerda que não consegue 

transcender o próprio discurso, está ficando acima das minhas forças. 

E esse discurso hipócrita de que a Dilma “cresceu na adversidade, mas seu 

governo foi péssimo” me parece o preparo para mais uma daquelas balelas de 

“vitória moral” que são tão comuns no futebol brasileiro. Uma vitória moral não passa 

de uma derrota glorificada. E eu estou cansada de colecionar derrotas. 

Eu quero que Dilma erga sua cabeça tão alto quanto a Lei da Gravidade e a 

anatomia humana permitirem, que defenda seu governo que foi suficientemente 

decente para tornar-se uma ameaça aos adversários. Que pise em cima dessa 

tendência judaico-cristã de certas esquerdas para o calvário e a autoflagelação e 

que sambe na cara das suas adversárias mesquinhas e invejosas e que saia pela 

porta da frente do palácio, ovacionada por aqueles que a apoiamos. Porque esta 

não é uma vitória moral, mas também não é sua derrota.  

A derrota neste momento é da nossa sociedade que não soube estar à altura 

do momento histórico e das esquerdas que preferiram sacrificá-la no altar de seus 

interesses eleitoreiros. E quem vai pagar o preço somos todos nós. 
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29. Estamos Mais Infantis na Percepção da Política? 

(Texto publicado em 08/09/16, durante a militância anti-golpe.)  

Um dos aspectos mais tristes de ser pautado pelo bombardeio de 

informações, promovido pela variedade de mídias que nos cercam, é que perdemos 

a viabilidade de avaliar as notícias uma a uma pelo que valem ou por quem 

representam. Não existe tempo hábil, nem mesmo para os analistas profissionais, 

para enfrentar o volume de fatos, factoides e notícias divulgado diariamente. Para ter 

uma vaga noção da realidade que nos cerca precisamos de tempo e dedicação, dois 

luxos que quem trabalha para sobreviver desconhece. 

Por isso consumimos opiniões e não notícias. Elegemos a revista ou a 

emissora que “nos representa”, o blogueiro ou jornalista que tem um perfil 

sociopolítico semelhante ao nosso, e terceirizamos o ofício de pensar. Afinal, somos 

pessoas comuns e pensar dá um trabalho danado e temos muito mais o que fazer, 

não é mesmo? 

Pois é... 

Pensar requer o hábito, a constância e a capacidade de analisar palavras e 

números em uma sentença ou em um discurso e perceber se eles correspondem a 

uma realidade possível ou a uma construção discursiva. Pensar requer 

conhecimento de figuras de linguagem para poder reconhecer uma metáfora, uma 

hipérbole ou uma ironia. E, não menos importante, pensar requer a humildade de 

saber que podemos estar errados e precisamos nos analisar, ao mesmo tempo em 

que analisamos as informações que nos chegam. 

E é humanamente impossível fazer isso vinte e quatro horas por dia, todos os 

dias. Em algum momento “baixamos a guarda” e consumimos uma opinião como se 

fosse uma informação. Isso não seria tão ruim se, junto com a ideia de que opinião é 

informação, não viesse implícita a noção infantil de que estamos perante a “verdade 

dos fatos”. 

Em algum momento um jornalista qualquer chamou de Fla-Flu a disputa 

política entre os projetos do PSDB e do PT, em uma alusão simplista ao derby do 
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futebol carioca, e logo uma boa parte dos comentaristas passou a fazer analogias 

entre política e futebol. Daí passamos a uma situação em que os “donos” do 

discurso das identidades sociais encontraram mais um meio de classificar a 

sociedade civil como burra e manipulável. Do momento em que se criou essa 

percepção de que o brasileiro “torce” na política como torceria no futebol, choveram 

metáforas (sim, eu também uso e abuso das figuras de linguagem) associando 

esses dois âmbitos da convivência social. 

De 2013 até o este momento, houve uma alteração significativa na percepção 

popular sobre a política e os políticos, promovida por esse fenômeno do consumo de 

opiniões. Jornalistas ficaram mais ousados e sensacionalistas na ânsia de pautar o 

pensamento popular e produzir resultados significativos para as aspirações 

sociopolíticas de seus patrões. Defensores e portadores de ideários sociais 

divergentes passaram a agir como cruzados em prol de verdades dúbias e 

duvidosas. 

E nós consumimos todo esse festival de opiniões como se fossem fatos. É 

claro que cada um de nós consome as informações geradas nas mídias disponíveis, 

de acordo com nossa própria vivência e experiência. Nesse sentido, podemos ser 

bem-sucedidos e evitar nove entre dez armadilhas midiáticas e cair na décima como 

“patinhos”. 

Ou podemos escolher um determinado discurso, tendo plena consciência de 

que se trata de um discurso social e historicamente construído, que atende a nossas 

expectativas de atuação política, mas que não se trata de “A” verdade, e sim de mais 

“UMA” verdade possível. Ou podemos fingir que estamos acima dos discursos e que 

sabemos mais do que todo mundo como a sociedade funciona e passar a pregar a 

negação ou a omissão, perante o processo político, em nome de uma “pureza” 

intelectual totalmente utópica. Ou podemos... 

E aí é que está, podemos ter múltiplas opções de ação, embora o discurso da 

mídia e das redes sociais nos leve a crer que só existem dois lados. Essa visão 

maniqueísta de “bem contra o mal”, tão difundida ultimamente, é que tem levado 

muitas pessoas a perceber a realidade nacional como a antessala do apocalipse. O 

mundo não acaba porque nossos adversários políticos consigam uma vitória, nem o 

mundo planetário e nem o nosso mundo pessoal e metafórico. 
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Mas nos pegamos agindo como adolescentes dramáticos, na medida em que 

pensamos que um retrocesso lamentável e atroz pode significar o fim do mundo, 

quando na verdade se trata de mais um percalço e a abertura de uma nova frente de 

luta.  

Será que os jornalistas opinativos têm a dimensão que como é patético dizer 

que o Brasil se encontra mergulhado na pior crise de sua História? Afinal, será que 

revoluções do período regencial, a Guerra do Paraguai, as perseguições políticas 

medonhas da Era Vargas, a ditadura civil-militar mais recente e os planos 

econômicos dos períodos Sarney, Collor e FHC não foram crises? Será que a 

corrupção, onipresente em nossa sociedade desde a chegada da administração 

colonial portuguesa, somente agora atingiu níveis estratosféricos? 

Essa abordagem dramática e sensacionalista da vida, tão ao gosto dos 

programas de entrevistas de auditório, que surgiram nos anos 80 e nos 

acompanham desde então explorando a miséria humana, chegou aos noticiários. E 

os noticiários passaram a “pingar sangue” como aquele antigo jornal Notícias 

Populares, que alguns devem lembrar. E os jornalistas se tornaram dramáticos, 

excessivos e hiperbólicos, manipulando as emoções da plateia com recursos 

histriônicos de complexidade shakespeariana.   

É nesse caldo de cultura tão tóxico e egocêntrico que devemos pensar ao 

tentar analisar (mais uma vez) o fenômeno dos adolescentes mascarados. E eu não 

os chamo de Blackblocs porque, em sua absoluta maioria, esses meninos não 

sabem que a tática de defesa de manifestações foi criada para ser uma prática 

individual e não uma formação de grupinhos de camaradagem. Por não ter o mais 

mínimo conhecimento histórico e social, esses ativistas confundem Anarquismo com 

voluntarismo e promoção do caos. 

 Nos dias 1º e 6 de setembro passados, tivemos atos em defesa da 

democracia e dos direitos civis aqui em Campinas, desses atos que se 

convencionou chamar #FORATEMER por conta da inequívoca ilegalidade do 

governo atual. No ato do dia 1º havia em torno de quatro mil pessoas, uma grande 

presença de famílias, militantes históricos da esquerda local, estudantes da 

UNICAMP e grupos feministas e LGBT’s. Foi um ato convocado no “susto” pelas 
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redes sociais, e muito diferente dos atos anti-impeachment dos meses anteriores, 

que reuniram apenas militantes mais velhos e sindicalistas. 

A presença policial foi bem pouca, talvez inclusive porque os atos anteriores 

beiravam apenas de trezentas a quinhentas pessoas. Não houve qualquer tipo de 

problema e os militantes mais velhos cuidávamos o tempo todo de manter a 

segurança necessária para evitar confrontos. A presença alegre dos universitários 

com seus tambores e cabelos coloridos deu um ritmo diferente à marcha pelas ruas 

centrais da cidade. 

Já no dia 6, a composição do ato foi bem diferente. Primeiro porque não foi 

espontâneo, foi agendado assim que o outro se encerrou e houve chamadas 

constantes. O tempo não ajudou, na madrugada do dia 6 uma tempestade se abateu 

sobre a cidade e o dia permaneceu nublado e frio, impedindo as famílias com 

crianças pequenas de comparecer na mesma medida que no ato anterior. Mas 

mesmo assim ficamos em torno das quatro mil pessoas novamente. 

Outra diferença foi a presença dos partidinhos trotskistas (mais uma vez) 

tentando apropriar-se da narrativa do protesto para reverter em votos para suas 

legendas nanicas. Onde estavam esses partidos quando denunciávamos o golpe? A 

maior parte fazendo o serviço sujo da direita, ao debilitar um governo legitimamente 

eleito, e surfando no antipetismo para fins eleitoreiros.  

E, lá pela metade da marcha surgiram cinco adolescentes vestidos de preto, 

carregando mochilas gigantescas e com camisetas na cabeça servindo de 

máscaras. Cinco moleques patéticos, que não deviam ter mais do que treze anos, 

que se recusaram a retirar as “máscaras” quando pedimos e que (se tivéssemos 

deixado) certamente teriam arrumado um jeito de causar confusão. Acreditando 

tolamente que seu protagonismo na “luta” passa por promover o confronto para 

“expor” a truculência da polícia e assim poder “proteger” os outros manifestantes, no 

que parece uma distorção delirante da Síndrome de Munchhausen by Proxy. 

E eu estou há dois dias matutando se a infantilidade desses meninos se deve 

apenas à sua pouca idade e ausência de conhecimento e experiência de vida, ou se 

o clima social de antessala do apocalipse promovido pela imprensa e por 

determinadas militâncias oportunistas não terá jogado um papel importante nessa 
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percepção adolescente de que o mundo está acabando e precisamos “fazer coisas” 

para impedir... 

Precisamos denunciar o golpe parlamentar, precisamos defender a 

democracia, precisamos lutar por nossos direitos, mas também precisamos parar de 

ser dramáticos. Uma derrota política não pressupõe o triunfo do mal, em letras 

maiúsculas e caracteres góticos. Uma derrota pressupõe reorganização, serenidade, 

estratégia e a continuidade da luta em termos civilizados. 

Quando se trabalha com uma visão binária de “agora ou nunca”, “ou vai ou 

racha” ou “se você não está comigo, está contra mim”, corre-se o sério risco de 

passar a viver de chavões, clichês e palavras de ordem e, aí sim, perder totalmente 

o pé das realidades imediatas. 

Não podemos permitir que essa infantilização do debate, que essa 

mentalidade adolescente voluntarista tome conta dos discursos e das instâncias de 

análise crítica da sociedade, afinal somos nós os adultos. 

Lembrem-se: somos nós os adultos...  

 

30. Saudade e Añoranza: Sobre Tradução, Senso Comum de Política. 

(Texto publicado em 15/09/16, chamando a atenção para a formação do senso 

comum por parte da imprensa.) 

Quem já não ouviu o célebre tango Cuesta abajo, de Carlos Gardel e Alfredo 

Le Pera? O tema foi escrito em 1934 e os versos finais do estribilho são: 

“Sueño com el pasado que añoro 

El tiempo viejo que lloro 

Y que nunca volverá” 

O verbo añorar (em um busca rápida nos dicionários do Google) é traduzido 

como “sentir saudade” e sua forma substantivada añoranza é traduzida como 

“saudade, nostalgia”. São palavras que existem no léxico da região em torno do Rio 

da Prata há mais de cem anos. Como eu não sou linguista, apenas curiosa, não 
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posso asseverar se são formas derivadas de algum dialeto italiano ou apenas 

evoluções locais da língua espanhola. 

Mas certamente, você já deve ter ouvido ou lido na mídia, que o português é a 

única língua do mundo que tem uma palavra específica para designar o sentimento 

de saudade, não é mesmo?  

Eu, que vivo no Brasil há quarenta e dois anos, cansei de ver matérias 

totalmente superficiais e irrelevantes sobre isso em telejornais, programas de 

variedades e programas de auditório. “Saudade, a palavra que não tem tradução” é 

uma frase repetida até a náusea, virou até verbete da Wikipédia! E jamais vi algum 

jornalista mais inteligente sequer fazendo um esforço para encontrar sinônimos em 

outras línguas. 

Se pensarmos que traduzir implica em conhecer a cultura em que a palavra 

foi gerada e encontrar um sinônimo adequado que aproxime seu significado do 

entendimento do leitor, não existiriam palavras “intraduzíveis”. Mesmo quando o 

tradutor não encontrasse um sinônimo específico, haveria ao menos uma formação 

conceitual similar. Afinal, uma das funções da linguagem é expressar o ser humano 

e seu entorno, e sentir saudades não é patrimônio exclusivo dos lusófonos.  

A nostalgia e todos os sentimentos correlatos dela advindos existem para 

todos os seres humanos e deve existir neste mundo ao menos uma meia dúzia de 

palavras que expressem um significado similar ao termo saudade.  

Então, por que a mídia insiste nessa bobagem? 

A construção de um senso comum sobre o que é ser brasileiro nos meios 

midiáticos merece um estudo crítico. Engolimos cotidianamente uma série de 

chavões que nos rotulam e categorizam, sem qualquer senso crítico. Para além do 

jornalismo fácil, uma identidade brasileira vem sendo construída e não é um reflexo 

do real: 

- a beleza da mulher brasileira, que é quase uma cafetinagem de nossos corpos e 

existências; 

- o jeitinho brasileiro, que quando convém vira empreendedorismo e quando não 

sem-vergonhice; 
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- a excelência no futebol, que permite o endeusamento de qualquer moleque que 

chuta uma bola e sua crucificação, quando o time encontra um adversário à altura, 

ou melhor; 

- a exuberância da nossa natureza, do nosso carnaval; das culinárias regionais; 

- a palavra saudade, que não tem tradução. 

Todo um conjunto de diferenciais exóticos que nos tornam “únicos”, mas, ao 

mesmo tempo, folclóricos e periféricos na ordem de importância mundial. É quase 

uma justificativa para compensar nossa suposta insignificância na ordem das coisas 

e mostrar um suposto valor, uma identidade que valide nossa existência. 

A construção desse senso comum em volta de uma série de “nadas” é um 

primor de manipulação. Afinal, quais mulheres brasileiras são as consideradas 

belas? O jeitinho significa que o resto do planeta não tem jogo de cintura e nem “se 

vira”? Todo brasileiro é obrigado a gostar de carnaval e futebol? A construção de 

uma identidade em torno dessas bobagens está muito aquém dos projetos históricos 

de Nação formulados no século XX. 

Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Caio Prado Jr., Darcy Ribeiro, 

Florestan Fernandes, Celso Furtado. Duas gerações de pensadores brasileiros que 

propuseram modelos de leitura e análise da realidade brasileira, baseados na 

História e na Economia, à procura de uma identidade e de um projeto de Nação. 

Pensadores que ficariam estarrecidos com a banalização dessa identidade feita pela 

mídia. 

E é neste ponto que eu chamo a atenção para a facilidade com que se pode 

criar um senso comum sobre qualquer coisa a partir de nada, basta a repetição 

reiterada e constante dos mesmos argumentos, mesmo que sem qualquer evidência 

que os corrobore. O poder midiático reside nisso e não é pouca coisa. Não é um 

poder a ser subestimado. 

Estamos tendo a evidência concreta disso na última década, com a atuação 

da mídia como um poder paralelo e que subjuga a narrativa dos poderes políticos 

constitucionais. Não é à toa que Lula, após ganhar sua primeira eleição, correu para 

ser legitimado na maior rede televisiva do país, nem é pouco sintomático que 
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políticos dos Legislativos e dos Executivos federais, estaduais e municipais, percam 

um tempo precioso promovendo suas imagens no meio midiático.  

Por isso, não é de estranhar que o Judiciário tenha aderido a essas práticas. 

Para ter sua existência validada e seu trabalho reconhecido, é necessário aparecer 

na mídia. O como aparecer é que se tornou uma questão decisiva. 

O desempenho histriônico dos ministros do Supremo na TV Justiça seria 

risível se estes não fossem os derradeiros guardiões do Direito Constitucional. As 

coletivas de imprensa ridículas do Ministério Público seriam motivo para anulação de 

processos, se elas não estivessem intrinsecamente ligadas a uma construção 

narrativa que visa interferir diretamente nos destinos políticos do país. A mídia 

encontrou em muitos quadros do Judiciário uma cumplicidade tácita, baseada no 

ego e na vaidade desses Juízes e Promotores que se consideram salvadores do 

Brasil. 

Essa ligação profana, que se intensifica sempre que estamos às vésperas de 

períodos eleitorais, está produzindo réus sem evidência concreta de crime (apenas 

convicções), presunção de inocência apenas para os amigos, mesmo quando as 

provas contra estes se acumulam, e uma visão maniqueísta, primária e tosca do 

conceito de Justiça. 

E está virando senso comum. Mesmo quando uma boa parte das pessoas 

não tenha a capacidade para perceber que isso está longe de ser bom senso ou 

mesmo senso crítico.  

A depender da mídia brasileira, teremos em breve um clima de filme do Velho 

Oeste, com bandidos estereotipados e juízes enforcadores. Quem duvida, tente 

convencer qualquer pessoa na rua de que saudade tem tradução em outras línguas 

sim, e veja o tamanho do estrago já causado. 
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31. “Não Possui o Senhor, Porventura, o Mínimo Sentimento de Decência?” 

(Texto publicado em 22/09/16, denunciando o macarthismo tupiniquim.) 

 Inicialmente, é meu dever avisar o leitor de que sou bastante ortodoxa em 

minha concepção de História. Não tenho a menor simpatia por domínios como “A 

História do Tempo Presente” ou “História Comparada (também chamada de 

Comparativa)”.  Fujo do pós-modernismo e tenho um sincero pavor dos 

anacronismos tão comuns entre os divulgadores, jornalistas e escritores da moda. 

 Sou marxista e ainda assim tenho uma postura bastante crítica em relação à 

perspectiva limitadora que alguns historiadores impõem ao marxismo. Cresci muito 

como estudante e como ser humano ao tomar contato com os marxistas ingleses: E. 

P. Thompson, Christopher Hill, Raymond Williams e Eric J. Hobsbawm. Além do 

próprio Karl Marx, são estes os autores que fundamentaram, em um primeiro 

momento, a minha matriz teórica. 

Estamos em um momento político, aqui no Brasil, em que a mera constatação 

de pertencer a uma tradição historiográfica perfeitamente legítima e reconhecida em 

universidades do mundo inteiro pode ser transformada em crime, pelas mãos de um 

grupo de congressistas que tentam, a qualquer custo, aprovar projetos de censura 

na educação. Não é apenas o conjunto famigerado do “Escola sem Partido”, 

promovido por pastores, defensores da tortura e do arbítrio, além dos ultracatólicos, 

mas também existe um projeto que visa transformar o Comunismo em crime. Não se 

trata apenas de censura, mas de perseguição generalizada. 

 O grupo que se formou em torno da defesa desses projetos nada sabe e nem 

entende sobre os temas que pretende censurar. Não há um único desses 

congressistas e dos grupos organizados que os apoiam, que saiba sequer 

remotamente argumentar, com bases teóricas sólidas, o motivo de seu pavor em 

relação às matrizes teóricas que orientam o Marxismo, seja na Economia, na 

História ou na Filosofia. Tudo o que se vê é uma emaranhado desarrazoado de 

preconceitos, ignorância e má-fé generalizada. 

A impossibilidade de manter um diálogo entre as partes dessa contenda é 

absolutamente estarrecedora. Não se trata apenas de que os congressistas e seus 

apoiadores já formaram uma convicção e se recusam a dialogar conosco. Trata-se 
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principalmente de que nossos contendores (que detém o poder político nesta 

disputa) não tem a capacidade intelectual e nem o conhecimento pedagógico e 

acadêmico para entender o que estão perseguindo, o que impossibilita qualquer de 

nossos argumentos de defesa. 

É como tentar argumentar com paredes que se fecham à nossa volta. 

Através da internet pululam textos fazendo analogias entre este nosso aziago 

momento histórico e o Macarthismo. E devo dizer que, mesmo eu que detesto 

comparações anacrônicas, hoje (ao ver Guido Mantega ser arrancado do hospital 

onde sua esposa se submeteria a uma cirurgia para combater o câncer) amanheci 

com um mundo de referências paralelas sobre o tema. Não há como não ligar a 

ação dos novos “paladinos” contra a corrupção, seus congêneres que lutam contra a 

“doutrinação” e o fenômeno da “caça às bruxas” promovida pelo senador Joseph 

McCarthy no Comitê de Atividades Antiamericanas do Congresso dos Estados 

Unidos, no período de 1950 a 1957. 

Logo cedo, corri à minha estante e folheei o segundo volume do excelente 

conjunto de ensaios organizado pelo Professor William E. Leuchtenburg, O Século 

Inacabado – A América desde 1900, lembrando-me das aulas de História dos 

Estados Unidos que tive com o sensacional Professor Michael Hall. E foi nessas 

páginas, no ensaio do próprio Leuchtenburg, intitulado Cultura de Consumo e Guerra 

Fria – A sociedade americana, 1945-1960, que encontrei a fala de Joseph Wells, 

advogado do exército, que enfrentou o senador quando este acusava ignobilmente 

um veterano condecorado da Segunda Guerra: 

“Até este momento, Senador, penso que nunca tinha realmente 

avaliado até onde chega a sua crueldade ou o seu arrojo... Se 

estivesse em meu poder perdoá-lo por sua crueldade gratuita, eu o 

faria. Considero-me um homem generoso e moderado, mas o seu 

perdão terá que vir de alguém acima de mim. Não possui o senhor, 

porventura, o mínimo sentimento de decência?” (p.736). 

Procurava essa fala porque é assim que me sinto hoje. 

A “tropa de choque” do senador McCarthy era formada por Richard Nixon e 

Roy Marcus Cohn, entre outros. E, durante quase uma década, perseguiu e 
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atormentou escritores, roteiristas, diretores, atores, técnicos de cinema, funcionários 

públicos, cientistas e, finalmente, quando se voltou contra o exército, acabou sendo 

dissolvida. Vidas e reputações foram arruinadas e há uma vasta produção 

cinematográfica, teatral e literária retratando esse período. 

Dalton Trumbo (escritor e roteirista de cinema), Dashiel Hammett (escritor), 

Arthur Miller (dramaturgo), Arthur J. Oppenheimer (cientista) são alguns dos mais 

proeminentes que, em maior ou menor medida, tiveram suas vidas marcadas pelas 

perseguições macarthistas.  Prisão, exílio, ostracismo e hostilidade social correram 

paralelamente com a elaboração de “listas negras” de supostos comunistas, a quem 

o emprego, a moradia e a civilidade eram sistematicamente negados. Não tenho 

ideia se existe algum levantamento completo da extensão das injustiças e do 

impacto social que o uso continuado da mídia para demonizar os comunistas 

alcançou na sociedade estadunidense. 

Entretanto, foi da própria mídia que partiu o combate às barbaridades 

perpetradas por McCarthy e a Comissão de Atividades Antiamericanas. O jornalista 

Edward Murrow enfrentou a covardia dos executivos de televisão e confrontou a 

sociedade com o delírio alucinatório implícito no anticomunismo praticado pelo 

senador e seus asseclas. E assim, junto àquele velho advogado tão digno, ajudou a 

enterrar um espantalho surgido na esteira da Guerra Fria e consumido por um 

público despolitizado e refém do pavor. 

As analogias são tantas, que chega a ser assustador exatamente pelo 

anacronismo da nossa situação tupiniquim. O senso comum está juntando como 

causa e efeito a distorção absurdamente aristotélica de que todo petista é ladrão e 

que todo petista é comunista, logo todo comunista é ladrão. Ladrão e doutrinador de 

criancinhas.  

A ação midiática da Operação Lava Jato e do tribunal de exceção que se 

estabeleceu em Curitiba, associada aos arautos do Escola sem Partido, promovem o 

anticlímax de uma “caça às bruxas” local. Diante de um público que vai da apatia ao 

ódio, sem meios termos, e que junta à despolitização um ódio visceral de classe, o 

circo está montado. E com a cumplicidade de uma série lastimável de “jornalistas” 

francamente indecentes. 
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Quem vai olhar nos olhos dessas bestas-feras e confrontá-las? 

Se este delírio persecutório triunfar, quem nos redimirá? 

Se nós professores não pudermos mais refletir criticamente sobre as Ciências 

em geral, como as gerações do futuro saberão o que nos aconteceu? 

O ataque que sofremos é múltiplo: não é apenas a Democracia que foi 

pisoteada, a liberdade, a racionalidade e o futuro da Pedagogia no país estão em 

jogo. E estamos perdendo. 

Pense nisso tudo da próxima vez que vibrar vendo alguém ser preso ou 

condenado sem provas. Lembre-se!!! 

E se você não me acredita, segue aqui uma lista de livros e filmes que são 

imprescindíveis para a compreensão do Macarthismo. Se você assistir e não sentir o 

mínimo desconforto pensando em nossa sociedade atual, então já foi abduzido e eu 

só posso lamentar… 

SUGESTÕES 

Comecemos com o básico: você sabe por que a expressão “caça às bruxas” é 

associada ao Macarthimo? 

Em 1953, em plena vigência das perseguições, o conhecido e aclamado 

dramaturgo Arthur Miller (A morte de um caixeiro viajante) escreveu uma peça 

chamada The crucible, que no Brasil recebeu a tradução de As bruxas de Salém, por 

recontar esse episódio bem conhecido da época colonial nos Estados Unidos. A 

peça de Miller, entretanto, era uma denúncia dos processos quase inquisitoriais e 

discricionários usados pelos congressistas, que se valia de um fato histórico muito 

anterior para traçar analogias e denunciar um fenômeno presente. Esse é um 

recurso narrativo ficcional relativamente comum e que acaba por sobrepor as duas 

narrativas aos olhos do leigo, lançando um olhar contemporâneo para a velha Salém 

e suas bruxas e situando o Macarthismo em uma perspectiva histórica de 

perseguição a quem pensa ou se comporta de maneira diferente do senso comum. 

Mesmo só vindo a ser encenada em 1963, após o fim das listas negras, a 

peça era conhecida nos meios artísticos e foi aí que acabou sendo cunhado o termo 
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“caça às bruxas” como sinônimo da paranoia anticomunista do Macarthismo. Além 

das várias montagens, a peça recebeu mais de uma adaptação para o cinema e, em 

1996, o próprio Miller foi responsável pelo roteiro que deu origem ao conhecido filme 

dirigido por Nicholas Hytner, com Daniel Day-Lewis no papel principal. 

Um dos efeitos das listas negras foi a recusa de trabalho aos escritores e 

roteiristas rotulados como comunistas, o que obrigou muitos deles a escrever sob os 

mais variados pseudônimos. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Dalton 

Trumbo, escritor e roteirista várias vezes indicado e ganhador do Oscar de melhor 

roteiro (tanto original quanto adaptado). Trumbo cumpriu pena por se recusar a 

delatar outros profissionais considerados comunistas e depois foi morar no México.  

Se você se der ao trabalho de pesquisar seu nome, vai entender o impacto 

desse escritor para a História do Cinema ocidental. Existe um filme bem recente 

contando sua trajetória (Trumbo: Lista Negra, lançado em janeiro deste ano, dirigido 

por Jay Roach e estrelado por Bryan Cranston), bem como vários documentários, 

dos quais quero destacar o excelente e emocionante Trumbo, de 2007, dirigido por 

Peter Askin. 

Outro roteirista e escritor perseguido e obrigado a se esconder sob 

pseudônimos para publicar foi Howard Fast, autor do livro Spartacus, que gerou o 

filme roteirizado por Trumbo.  No livro O compromisso (São Paulo, Editora Best 

Seller, 1988) Fast conta de maneira ficcional as desventuras de um escritor 

comunista naquela época. Vale a pena ler e também dar uma espiada no livro 

Spartacus e no filme de 1960, estrelado por Kirk Douglas, que foi um dos atores que 

mais se bateu pela reabilitação dos trabalhos tanto de Trumbo, quanto de Fast. 

A defesa das liberdades estava presente sempre na obra desses autores. 

Também recomendo o imperdível Boa Noite e Boa Sorte, de 2005, com 

direção de George Clooney, que narra o enfrentamento entre o jornalista Edward 

Murrow e o senador Joseph McCarthy e traz uma análise impecável sobre o papel 

da omissão da mídia ou seu franco apoio aos fenômenos de perseguição política. 

Da mesma forma, existem dois trabalhos muito significativos sobre Roy Cohn:  
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- Cidadão Cohn, filme de 1992, dirigido por Frank Pierson e estrelado por James 

Woods; 

- Angels in America, minissérie de 2003, dirigida por Mike Nichols e estrelada por Al 

Pacino. 

Há muito mais para quem se interessa, mas isso basta para começar. E eu 

recomendo o livro do Professor Leuchtenburg, que já nomeei durante o texto. Quem 

sabe assim, conseguimos qualificar melhor o debate político e sair um pouco do 

terreno do ódio gratuito? 

Afinal, se o comunismo vier a ser considerado crime, como as bancadas 

fundamentalistas tanto sonham, pessoas como eu serão apenas uma vaga 

lembrança em um mundinho limitado e odiento. 

 

32. As Márcias. 

(Texto publicado em 06/10/16, novamente às voltas com a misoginia.) 

Conheci Márcia no período de 1977-78 quando frequentávamos o ginasial no 

GEVA (E.E.P.G. Prof. José Romeiro Pereira) na Vila Arens, em Jundiaí. Até hoje não 

sei se ela tinha a mesma idade que a maioria de nós ou se era mais velha, o certo é 

que me parecia muito madura em alguns aspectos. Com treze anos, embora eu 

tivesse uma mente bem desenvolvida para analisar Literatura, História, Geografia e 

Política, era totalmente ignorante em termos de educação sexual e, embora 

menstruasse desde os onze, meu corpo não havia acordado para os hormônios e 

minha mente nem entendia sequer as mecânicas essenciais da vida. 

Mas Márcia não era assim, era uma menina muito branca e loura com 

enormes olhos azuis, uma ossatura facial e um colorido geral que lembravam muito 

Marisa Berenson, uma modelo e atriz dos anos 70, há muito esquecida. Márcia 

bordava seu enxoval com o monograma com suas iniciais, desenvolvido por ela 

mesma, que hoje eu posso entender como um primor de estilização, mas que na 

época me parecia bobo. Ela não tinha namorado, mas tinha a certeza inabalável de 

que casaria com um homem rico ou “bem de vida” e teria uma casa com piscina. 
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Pertencíamos a realidades absurdamente diferentes. Ela era a única menina 

temporã de um casal idoso, que vivia em uma casa própria e não parecia enfrentar 

problemas econômicos, seus irmãos mais velhos já eram casados e aquele conforto 

permitia que seus pais perpetuassem nela valores de uma educação de outros 

tempos. Eu vinha de um lar operário e era a mais velha de duas meninas em uma 

família assalariada que vivia com alguns sacrifícios; o casamento não era uma 

solução ou uma expectativa para mim, desde cedo já sabia que teria que trabalhar e 

“me virar” como meus pais. 

Eu nunca entendi Márcia, mas gostava dela. Era uma menina tremendamente 

engraçada e tinha o maior repertório de piadas sujas que já vi, algumas que, 

inclusive, só fui entender depois dos trinta anos. Era corrosiva na análise dos adultos 

e muito prática na hora de lidar com dificuldades domésticas. Em resumo, madura 

demais para o ginasial e para nós. 

A maior parte dos meus sonhos dizia respeito a “ser”, eu queria crescer para 

ter um trabalho interessante e bem remunerado, que me permitisse conhecer o 

mundo (a Escócia em particular, que era minha paixão), comprar todos os livros e 

discos que eu bem entendesse e poder comer chocolate e cerejas todos os dias da 

minha vida. Eu queria ser oceanógrafa ou bióloga marinha ou pesquisadora de 

comportamento animal, o casamento jamais esteve sequer entre as minhas 

expectativas. Eu era “nerd” quando isso se chamava “cdf”. 

Márcia acreditava que se ela tivesse conforto material e uma boa vida sexual 

(isso eu entendo hoje), o amor nem seria necessário ou viria naturalmente. Ela fora 

educada para pensar no lar como a maior realização de uma mulher e, mesmo não 

tendo qualquer afinidade com crianças, acreditava que, quando tivesse as suas, isso 

mudaria. Do mesmo modo, jamais passou pela sua cabeça questionar o modelo de 

“homem provedor - mulher dependente” do casamento tradicional. 

O que para mim significaria sujeição e dependência, para ela era um sonho 

de liberdade e autonomia em relação ao seu lar de origem, tão claustrofóbico. A 

minha rebeldia era contra o mundo, a rebeldia de Márcia era contra o modelo de 

família com o qual sonhava, e ela nem percebia. Cada piada suja, cada comentário 

cruel em relação aos adultos mostrava que ela tinha uma “fome” por mais vida, mas 

que sonhava com a gaiola dourada mesmo assim. 
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Perdi Márcia de vista assim que terminamos o ginasial e nunca mais ouvi falar 

dela, não éramos propriamente amigas, mas colegas de contingência. Torço muito 

para que tenha realizado seus sonhos e tenha sido feliz, aliás, sempre torço pela 

maioria das pessoas que cruzam meus caminhos. Eu desisti da área de biologia 

assim que vi a primeira cobaia, durante o colegial; enveredei pelas Humanas como a 

maioria dos meus professores pensava que aconteceria e (pasmem) me casei por 

amor e atrelei meu destino a uma vidinha relativamente convencional, muito embora 

totalmente diferente do modelo tradicional. 

Ao longo da vida encontrei muitas “márcias”, algumas foram minhas alunas, 

outras colegas da minha filha, outras ainda pululam os meios sociais que observo 

daqui de fora. Todas tão parecidas, semelhantes e deprimentemente previsíveis na 

aparência, mas intimamente, quem vai saber? São o resultado de um modelo de 

educação e mentalidade que se perpetua entre os setores médios e altos de nossa 

sociedade patriarcal. 

Estão em uma armadilha dourada e nem sabem... 

A “márcia” da vez se chama Marcela e foi alçada a uma posição de destaque 

como extensão da pessoa do marido. Quando fala em público, apenas reproduz a 

visão de classe e de gênero que se espera de alguém com seu histórico e seu 

passado. E, embora pareça um patético clichê sociológico, quem sabe o que se 

esconde por trás de sua aparência de submissão tão cuidadosamente construída? 

As reações que Marcela suscita na sociedade, entretanto, mostram que o 

ranço machista e patriarcal não perdoa as mais variadas ideologias. Pessoas que se 

ofendiam com o tratamento misógino sofrido por nossa Presidenta Legitimamente 

Eleita e Constitucionalmente Empossada, hoje protagonizam um triste assédio 

igualmente grosseiro e machista contra a estereotipada primeira-dama. 

Não aprendemos nada? 

Existem, no atual governo, vários sujeitos dignos do mais profundo desprezo 

e, mesmo assim, até mesmo uma parte considerável de mulheres do espectro das 

esquerdas escolheu a “márcia” da vez para bode expiatório. Só falta a confecção de 

Judas ou bonequinhas de Vodu. Parece que escolheram o animal mais fraco da 

manada para encurralar e estraçalhar. 
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Sério que é assim que vamos combater os golpistas? Na ordem das coisas do 

governo golpista, Marcela não passa de um penduricalho decorativo, um símbolo do 

“lugar” da mulher na visão distorcida dessa alcateia de homens brancos, velhos e 

ricos, que tomou o país. Enquanto meus amigos malham essa “márcia”, o desmonte 

de nosso país corre célere no Congresso e nas negociatas escancaradas.   

Não contem comigo. Meu inimigo não é essa prisioneira dourada da ideologia 

patriarcal. Meus inimigos são os que fizeram e fazem dela um instrumento de 

dominação. 

 

33. Muito Além do Erro Judiciário. 

(Texto publicado em 15/10/16, diante dos desmandos da República de Curitiba.) 

Muito se escreveu e debateu nos últimos cento e vinte sobre o clamoroso erro 

judiciário cometido contra o capitão Alfred Dreyfus. Uma das discussões mais 

acirradas, não apenas entre historiadores, é determinar o exato momento em que, 

de posse das informações que inocentariam Dreyfus, a justiça militar francesa optou 

por omitir, fraudar e enterrar o caso, atravessando a fronteira que separa o erro 

judiciário da má-fé jurídica. E é exatamente essa questão primordial, que mantém o 

caso do já esquecido capitão tão atual, mesmo após mais de um século. 

A cada nova desclassificação de documentos, ou mesmo quando um 

historiador mais alinhado aos círculos do poder obtém o acesso necessário aos 

documentos confidenciais do exército francês, o caso vai adquirindo novas nuances. 

Há os que defendem que o antissemitismo era tão presente na sociedade francesa, 

que jamais passou pela mente dos acusadores a possibilidade de que o culpado de 

espionagem na repartição fosse outro que não o único oficial judeu ali existente. Há 

os que afirmam que as tensões entre monarquistas e republicanos, Igreja e Estado e 

conservadores e progressistas eram tamanhas naquela década de 1890, que bastou 

o simples caso do capitão sumariamente condenado por espionagem e deportado, 

em caráter perpétuo, para a medonha prisão na Ilha do Diabo, para dividir e 

incendiar irremediavelmente a sociedade francesa. 
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A interpretação dos documentos pode variar, a atribuição de intenções e a 

releitura do contexto social também. E variam porque quanto mais sabemos sobre 

uma sociedade e suas complexidades em um dado momento histórico, mais leituras 

potenciais surgem dos documentos existentes, ou mais documentos surgem 

transformando nossas leituras sobre os anteriores. Assim, mesmo um conspícuo 

memorando militar pode portar um mundo de subentendidos. 

Entretanto, alguns fatos estão plenamente estabelecidos. O capitão Alfred 

Dreyfus jamais teve contato com a embaixada alemã. Quem de fato vendia 

informações reiteradamente ao adido militar alemão Max Von Schwarzkoppen era o 

conde Charles-Ferdinand Walsin-Esterházy. Este oficial, locado na mesma 

repartição do Serviço de Informações do exército que Dreyfus, era um notório 

estroina, sempre endividado com jogo e bebida e somente tolerado por suas origens 

e seus contatos. Se suas letras eram parecidas a ponto de gerar o engano cometido, 

até hoje pode ser motivo de controvérsias, afinal, a perícia criminal ainda estava em 

seus primórdios no fim do século XIX.  

E, no entanto, quando o tenente-coronel Jean Sandherr, chefe de Dreyfus e 

responsável direto por sua condenação, faleceu e foi substituído por Georges 

Picquart, de igual patente, o erro veio à tona de maneira clamorosa. Quer fosse uma 

fraude desde o começo, quer não, foi a ação rigorosamente honesta de Picquart que 

permitiu que o erro fosse constatado e uma parte da sociedade francesa se alçasse 

em defesa do capitão. E foi nesse momento que o orgulho patriótico, o 

antissemitismo e o preconceito atravessaram a linha da Justiça. 

Picquart foi “promovido” para um comando na Tunísia e, para um novo 

julgamento, documentos foram forjados tentando estabelecer a culpa de Dreyfus de 

uma vez por todas. A França foi incendiada pela guerra ideológica entre os 

Dreyfusards e os Anti-dreyfusards, o processo dividiu famílias, gerou ódios intensos, 

intelectuais e artistas se posicionaram em trincheiras opostas e guerrearam na 

imprensa, nos cafés e nos teatros. Durante décadas, tanto para a Direita quanto 

para a Esquerda, a medida da decência de um ser humano foi sua opinião sobre o 

caso Dreyfus. 

Atualmente não restam quaisquer dúvidas sobre a inocência do capitão. 

Somente um grupo muito limitado de monarquistas ultracatólicos ainda defende a 
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ação vergonhosa do exército francês, em nome de um pretenso sigilo necessário ao 

bom desempenho das funções de defesa nacional. O que não significa que o tema 

tenha se tornado menos polêmico. 

A análise reiterada do caso Dreyfus deveria chamar nossa atenção para o 

papel imenso das solidariedades de classe e das visões de mundo na aplicação da 

Justiça, quer seja civil, criminal ou militar. Mesmo com evidências e provas concretas 

da inocência do capitão, uma parte significativa da sociedade francesa não 

conseguiu sequer tolerar a ideia de que ele poderia ser inocente, que dirá aceitar. 

Para além dos que conscientemente cometeram a fraude, havia um miríade de 

burocratas, oficiais e funcionários que apoiaram o erro em nome do orgulho nacional 

e da manutenção das estruturas de poder. 

Só de passagem menciono que, diferentemente do clamoroso escândalo 

judiciário envolvendo Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, na década de 1920 nos 

Estados Unidos, o caso Dreyfus não começou como uma fraude. No caso dos dois 

anarquistas, o processo foi armado desde seu início e nem mesmo a ação do resto 

do planeta impediu que fossem para a cadeira elétrica, porque era a intenção das 

autoridades livrar-se dos militantes forjando processos criminais. E é por isso que é 

importante estabelecer o que de fato constitui erro judiciário e o que é má-fé jurídica. 

Porque um juiz não é infalível. Não existe bula papal outorgando a voz da 

verdade a nenhum magistrado. Não existe um único ser humano que não seja 

passível de erros ou de paixões classistas. 

Quando a sanha justiceira em uma sociedade é tão forte que afasta 

deliberadamente o olhar da ausência de provas ou mesmo das provas de inocência 

de um réu, temos um dilema moral. Dilema que vai muito além do descarte 

deliberado do princípio conhecido como in dubio pro reo,  um dos princípios 

fundadores do conceito democrático de Justiça, de que em caso de qualquer dúvida 

deve-se sempre julgar a favor do réu. E isso porque é ponto pacífico que mais vale 

um culpado livre do que um inocente preso e condenado.  

Quando se abre mão das garantias constitucionais ao cidadão, em nome da 

certeza da culpa, a Justiça fica sujeita ao arbítrio de classe e a sociedade entregue à 

barbárie de seus piores preconceitos. E há algo muito errado moralmente com 
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aqueles que aplaudem o arbítrio e promovem a barbárie. O próprio pacto civilizatório 

entra em risco quando uma sociedade se entrega feliz e saltitante a esses excessos. 

Quem poderia imaginar em 1990, quando entreguei meu paper sobre o caso 

Dreyfus para avaliação da disciplina de Contemporânea II pelo professor Marco 

Aurélio Garcia, que hoje estaríamos em face de um dilema moral semelhante? De 

toda a minha leitura e pesquisa sobrou uma nota dez, uma vez que jamais consegui 

recuperar meu paper depois da correção, além do que imagino que o professor 

sequer se lembre da minha existência depois de vinte e seis anos. Mas sobrou 

também a certeza de que eu teria sido uma dreyfusard de corpo e alma, como ainda 

sou. 

Nos dias tristes e medonhos que vivemos, quando a presunção de inocência 

encontra-se descartada, desde que o réu pertença a um grupo social previamente 

determinado, lembrar Dreyfus é essencial. Lembrar Sacco e Vanzetti também. Mas 

principalmente reafirmar que os nomes de seus verdugos sequer são conhecidos ou 

lembrados pelas novas gerações. 

Nesses rumorosos escândalos judiciários, as populações também se 

dividiram e a imprensa forçou seus próprios interesses na interpretação das 

informações. Entretanto, passado o tempo, a inocência prevaleceu e o opróbrio 

cobre a memória maldita dos acusadores. E coube àqueles que não se calaram, 

mesmo em face de retaliações e ameaças, o mérito de manter a sanidade dessas 

sociedades em crise. 

Na iminência da prisão espetaculosa de nosso ex-presidente, cabe perguntar: 

ONDE ESTÃO OS NOSSOS DREYFUSARDS? 

 

34. Utopias, Distopias, Liberdades e Historicidade. 

(Texto publicado em 01/11/16, que serviu de base para o programa Noroeste em Ação Especial 

de Literatura, que foi ao ar no primeiro sábado de cada mês, ao longo de 2016, pela rádio 

comunitária da Vila Boa Vista em Campinas, Rádio Noroeste.) 

Quando Thomas More publicou sua Utopia, na segunda década do século 

XVI, era costume que os pensadores latinizassem seus nomes, vem daí que alguns 
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o conheçam como Thomas Morus. Este pensador rigoroso é o representante 

britânico mais conhecido do Humanismo Renascentista. Sua obra mantém um 

diálogo interessante com o interlocutor, mesmo quando sua temporalidade e 

historicidade são indiscutíveis. 

  Thomas More passou à História por ter sido um dos mentores intelectuais de 

Henrique VIII, o rei Tudor fundador do absolutismo na Inglaterra. Em seu reinado, a 

ordem social foi alterada de diversas maneiras. A relação fundiária, a religião, o 

poder real e a restrição aos nobres mais poderosos são os mais conhecidos.  

  Coincidentemente, More foi executado por decapitação ao recusar-se a 

assinar o Ato de Supremacia, que transformava o rei em líder máximo da igreja 

anglicana nascente. Sua teimosia em permanecer católico, muito embora 

acreditasse na necessidade de reformas dentro da igreja romana, foi encarada por 

Henrique como um ato de desafio, e o afeto que lhe dedicava transformou-se em 

ódio, selando o destino do pensador. More ficou conhecido como o homem que não 

vendeu sua alma, sendo assim retratado em peças de teatro e filmes até hoje. 

  Sua Utopia é um dos textos mais fascinantes desse período, em nada 

perdendo para Erasmo e Maquiavel. E, como qualquer texto de exercício de 

imaginação que cria sociedades alternativas e ideais, diz muito mais do autor e de 

sua época, do que de qualquer futuro ou terra distante. É um alerta muito bem 

calculado contra o capitalismo em seu nascedouro. 

  Logo no primeiro capítulo, antes da descrição da sociedade idealizada 

existente nas terras de Utopia, Rafael Hitlodeu conta a More os termos de um 

diálogo que travou em terras inglesas e se posiciona contrário à pena de morte para 

vagabundos e mendigos. Em uma longa argumentação sobre a inutilidade das leis 

de repressão à vadiagem, que eram um dos “melhoramentos” de Henrique, o 

palestrante alega que não se pode tomar os meios de subsistência de um homem e 

depois castigá-lo por não trabalhar. Critica as mudanças fundiárias que expulsaram 

os camponeses da terra e restringiram cada vez mais as terras comunais. 

 “Efetivamente, em todos os pontos do reino onde se obtém a 

mais fina lã, portanto a mais preciosa, os senhores, os nobres e 

até santos abades, não se contentam com os rendimentos dos 
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produtos que seus antepassados costumavam retirar de seus 

domínios. Não lhes é suficiente viver na preguiça e nos 

prazeres, esses homens que nunca foram úteis à Sociedade, 

querem-lhe ainda ser nocivos. Não deixam nenhuma parcela de 

terra para ser lavrada; toda ela transformou-se em pastagens. 

Derrubam casas, destroem aldeias, e, se poupam as igrejas é, 

provavelmente, porque servem de estábulo a seus carneiros. 

Essas excelentes pessoas transformam em deserto as 

habitações, e tudo que era cultivado; como se as florestas e as 

terras reservadas à caça já não prejudicassem bastante a 

agricultura.” (p.16) 

  Impossível não lembrar d’ A assim chamada acumulação primitiva, capítulo 

XXIV do tomo 2 do livro primeiro d’ O Capital de Karl Marx. Marx descreve 

minuciosamente as alterações na estrutura fundiária sob os vários monarcas Tudor, 

que permitiram a concentração de capital nas poucas mãos de uma classe bem 

específica e a expulsão dos camponeses dos modos tradicionais de exploração da 

terra, que inundaram as periferias urbanas de mão de obra miserável para a 

indústria nascente. 

  Mas a fala de Hitlodeu continua: 

 “Assim, para que um insaciável devorador, peste e praga 

de seu próprio país, possa abarcar em um único campo 

milhares de braças, uma quantidade de pequenos 

agricultores se veem escorraçados de seus bens. Uns 

saem enganados, outros são expulsos à força; alguns, 

enfim, cansados de tantos vexames se veem forçados a 

vender o que possuem. Enfim, esses infelizes partem, 

homens e mulheres, casais, órfãos, viúvos, pais com os 

filhos nos braços. Essas famílias são mais numerosas que 

ricas, pois a terra reclama o trabalho de muitos braços. 

Todos emigram, largam seus lugares, os lugares onde 

viveram, e não sabem onde se refugiar. Toda sua 

bagagem, que pouco valeria se tivessem a possibilidade 
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de esperar um comprador, é cedida a preço vil, dada a 

necessidade de dela se desfazerem. Logo os veremos 

errantes, privados de qualquer recurso. Só lhes resta 

roubar e serem enforcados, segundo as regras. 

 Se andam sem rumo, mendigando, metem-nos na prisão. 

Não são eles vagabundos, arrastando-se pelas estradas? 

Realmente, ninguém quer aceitar seus serviços, embora 

os ofereçam, pressurosamente. Como o único ganha-pão 

que conhecem é o amanho da terra, não há trabalho para 

eles, em campos que não foram semeados. Pois um só 

pastor é suficiente para cuidar dos rebanhos, numa terra 

que exigia muitos braços, no tempo em que era semeada 

e cultivada.” (p.16) 

  Hitlodeu (e More parece falar através dele) critica extensamente a nova 

relação do homem com a terra, na forma de latifúndio, e a ociosidade e o luxo 

consumista que essa nova estrutura social cria para benefício de poucos. Para 

mostrar que se pode viver de modo diferente, passa a narrar sua viagem pelas terras 

de Utopia, que considera como o modelo de uma sociedade ideal. Uma sociedade 

de homens “úteis” e ocupados, que não oferece espaço para a vagabundagem. 

  E nessa sociedade não existe luxo, propriedade privada e nem família. Tudo é 

coletivizado, inclusive a criação e educação das crianças. As “famílias” são 

agrupadas não pelo sangue, mas por uma divisão “racional” do trabalho. E ocupam 

suas casas por um período de tempo que não excede uma década, quando se 

mudam para casas ou vilarejos exatamente iguais, para que não criem amor, raízes 

e nem posses em relação às habitações. 

  Anciãos e administradores supervisionam o constante rodízio entre a vida 

camponesa e as funções intelectuais, a fim de não criar castas de pensadores ou 

burocratas. Não existe ócio nessa sociedade, embora as horas de trabalho sejam 

razoáveis, o lazer é o estudo e sempre é necessário manter-se ocupado sendo útil 

ao coletivo. Não há liberdade para ser diferente e muito menos para viver fora das 

normas, quem não se adapta é banido ou morto, conforme o grau de sua rebelião. 
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  Soa familiar, não é?  

  Há ecos da Utopia de More em uma boa parte dos projetos de sociedades 

coletivistas (religiosas ou não) que se lhe seguiram, de Rousseau a Pol Pot, 

passando pelos socialistas utópicos do início do século XIX e o próprio Tolstoi. O 

igualitarismo que mata a liberdade, o utilitarismo que coíbe a diferença, o abandono 

da identidade para o bem-estar da coletividade. Nesse sentido, todas as utopias que 

conhecemos são herdeiras dessa primeira. 

  E é por isso que, quando colocadas em prática, se transformam em distopias. 

  Porque o que permitiu a nossa evolução enquanto espécie, tanto do ponto de 

vista material, quanto do ponto de vista intelectual, foi a liberdade para sermos 

diferentes uns dos outros. O que não deve ser confundido, de modo algum, com a 

defesa de quaisquer privilégios sociais de casta, de uns em detrimento dos outros.  

Quando digo que temos direito a ser diferentes me refiro à nossa diversidade e não 

à nossa estrutura social excludente. 

  Qualquer sociedade que uniformize seus habitantes, através do trabalho, da 

religião ou do consumo, é uma sociedade morta. Uniformização não é igualdade. E 

igualdade sem liberdade é a prisão da mediocridade. 

  Nesse sentido, existem quatro romances célebres do século XX, que retratam 

perfeitamente as armadilhas da utopia e a facilidade que nós seres humanos temos 

para transformar qualquer sociedade em um uma distopia. Admirável mundo novo 

(1932) de Aldous Huxley, 1984 (1949) de George Orwell, Fahrenheit 451 (1953) de 

Ray Bradbury e Laranja Mecânica (1962) de Anthony Burgess, são obras que 

transcendem a ficção e dialogam com a sociedade de seu tempo, com o futuro e 

com a própria condição humana. 

  Admirável mundo novo se passa em um futuro distante, sua cronologia e 

linguagem remetem o tempo todo à Segunda Revolução Industrial, promovida pela 

automação da linha de montagem de Henry Ford, na passagem do século XIX para 

o XX. Por ter sido escrito no período entre guerras, é uma crítica amarga à ascensão 

da sociedade de consumo e à padronização do trabalho. Essa sociedade futurista 

vive para produzir e consumir, o pensamento e as artes não são incentivados e os 

esportes só são permitidos se induzirem o cidadão a consumir equipamentos. 
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  Mas isso não é tudo, a estratificação social nesse mundo distópico se dá por 

interferência biológica. Sexo e reprodução foram totalmente dissociados: o sexo 

passou a ser recreativo e a reprodução se dá em laboratório, através de técnicas 

sofisticadas de clonagem. A ideia de família é considerada uma obscenidade e o 

mantra repetido ad nauseam é “cada um pertence a todos”, promovendo um tipo de 

sexo livre de consequências (mas nem tanto, como a aparição do Selvagem irá 

provar) e a ideia implícita de que se pode consumir sexo como se consome qualquer 

outro produto, sendo que este é grátis.  

  É claro que esse é o mundo dos alfas, aqueles que estão no topo da 

hierarquia social. As outras castas foram manipuladas em laboratório para que seus 

corpos se desenvolvam de acordo com o tipo de trabalho que irão desempenhar 

nessa sociedade. Betas, gamas e outras tantas variedades tiveram seus embriões 

manipulados para ser mais baixos que os alfas, em variações que vão dos assim 

chamados “aleijões” aos medianos conformistas. 

  Apenas os alfas são indivíduos, as outras castas são o resultado da clonagem 

levada às últimas consequências e os administradores se gabam de alcançar até 

noventa indivíduos por óvulo fecundado na clonagem das castas inferiores. O que 

todos têm em comum, inclusive os alfas, além da fecundação in vitro e da 

manipulação genética, é o processo de programação social realizado nos berçários. 

Através de uma técnica de hipnose durante o sono, que utiliza gravações com aquilo 

que a sociedade espera de cada casta, os pensamentos e axiomas da dominação 

são incutidos a cada criança gerada e programada artificialmente. 

  E isto não é um spoiler, uma vez que o grosso da trama é um exercício 

narrativo acompanhando o que acontece quando uns poucos indivíduos nessa 

sociedade começam a pensar, questionar e deparar-se com fontes culturais e 

religiosas do passado. Admirável mundo novo é um grito em favor da liberdade e da 

individualidade, em uma Europa que anda a passos largos em direção ao 

autoritarismo e que se deixou consumir pelas noções do liberalismo econômico até o 

naufrágio das economias em 1929. É uma reivindicação de espaço para a poesia, 

para a arte, para a fraternidade, em um mundo em que Freud e Nietzsche mataram 

a maioria das ilusões. 
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  Já 1984 é uma crônica grotesca sobre o stalinismo. Inclusive, há uns quinze 

anos, o crítico Léo Gilson Ribeiro afirmava que Orwell não era seu verdadeiro autor 

e sim um obscuro escritor soviético. Jamais encontrei a confirmação dessa 

afirmação, quem sabe o que essa história guarda... 

  A vida de Winston (sua personagem principal) é suja, medíocre e monótona. 

A sociedade massificada em que vive é como uma gigantesca fábrica sempre 

engajada no esforço de uma guerra que não tem fim e que nem sequer se sabe se 

está ocorrendo mesmo. Seu trabalho é na divisão de informações e consiste em 

reescrever diariamente as fontes históricas, de acordo com os interesses de quem 

governa. Pessoas são apagadas de fotos, livros são reescritos ou eliminados, já nem 

se sabe mais o que a História significa. 

  Mas isso não é tudo, o sistema de vigilância onipresente nessa sociedade é 

chamado de Grande Irmão, ou Big Brother no original, e consiste em câmeras, 

escutas e um sistema integrado de interferência na vida dos cidadãos, onde quer 

que se encontrem. E basta balbuciar qualquer inconformismo durante o sono para 

que as forças da repressão política mandem o indivíduo para uma “reeducação”. 

Não há intimidade que resista à presença do Grande Irmão porque as pessoas 

jamais tem coragem de dizer o que pensam, ou vão perdendo a coragem de pensar. 

  Duas palavras criadas por Orwell (e os conceitos que as definem) chamam a 

atenção. Novilíngua que é a involução da linguagem nessa sociedade, com palavras 

suprimidas, outras com seu sentido alterado e uma constante simplificação da fala, 

através da condensação de conceitos, promovendo uma pobreza geral de 

pensamento. E duplipensar que significa aceitar duas crenças absolutamente 

contraditórias como se ambas pudessem ser aplicadas ao mesmo tempo. O 

duplipensar vai além da neutralidade ou da isenção (tão na moda hoje em dia), 

misturando hipocrisia e covardia. 

  Orwell assimila à sua visão do stalinismo aspectos que também estiveram 

presentes nos regimes nazifascistas europeus. A criação e manipulação de “tropas” 

infantis, usadas para espionar suas próprias famílias muito além da aparelhagem. A 

construção de uma identidade nacional a partir do ódio aos estrangeiros e o clima de 

constante sobressalto provocado pela guerra, como instrumento de controle social. 
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  1984 mostra o indivíduo sendo esmagado pelo totalitarismo e a presença de 

uma centelha de revolta até mesmo no mais medíocre deles. 

  Farenheit 451 imagina uma sociedade em que a televisão é interativa e os 

livros estão proibidos. Os bombeiros queimam livros. A sociedade consome e 

trabalha e vive sem a possibilidade de arte, literatura ou poesia. 

  Montag, um bombeiro cuja carreira está em ascensão, resolve ler um dos 

livros que deveria queimar. E isso desencadeia todo um processo de 

autoconhecimento, contestação e mudança na percepção do mundo. Mas a 

vigilância nessa sociedade em que a leitura é proibida, logo identifica Montag como 

um problema e tenta sua eliminação. 

  Brilhantemente adaptado para o cinema, em 1966, por François Truffaut, filme 

e livro oferecem na fuga a única esperança. Defendem que uma sociedade não pode 

sobreviver criminalizando o conhecimento. E que o ser humano sempre preservará 

aquilo que dá sentido à sua vida, não importa o quanto de sacrifício pessoal isso lhe 

custe. 

  Lembro-me perfeitamente de ter assistido ao filme por volta dos meus 

quatorze anos e que não descansei até conseguir acesso ao livro. A cena final em 

que os homens-livros perambulam pelos bosques ainda me leva às lágrimas, tal o 

poder da mensagem implícita para nós que gostamos de livros. 

  Estas três obras dialogam com a percepção de que não importa o quão 

esmagador seja um sistema social, sempre vai haver um ser humano que se 

rebelará e ao fazê-lo encontrará outros que se lhe juntarão. E o problema dos 

regimes totalitários, autoritários, ou simplesmente de pensamento único, é que basta 

uma única voz discordante para colocar em xeque seus princípios e sua existência. 

Por isso é que a liberdade e a diversidade não podem ser toleradas. 

  Um caso de narrativa bem diferente é o de Laranja Mecânica. Anthony 

Burgess dialoga com a eterna questão da delinquência juvenil e os projetos 

mirabolantes que as instâncias do poder sempre criam como “soluções definitivas”. 

Discutindo se as táticas de “reprogramação social” com base em tortura e produtos 

químicos são moralmente aceitáveis para tratar criminosos que ainda nem chegaram 

à idade adulta e cuja personalidade ainda não está definitivamente formada, Burgess 
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retrata a violência urbana das gangues e o abismo de gerações em uma Londres 

que nem parece tão no futuro. 

  Alex, o monstruoso protagonista de Laranja Mecânica tem apenas quinze 

anos e já cometeu alguns dos crimes mais hediondos do repertório humano. E, 

nesse sentido, não me canso de frisar que o livro é extremamente superior ao filme 

dirigido por Stanley Kubrick. Além das várias alterações na narrativa, que retiram o 

sentido do livro, o diretor ainda usou atores adultos e com isso abortou a principal 

discussão promovida por Burgess. 

  As questões que saltam do livro e se propõem a nós brasileiros, depois de 

todo o debate sobre a maioridade penal, são: até que ponto um adolescente infrator 

ou decididamente criminoso é uma prévia do adulto que se tornará? A ação das 

gangues e uma porcentagem de adolescentes que são absorvidos pela vida 

criminosa justificam a penalização de todos os outros? As técnicas de tortura e 

castração química se justificam moralmente? Afinal, como fica o livre arbítrio se um 

produto químico é que vai impedir o jovem de apresentar um comportamento 

violento? 

  Temos aqui explicitado novamente o problema da liberdade, da 

individualidade e da diversidade, perante uma sociedade que vê na uniformização, a 

segurança da mediocridade obediente. 

  Os romances distópicos dizem muito de quem somos, de quem podemos nos 

tornar em determinadas circunstâncias e de nossas relações com os poderes 

dominantes. Mas também dizem muito sobre a nossa capacidade para criar utopias 

que podem se transformar no inferno para os outros. Essa ideia, que nos é tão cara, 

de que temos a solução definitiva para os problemas da Humanidade. 

  Nesse sentido, eu defendo que as utopias devem ser um caminho de 

humanização e não um fim, em si mesmas.  O seu Paraíso pode se transformar 

facilmente em meu Inferno, e vice-versa, por isso devemos sempre ter em mente a 

alteridade, a diversidade e as liberdades individuais. Não podemos ceder à sedução 

do pensamento autoritário e nem considerar que nossa utopia deve ser imposta 

porque não temos paciência de viver construindo em longo prazo. 
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  Acima de tudo, precisamos lutar com todas as nossas armas intelectuais para 

preservar os espaços da Arte, da Cultura, do Conhecimento e do Pensamento Livre. 

No dia em que estes sucumbirem, a nossa identidade humana será arrastada junto. 

O triunfo da mediocridade autoritária será a sentença de morte da nossa espécie.  

 

35. Meu Primo Adolfo Wasem. 

(Texto publicado em 09/11/16, homenageando meu primo guerrilheiro.) 

 

Tenho poucas, mas fortes lembranças do meu primo 

Adolfo Wasem. Para nós era conhecido como Cholo, para 

seus companheiros na guerrilha era Nepo. Para a ditadura 

uruguaia (1973-1985) foi um dos nove reféns. Para a mídia 

era um tupamaro. Para os órgãos de defesa dos Direitos 

Humanos, mais um nome em uma longa lista de baixas. 

Para as próximas gerações talvez uma nota de rodapé na 

vasta trama da História. 

Para mim é a lembrança de um sorriso luminoso, que 

ficou impresso na foto do casamento dos meus pais. Um 

vislumbre de suas costas cheias de cicatrizes de queimaduras, durante um 

churrasco. Uma lembrança fugaz de seu casamento. E a última vez que o vi em uma 

feira de livros, acariciando feliz a barriga de sua companheira grávida. 

O resto das minhas lembranças são sombras difusas porque eu era uma 

criança bem pequena quando todos esses fatos se deram. Lembro-me de visitar a 

casa da tia Nina, mas quem marcou essa lembrança foi seu irmão Raul, um tufo de 

cachos castanhos, sardas e grandes olhos, que eu nunca mais vi. Há também a 

visita que o Cholo nos fez, junto a um amigo, após voltar de sua viagem de 

“estudos”, que depois viríamos a descobrir que havia sido um treinamento de 

guerrilha fora do país. Dessa visita também só me lembro de sombras e o eco das 

risadas. 
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Em algum momento entre o fim dos anos 60 e o início dos 70 houve um 

churrasco de família, em Piedras Blancas na casa da tia Carmem, e é daí que vem a 

lembrança das horrendas cicatrizes de queimaduras que se estendiam por todas as 

suas costas e que eu fiquei olhando de longe, enquanto ele conversava com outras 

pessoas. 

Todos sabiam que o tio Adolfo, seu pai, era um sujeito brutal e a história das 

queimaduras acontecera quando Cholo era uma criança de cinco ou seis anos (ao 

menos assim me contaram) e o pai o mandou pegar uma chaleira de água fervendo 

em cima do fogão. Sentado comodamente tomando seu mate, o velho Adolfo viu seu 

filho pequeno entornar sobre si a chaleira cheia, que era grande e desajeitada 

demais para uma criança carregar. 

Nenhum de nós gostava do tio Adolfo. Era uma pessoa agressiva, ignorante e 

sem o mínimo de empatia com crianças. Era de uma geração que encarava a 

educação dos filhos como uma sucessão de castigos e maus tratos destinados a 

transformar meninos em homens. Não havia o menor resquício de gentileza ou 

carinho nele. 

E, no entanto, aos meus olhos de criança, Cholo parecia gostar visivelmente 

do seu pai. Talvez visse nele algo que nós não conseguíamos ver. Quem vai saber? 

A outra lembrança que me vem à mente é de um casamento no Registro Civil 

com um bando de moças vestidas em conjuntos de um cor-de-rosa puxado mais 

para o pink. Dos rapazes mal me lembro, mas Cholo e sua companheira Sonia eram 

tudo sorrisos. Do mesmo modo, quando me lembro da feira do livro (e não consigo 

precisar se era no hall da intendência ou da universidade) em que os encontramos 

cuidando de um stand, é dos seus sorrisos confiantes e da barriga de Sonia de que 

mais me lembro. 

As lembranças seguintes são uma sucessão de borrões com notícias de 

jornal, desespero familiar e eu e minha irmã fazendo desenhos para mandar a ele na 

prisão. Depois a situação política foi ficando cada vez pior, à medida que a ditadura 

se instalava, comunicados na televisão e nas rádios todas as noites com listas e 

mais listas de prisões e nós sempre pensando quem seria o próximo conhecido a ser 

pego. Meu pai perdeu o emprego em 1973 e a economia estava em uma recessão 
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medonha, o que nos trouxe ao Brasil no ano seguinte, na esteira do milagre 

econômico. 

Nos primeiros dez anos após nossa chegada, as notícias eram escassas e 

todas ruins. A correspondência não era confiável e precisávamos esperar cartas 

trazidas por portadores, quando algum parente ou amigo vinha de visita anualmente. 

As notícias na mídia da época eram visivelmente censuradas. Aos poucos ficamos 

sabendo dos desaparecidos dos dois lados do Rio da Prata, das crianças 

sequestradas na Argentina, dos “suicidados” e “abatidos ao fugir” nas prisões 

brasileiras. 

Um cortejo de horrores que assombrou meus pesadelos por anos e anos, 

enquanto eu crescia. E a cada distensão política, novos horrores eram revelados: 

torturas, execuções, a famigerada Operação Condor... A sensação de pertencer a 

um gueto clandestino, em um mundo em que as ideias políticas da minha família 

eram consideradas perigosas e deveriam ser eliminadas. 

Em 1984, ficamos sabendo que Cholo lutava contra um câncer letal e que o 

tratamento na prisão era propositadamente precário. Ciente de sua condição, ele 

iniciou uma greve de fome reivindicando a liberação de todos os presos políticos da 

ditadura uruguaia. Aos meus olhos jovens de então, essa foi uma maneira heroica 

de dar sentido a uma morte tão tristemente anunciada. 

E ele se foi.  

E eu venho esquadrinhando o passado até hoje, para dimensionar a ferida 

aberta que sua morte deixou em nossa família. Trinta anos estudando História, 

dentro e fora da academia, pesquisando o século XIX para manter uma distância 

saudável dos traumas do século XX. E mesmo assim, acumulando informações 

sobre as ditaduras do cone sul nos anos 60-70-80, lendo relatórios, examinando 

documentos, acompanhando a historiografia brasileira e toda a asquerosa 

desinformação que vem sendo divulgada pela mídia nestes últimos anos, dando voz 

aos algozes e criminalizando as vítimas. 

Diante da situação política atual e vendo a meninada ocupando escolas e 

apanhando da polícia, vendo a Ana Júlia peitar os deputados estaduais no Paraná, 

vendo a quantidade inaceitável de pobres de direita que nos rodeia, não consigo 
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parar de pensar nos dois Adolfos. O Cholo, que morreu aos trinta e seis anos 

lutando pelo que acreditava, e seu pai brutalmente pragmático, que um dia lhe disse: 

- Quando a situação apertar, quem vai entregar vocês são exatamente esses 

miseráveis que vocês tanto defendem e por quem estão lutando. 

Ao lembrar o sorriso tão confiante e cheio de esperança do meu primo Cholo, 

tendo a pensar que ele sabia exatamente no que estava entrando, mas que não se 

importava de empenhar a própria vida diante da possibilidade de um futuro melhor.  

Minha geração cresceu à sombra do desprendimento da sua, mas a maior 

parte dos meus colegas e amigos, no Brasil, foi alheada da realidade dessas lutas e 

cresceu no mundo paralelo construído pela televisão cúmplice dos ditadores. Em 

meu país de adoção, conheci e convivi com vários tipos de pessoas nestes tantos 

anos: pobres, remediados, classe média e alguns marginalizados de meios diversos. 

O denominador comum dominante até pouco tempo atrás era um pragmatismo 

absolutamente indiferente aos destinos da sociedade, desde que os destinos 

individuais se realizassem. Não eram de direita e nem de esquerda, eram por si 

apenas, como o tio Adolfo. 

O que me traz à lembrança um catador de papel que certa vez vi ao sair da 

escola, que estampava em sua carroça a bandeira do Uruguai e a propaganda 

política de Jorge Pacheco Areco, o famigerado presidente colorado. Lá pelos idos de 

1971, a população do meu país de origem vivia uma polarização política radical e 

era comum ver tomadas de partido como essa. Nunca entendi como alguém 

mergulhado na miséria poderia apoiar o governo que tudo lhe tirava, é uma imagem 

que me impressiona até hoje. 

Alguns intelectuais consideram as polarizações burras. Eu não, eu as 

considero perigosas. Escolher um lado implica em negar a humanidade do outro. 

Para a esquerda significa querer “catequizar” os pobres de direita e promover sua 

“desalienação”. Para a direita significa eliminar fisicamente a esquerda de uma vez 

por todas.  A volta desses fantasmas nada de bom pressagia. 

Cheguei a uma idade em que sou mais velha do que meu primo Cholo era ao 

partir. Uma vida é apenas isso, uma vida, nem mais nem menos. É o que fazemos 

dela que agiganta ou apequena nossos dias. Ao morrer tão jovem e ainda lutando, 
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seu sorriso e sua esperança ficaram congelados no tempo. E eu ainda me sinto uma 

criança diante da sua memória. 

 

36. A 32 ª Bienal de Arte de São Paulo em 2016. 

(Texto publicado em 15/11/16, com uma apreciação pessoal da 

Bienal de Arte de São Paulo.) 

Já aviso, de início, que este não é um texto de crítica especializada e sim um 

testemunho. Não tenho a formação adequada para fazer crítica de Arte, sequer sei 

se tenho formação para entender o que se convencionou chamar de arte com 

maiúsculas garrafais. Na época em que lecionava, sempre deixei bem claro aos 

alunos que minhas aulas eram de História Social dos Movimentos Artísticos, afinal, 

não tendo formação específica para entender os conceitos ligados à produção 

artística, eu somente me sentia confortável para abordar o contexto histórico e social 

do surgimento desses movimentos.  

Frequento as Bienais de São Paulo há quase uma década, sempre que a 

situação econômica me permite o deslocamento. Tenho visto altos e baixos na 

curadoria e na produção artística também. Polêmica e controvérsia são as duas 

palavras que acompanham as exposições desde que me lembro. Houve ocasiões 

em que saí de lá pensando se o que tinha visto sequer permaneceria relevante na 

década seguinte. 

Este ano consegui passar uma manhã inteira percorrendo a exposição e 

adoraria ter disponibilidade de tempo e orçamento para voltar a São Paulo e me 

aprofundar na observação de alguns artistas. Lamentavelmente, um conjunto de 

circunstâncias pessoais e monetárias impede meu retorno e terei que me contentar 

com o que vi. E não foi pouco. 

Como as pessoas que começam a ler revistas ou jornais da última página 

para a primeira, nós (porque este foi um passeio em família) começamos a percorrer 

a mostra a partir do último andar e fomos descendo. Observando a disposição 

espacial da mostra, realizamos um périplo em espiral, visitando cada nicho e 

parando um pouco nos que nos pareceram mais atrativos. E é aí que cada um dos 
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três teve sua experiência de interação e eu só posso opinar sobre minha própria 

percepção. 

Em anos anteriores era mais difícil realizar esse tipo de percurso porque havia 

instalações espalhadas de maneira mais irregular (desculpem, eu tenho um pouco 

de T.O.C.) e o percurso era mais truncado do que fluído. Posteriormente, ao ler o 

catálogo, percebi que a disposição mais orgânica da atual exposição é proposital e 

fiquei muito feliz. Considero importante que se pense de uma maneira mais simples 

na circulação do público.  

Para uma mostra cujo tema central foi Incerteza Viva, confesso que nunca 

visitei uma Bienal tão concreta quanto esta. E explico, ao ver o tema já fui preparada 

para encontrar uma porção de instalações sofríveis a respeito de nada, alguns 

trabalhos realmente bons e um ou outro excelente. E isso porque eu não me afino 

com o pós-modernismo e com uma boa parte da Arte Contemporânea. Por essas e 

outras é que eu nem me atrevo a criticar, porque esse tipo de expressão artística 

não me diz muito. 

Qual não foi a minha surpresa quando me deparei com um conjunto de obras 

com destaque para artistas do Terceiro Mundo, organizadas de maneira impactante 

e solidamente constituídas de materiais que eu considero concretos porque 

provenientes da Terra e não da industrialização. Desenhos, bordados, tecelagens, 

cerâmicas, instrumentos de trabalho e uma politização saudável porque não óbvia 

nem superficial, e muito menos panfletária. Nada havia de incerto, ao contrário, e eu 

me senti muito mais amparada do que desafiada nessa mostra. 

Os desenhos e gravuras de Gilvan Samico, com suas cosmogonias que 

misturam as mitologias latino-americanas (ligando as matrizes de origem africana, 

indígena e europeia), e um traço que lembra as ilustrações da arte nordestina, mas 

que também me remeteu a um mundo em que as pessoas chantageiam santos 

católicos para obter suas graças e acreditam em intervenções sobrenaturais de 

todos os tipos para poder enfrentar a vida. 

Öyvind Fahlström, que me lembrou do traço anárquico do quadrinista 

espanhol Nazário (passei uma parte da década de 90 lendo El Víbora) e me 
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emocionou com seus dominós e sua leitura sobre os últimos momentos do governo 

Allende.  

Ebony G. Patterson com suas tapeçarias que misturam outras formas e 

técnicas, criando composições cheias de vida e de força, opondo a alegria e a 

tristeza que compõem o cotidiano da juventude negra na Jamaica.   

Um painel profundamente impactante de Mmakgabo Helen Sebidi que 

mistura referências ao Holocausto, ao retratar a escravidão africana, me deixou 

intrigada ao apresentar em um plano quase central um ovo quebrado com o 

conteúdo vazando. Seria “o ovo da serpente” ou uma metáfora da esterilização, da 

interrupção do fluxo ordinário da vida? 

Os enormes painéis de pedra esculpida de Erika Verzutti, chapados nas 

paredes como se fossem Portinari ou Rivera ou mesmo Velásquez, que dialogam 

com a profusão de instalações que remetem à terra, ao barro, aos instrumentos de 

trabalho, às chuvas ou sua ausência, à vida em si. 

Os alguidares de Dalton Paula, que nos “oferecem” a narrativa dolorosa do 

colonialismo, com todas as suas consequências para as realidades desiguais que 

nossas sociedades latino-caribenhas vivem hoje. 

Todos esses artistas, com suas leituras visceralmente concretas (e não uso 

esse termo para me referir ao movimento artístico e sim ao caráter palpável das 

obras) e ao mesmo tempo metafóricas da realidade, me deixaram pasma. E não é 

disso mesmo que a Arte trata? 

Mas foi no nicho dedicado a Wilma Martins que eu realmente me emocionei 

(e teria chorado horrores, mas por medo de ser jogada na rede por algum 

adolescente munido de celular poderoso e nenhuma decência, me contive a duras 

penas). Todos aqueles desenhos e pinturas da série Cotidiano, retratando o mundo 

da domesticidade e a natureza selvagem, que eu li como uma metáfora do poder 

feminino “domesticado” são de tirar a respiração. Eu me vi ali e por um momento tive 

a impressão de que o meu “eu” estava desnudo naqueles desenhos.  

Também a Oficina de Imaginação Política, de vários autores, simulando 

uma ocupa em um taller me deixou agradavelmente surpresa. Ali estava o papelão 
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com os dizeres “HOUVE COPA – HOUVE GOLPE – HOUVERAM OLIMPÍADAS – 

HÁ CENSURA”, que até mesmo no grotesco erro de regência parece real e concreto 

ao retratar a realidade dos últimos três anos. 

Há nesta 32ª Bienal de São Paulo muito mais esperança que incerteza. 

Porque a “sacada” genial da organização foi oferecer a simplicidade da nossa 

ligação com o que a vida mais tem de mais primitivo como contraponto à 

esmagadora realidade tecnológica, que nos sufoca e prepara nossa extinção. 

Eu amei e recomendo a todos que tiverem a oportunidade de passar por São 

Paulo, que aproveitem. Nos tempos de evangelismo neoliberal que se avizinham, 

sabe lá quando teremos novamente uma exposição de tamanha qualidade e com 

entrada gratuita. Aos meus amigos da capital, por favor, não percam essa chance! 

 

37. Marx e Fukuyama: O Que Ainda Esperar da História? 

(Texto publicado em 23/11/16, discutindo os rumos historiográficos da reflexão 

sobre o tão propalado “Fim da História”.) 

Em 1989, quando eu cursava meu terceiro ano de graduação, o economista 

Francis Fukuyama publicou seu artigo bombástico sobre o Fim da História (talvez o 

único texto conhecido de uma carreira inteira voltada a ser um arauto insignificante 

do establishment) e provocou uma onda de desprezo e críticas entre os historiadores 

consagrados e entre nós, estudantes engajados nas “batalhas pela História”. Era um 

texto superficial, megalômano e ufanista, festejando o advento do neoliberalismo e a 

desestruturação do bloco autodenominado socialista, afirmando que uma era 

dourada estava surgindo e que a História, assim como concebida por Karl Marx, 

havia chegado ao fim. 

 Aparentemente, como se viu pelos textos publicados nos anos que se 

seguiram, em jornais e revistas estadunidenses, Fukuyama exultava intimamente 

com a vitória dos capitais especulativos em detrimento da maior parte da 

humanidade. Uma era de hegemonia econômica neoliberal regida pelo Consenso de 

Washington era o seu ideal hegeliano de equilíbrio. 
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Esse primeiro artigo provocou ironia e sarcasmo entre alguns marxistas, mas 

também bastante indiferença e hilaridade, afinal, o autor parecia não ter qualquer 

noção sobre as mais básicas teorias de História ou sobre os debates historiográficos 

do século XX. A própria noção de História de Fukuyama estava eivada daquela 

condescendência irritante tão comum entre economistas, que a tratam apenas como 

uma narrativa auxiliar que deve se curvar às estruturas econômicas. Era um artigo 

que, embora espetaculoso, tinha tudo para tornar-se apenas anedótico com o passar 

do tempo, e isso teria acontecido não fosse a defesa incondicional de seu autor, que 

passou as últimas três décadas reafirmando suas convicções e argumentos. 

Até semana passada. A eleição do demagogo Donald Trump colocou Francis 

Fukuyama na constrangedora situação de ter que decretar o fim da era neoliberal e 

ressuscitar a História. Agora esse autor apregoa que estamos entrando em uma era 

de nacionalismos violentos dispostos a quebrar o “consenso” da Globalização. 

Considerando o fato de que a História existe, enquanto forma por vezes até 

rudimentar (veja-se a grafia rupestre) de narrativa, desde a existência de consciência 

entre os seres humanos.  Como noção da temporalidade e da historicidade do 

homem desde o Eclesiastes bíblico e as narrativas de Heródoto e Tucídides. E como 

um corpo de conhecimento mais elaborado e consolidado pela análise científica, há 

pelos menos cento e cinquenta anos. Não seria necessário afirmar que ela não 

precisa da validação de Francis Fukuyama para isso.  

Mas vale a pena refletir sobre alguns pontos desta anedota bufa.  

 Karl Marx (o interlocutor ausente do artigo de Fukuyama) começou sua 

carreira universitária estudando Direito na Universidade de Bonn, mas transferiu-se 

para a Universidade de Berlim (fundada por Humboldt) onde passou a interessar-se 

por Filosofia, abandonando o curso original e abraçando a formação filosófica, 

chegando inclusive a defender uma tese de doutoramento nessa área. Foi com essa 

visão híbrida em Direito e Filosofia, que Marx passou a interrogar seu tempo e 

acabou enveredando pela Economia como princípio explicativo da trajetória humana. 

Atuando como jornalista político e com uma vasta erudição generalista, seu olhar 

parecia englobar cada aspecto da produção humana à procura de um sentido para a 

realidade. 
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Marx levou uma vida inteira de estudos para encontrar esse sentido. E sua 

teoria interpretativa da realidade tem impacto significativo no modo como vemos a 

História, a Economia, a Ciência Política e a Filosofia até hoje. Toda a produção 

intelectual do século XX dialoga com Marx ou acaba falando sozinha. 

E o que é a teoria marxista? 

Marx analisou a trajetória humana com um olhar multidisciplinar à procura de 

uma explicação que oferecesse sentido às diferentes etapas do processo histórico. 

Observou que sociedades que se organizavam politicamente de modo diverso, 

também apresentavam economias e sistemas de produção diferenciados. Passou a 

estudar esses sistemas, que chamou de modos de produção e percebeu que o que 

promovia a mudança de um modo para outro eram as revoluções tecnológicas. E 

que, uma vez estabelecido um novo modo produtivo, a estrutura política e a 

produção cultural também se alteravam, acompanhando o processo. 

É um conceito elegante e sofisticado. E que ainda se sustenta. Se 

observarmos as mudanças promovidas pela tecnologia oriunda do Vale do Silício 

nas duas últimas décadas, e como essas novas tecnologias propiciaram a criação de 

novas sociabilidades, a alteração dos modelos produtivos e o impacto dessas 

mudanças na estrutura política e econômica, veremos que Marx permanece 

bastante atual. 

 A partir dessa percepção, O Capital, sua obra mais conhecida, procura 

analisar em profundidade a estrutura econômica organizada em torno da produção 

capitalista. Marx rastreou a acumulação de capitais que propiciou a Revolução 

Industrial até dois séculos antes, devassou a organização da produção fabril e do 

sistema econômico que produz o lucro a partir da exploração indiscriminada do 

trabalho. Demonstrou com cálculos matemáticos precisos até que ponto as 

disparidades entre salário, preço e lucro eram responsáveis pelas misérias 

cotidianas de seu tempo. 

Marx era um homem de seu tempo e, tendo convivido com um sistema 

monárquico baseado em privilégios de castas, considerava a burguesia uma classe 

revolucionária. Acreditava que a superação do Feudalismo era um avanço imenso, 

mas que a burguesia, depois de mudar a face do mundo ocidental, de posse do 
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poder econômico, estava produzindo novas formas de exploração e desigualdade 

tão nefandas quanto aquelas que precisou superar. E passou a identificar na classe 

trabalhadora os protagonistas da próxima revolução. 

Há uma tendência no senso comum a não conhecer ou entender Marx, a não 

saber diferenciar suas obras naquilo que tem de econômico, político, filosófico e 

histórico. Um entendimento raso baseado em estereótipos ofensivos vem sendo 

promovido por mais de um século, impedindo que as pessoas leiam e entendam 

Marx nos aspectos mais básicos de sua obra. E isso acontece até mesmo nas 

universidades. 

Principalmente em função da atuação política de Marx, que ao escrever junto 

a F. Engels o Manifesto Comunista, deu um passo além da carreira intelectual para 

tomar parte na História. Acreditando que a classe trabalhadora superaria a 

burguesia, assim como a burguesia superou a aristocracia, Marx cunhou o conceito 

de luta de classes. Isso implicava que, mesmo as sociedades estruturando-se em 

torno de modelos produtivos, a ação humana se desencadeava na disputa classista 

pela posse dos meios de produção. 

Para Marx e Engels, e para várias gerações de marxistas que se lhes 

seguiram, as esperanças de um salto no modelo produtivo residiam na capacidade 

dos trabalhadores para tomar os meios de produção, quebrar o ciclo da exploração e 

transformar o modelo produtivo em uma forma mais justa. Chegando assim ao 

socialismo, a próxima etapa poderia ser o comunismo, em que o Estado não seria 

mais necessário. 

Nada disso era considerado por Marx como um destino inexorável. Embora 

seus panfletos políticos fossem revestidos de uma linguagem bastante agressiva, 

seus textos teóricos eram bastante comedidos, cheios de relativizações e com uma 

consciência precisa dos limites da ação humana. Inclusive, em sua correspondência 

pessoal, ele externou várias vezes a crença de que os países maduros para uma 

revolução seriam Inglaterra e Alemanha, onde os trabalhadores desenvolviam 

culturas próprias e formas de consciência que ele considerava mais evoluídas que 

as de outras regiões do planeta. 
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Perguntado sobre a Rússia (e lembrem-se que Marx faleceu em 1883), que 

permanecia autocrática e praticamente feudal, ele expressou seu ceticismo sobre a 

capacidade da sociedade russa para chegar a estruturar um proletariado consciente, 

sendo uma sociedade essencialmente camponesa. Sobre uma eventual revolução 

nem se fale, uma vez que uma classe burguesa organizada em termos modernos 

era inexistente nesse país, como esperar o estabelecimento de bases para o 

surgimento de um proletariado atuante? 

Entretanto, alguns ainda insistem em associar diretamente Marx à extinta 

União Soviética, como se esta fosse uma invenção sua e não uma decorrência da 

leitura própria de Lenin e Stalin sobre os textos marxistas. E nessa esteira de 

demonização da figura de Karl Marx, a mídia serve-se longamente de autores 

“capachildos” como Francis Fukuyama, capazes de festejar qualquer infâmia, 

contanto que o marxismo seja derrotado. A discussão teórica abalizada passa longe 

desses clichês elaborados para a fácil assimilação do público fora do meio 

acadêmico. 

Mas por que a História não acaba? 

Hegel (1770-1831) considerava que a História, enquanto processo promotor 

de mudanças, poderia terminar quando o ser humano encontrasse o equilíbrio 

definitivo. O que é uma proposição bastante relativa porque o “equilíbrio” seria 

determinado por quem? Pelos setores sociais dominantes ou pela totalidade dos 

seres humanos? 

Se a noção de equilíbrio dependesse apenas dos detentores dos poderes 

historicamente estruturados, a mudança jamais seria possível, uma vez que a 

desigualdade que os mantém no poder está longe de ser “equilíbrio” fora de seus 

próprios pontos de vista. Se, por outro lado, a noção de que se chegou a uma 

sociedade equilibrada depender da percepção de todo e qualquer ser humano vivo, 

então certamente jamais se chegará a esse ponto. 

Porque a mudança é inerente à incapacidade de alguns de nós para 

conformar-se com o destino e aceitar o discurso conservador, que tenta justificar os 

abismos sociais da desigualdade e da injustiça, a partir de pacotes ideológicos 

prontos e fechados.  
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A mudança pode estar em aspectos frugais como a invenção da panela de 

pressão para quem não tem tempo de passar seis horas cozinhando uma carne ou 

um ensopado. Pode estar também em ideias revolucionárias que geram tecnologias 

capazes de lançar o ser humano ao espaço ou de realizar cirurgias extremamente 

precisas em partes do corpo delicadas como o cérebro. E certamente está no 

universo ilimitado da imaginação, que alimenta as formas mais sublimes da Arte e as 

técnicas necessárias para concretizá-las. 

A única maneira de deter a mudança não é alcançar o equilíbrio, é limitar as 

liberdades humanas de criação e pensamento. E mesmo assim, até com a aplicação 

e uso de poderosas drogas estupefacientes, ainda não há garantias de aprisionar os 

pensamentos de todos os seres humanos, talvez de uma maioria, mas nunca em 

sua totalidade. E enquanto houver pensamento, Arte e mudança, haverá 

necessidade de registro e haverá necessidade de reflexão sobre esse registro. 

 E essas são as três dimensões da História: o fato, seu registro e a análise 

desse registro que produz a narrativa historiográfica. Estamos muito longe de 

alcançar uma sociedade sequer minimamente equilibrada, e mesmo que a isso 

cheguemos, a mudança ainda persistirá. E a mudança não é sempre evolutiva em 

um sentido de melhoramento, devemos ter em mente a perspectiva de que 

retrocessos também podem ser considerados mudanças. 

Passamos as últimas três décadas lutando em todas as frentes possíveis 

contra a onda neoliberal, que se abateu sobre o planeta e fabricou guerras e crises, 

que hoje nos presenteiam com o ressurgimento de ideologias supremacistas, 

ultranacionalistas e fundamentalistas. O que Fukuyama chama hoje de rompimento 

da ordem neoliberal, com a ascensão de demagogos como Trump e seus 

seguidores, configura um retrocesso como outros tantos que a humanidade já 

enfrentou. E historiadores não somos oráculos e não deveríamos fazer previsões 

futuristas. 

A tímida e constrangida ressurreição da História por parte de Francis 

Fukuyama certamente será vista, pelos estudiosos de amanhã, como a admissão 

patética dos limites da capacidade humana para decretar o fim do imponderável. 

Porque o Fim da História pressupõe o fim da humanidade com consciência de sua 

temporalidade e de sua historicidade, e isso está longe de acontecer. Senão, 
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observem as Linhas do Tempo do Facebook funcionando como registro 

autoconstruído de seus usuários.  

Podem mudar as fontes, nosso entendimento sobre elas, os paradigmas 

teóricos e nossa compreensão filosófica, mas a História continua até o último ser 

humano colocar um ponto final em seu diário.  

 

38. Nunca Mais Conseguirei Gostar de Neruda. 

(Texto publicado em 01/12/16, rompendo com a memória de Pablo Neruda, 

devido ao relato de um estupro contido em suas memórias e nunca debatido pelas 

esquerdas.) 

Há algum tempo que o volume de memórias Confieso que he vivido do poeta 

chileno Pablo Neruda se encontra em nossas estantes. Não o havia lido até agora 

por uma série de motivos de pequena monta. Há ao menos duas dúzias de livros 

empilhados que pretendo ler em breve e a cada semana, algum volume sai ou entra 

nessas pilhas. Nunca me preocupei com as memórias de Neruda porque me parecia 

que sabia o suficiente dele para justificar minha admiração, agora não mais. 

Em meio a uma polêmica pesada em torno das circunstâncias do abuso da 

jovem Maria Schneider durante as filmagens de O último tango em Paris planejado 

pelo diretor Bernardo Bertolucci e o ator Marlon Brando, alguém mencionou Neruda. 

Bastaram algumas buscas no Google e o acesso a um par de sites para encontrar 

as informações que me levaram direto ao volume na estante. Com as pistas 

mencionadas cheguei a este trecho: 

“Entró por el fondo de la casa, como una estatua oscura que 

caminara, la mujer más bella que había visto hasta entonces en 

Ceilán, de la raza tamil, de la casta de los parias. Iba vestida con 

un sari rojo y dorado, de la tela más burda. En los pies descalzos 

llevaba pesadas ajorcas. A cada lado de la nariz le brillaban dos 

puntitos rojos. Serían vidrios ordinarios, pero en ella parecían 

rubíes. 
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Se dirigió con paso solemne hacia el retrete, sin mirarme 

siquiera, sin darse por aludida de mi existencia, y desapareció 

con el sórdido receptáculo sobre la cabeza, alejándose con su 

paso de diosa.  

Era tan bella que a pesar de su humilde oficio me dejó 

preocupado. Como si se tratara de un animal huraño, llegado de 

la jungla, pertenecía a otra existencia, a un mundo separado. La 

llamé sin resultado. Después alguna vez le dejé en su camino 

algún regalo, seda o fruta. Ella pasaba sin oír ni mirar. Aquel 

trayecto miserable había sido convertido por su oscura belleza 

en la obligatoria ceremonia de una reina indiferente. 

Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca 

y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera 

hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo 

desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas 

caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a 

las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el 

de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con 

sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se 

repitió la experiencia”. (pp.122-123 na edição da Seix Barral) 

Quatro parágrafos de escapismo lírico narrando um estupro atroz, chocante 

em todos os sentidos porque dentro de um crime já em si hediondo, ainda vemos 

uma narrativa repleta de agravantes. Não me levem a mal, a idade me levou a 

conseguir ver atenuantes até em homicídios, mas jamais me peçam para fazê-lo em 

um estupro, não há absolutamente nada que possa justificar tal crime. E neste caso, 

a náusea é proporcional a três décadas de estima que eu tivera pelo poeta. 

Qualquer ato de estupro já seria inaceitável, que dizer de humilhar dessa 

maneira uma pobre coitada da casta mais inferior e intocável do Ceilão (atual Sri 

Lanka), que tinha como função recolher os dejetos do banheiro e que, por sua 

situação social, não teria como reagir ou se defender. Sujeitar à força alguém que 

não tinha sequer autorização social para olhá-lo nos olhos e prosseguir no ato 

mesmo quando a pessoa permanece petrificada de medo ou de resignação. E 
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depois racionalizar essa monstruosidade com uma narrativa que relativiza a 

violência e desumaniza a vítima, negando-lhe um nome e uma identidade, 

reduzindo-a à imagem de uma estátua como se um crime se revestisse de conteúdo 

simbólico a partir de sua poetização. 

Ao que posso deduzir das informações editoriais no volume, a publicação 

dessas memórias foi póstuma. As circunstâncias do golpe de estado no Chile, o 

assassinato de Allende, a brutal ditadura de Pinochet e a vida pregressa de Neruda 

no Partido Comunista parecem ter impedido que este trecho de sua vida fosse 

devidamente dissecado. Por outro lado, conheço várias pessoas que leram este livro 

e ignoraram essa confissão hedionda, talvez porque não estivesse o crime descrito 

com todas as letras na crueza do racismo e do machismo inerentes. 

 A memória de Neruda me parece ter sido poupada talvez por dois motivos, 

ou os fãs não querem ter que arcar com as consequências de admitir que o poeta 

mais laureado do Chile fosse um cínico ao estampar cada verso de amor e se dizer 

comunista, ou, por tratar-se de uma mulher nativa, insignificante socialmente, de um 

lugar do outro lado do mundo e de um fato de “antes da guerra”, os fãs relativizaram 

o acontecido, como o próprio poeta em sua narrativa. Quase posso ouvir os 

pensamentos que respeitáveis esquerdistas não são capazes de admitir nem para si 

mesmos: ela nem era gente. 

Mas ela era gente sim, era uma mulher da etnia tâmil, que limpava banheiros. 

Poderia ser muito jovem, ele não nos diz, talvez fosse analfabeta dada a sua 

condição, ele nunca se deu ao trabalho de saber. Ela certamente tinha um nome e 

pessoas a quem prestar contas de sua virtude e pode ter sido punida pelo ato dele e 

ele nunca se preocupou. Sabe-se lá quantas humilhações essa mulher não sofreu 

ao longo da vida e, ao invés da solidariedade humana, o comunista lhe ofereceu a 

violência suprema do estupro: um ato de poder patriarcal em um mundo em que 

homens brancos tudo podem. 

Aquele “Hacía bien em despreciarme.” não conta como arrependimento. É 

triste ter que constatar que se pode ser um poeta sensacional e um ser humano 

lamentável, mas isso não é novo, existem incoerências e aspectos deploráveis em 

muitos artistas famosos e em muitos de nós reles humanos. O que permanece 

inaceitável, para mim, é o silêncio dos outros. 
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A cumplicidade após tantas décadas do crime, que blinda a aura humanista 

do poeta, por absolvê-lo como homem, me envergonha. Nunca mais poderei gostar 

de Neruda. Nunca mais poderei aceitá-lo como camarada, era mais um homem 

seduzido pelo discurso, mas incapaz de ser comunista de verdade. 

E ainda existem muitos por aí… 

 

39. Fechei Para Balanço. 

(Texto publicado em 13/12/16, sobre um sabático que jamais aconteceu porque eu 

passei 2017 escrevendo mais que nunca para o blog.) 

Hoje eu desativei a opção de postagem de comentários em meus vídeos do 

YouTube. Não sei se de modo definitivo, porque a vida é muito incerta para 

afirmações taxativas e categóricas. Mas, ao menos temporariamente, estou fora. 

Em 09 de fevereiro de 2013, portanto há quase quatro anos postei o primeiro 

vídeo do Cantinho da História. Naquele dia completava 39 anos da minha chegada 

ao Brasil e senti que poderia devolver à sociedade um pouco da vivência que a 

Universidade me ofereceu. Um pouco do amor desmedido pelos livros e pela 

circulação do conhecimento. 

Comecei despretensiosamente, respondendo questões de colegiais e, 

inadvertidamente, abordando alguns temas que se tornaram polêmicos ao sabor da 

onda conservadora que varre o planeta. Com alguns meses, o canal passou a 

abordar questões acadêmicas e passei os meses seguintes produzindo conteúdo de 

maneira insana, em detrimento da minha saúde e da minha paz. Se, por um lado, os 

espectadores nunca ficavam satisfeitos e me bombardeavam com solicitações de 

resenhas como se eu fosse o sucedâneo das modernas enciclopédias, por outro 

lado, os malucos começaram a aparecer. 

No início eu considerava como um ponto de honra ter uma resposta educada 

e satisfatória para cada questão e cada comentário que surgia. Isso se tornou 

inviável quando as pessoas começaram a invadir as minhas redes sociais, à procura 

de validação e também quando os comentários agressivos surgiram. Vídeos com 
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questões religiosas, feministas e políticas começaram a atrair comentários odientos 

dos mais diversos matizes. 

Não me levem a mal, conheci pessoas maravilhosas através da internet e 

reencontrei pessoas do meu passado, que há muito julgava perdidas para sempre. 

Mas também atraí para as minhas páginas uma série de depressivos, bipolares, 

limítrofes, homofóbicos, misóginos e ignorantes, que me tomaram tempo e o 

desperdício de minhas melhores energias e não me deixaram sequer a sensação de 

dever cumprido, em troca. Pessoas sem noções de civilidade, de espaço pessoal ou 

sequer de tolerância mínima à divergência ideológica. 

Hoje, ao deparar-me com um estudante de teologia que pretende fazer pós-

graduação para provar a verdade definitiva sobre as questões ligadas às 

cosmogonias e escrituras tidas como sagradas e que me ameaçou da maneira mais 

despropositada porque não concorda com a minha abordagem sobre esses temas, 

resolvi que o meu tempo já deu.  

Não consigo sequer imaginar um ambiente de discussão em que qualquer 

pirralho quer ter a palavra definitiva e final sobre as questões que atormentam a 

intelectualidade há séculos e se recusa a respeitar quem pensa ou aborda esses 

temas de modo diferente do seu. A pós-modernidade matou a capacidade das 

pessoas de entender que experiência é cumulativa e de que vamos morrer sem ter 

todas as respostas e que isso não tem importância alguma. Que é a trajetória que 

conta. 

Nestes quase quatro anos não se passou um único dia em que eu não tenha 

disponibilizado meu tempo e minha capacidade de pesquisa para responder as 

perguntas que chegam pelo Facebook e por este blog. Recomendei leituras para 

pessoas que ficaram felizes com as sugestões, mas também houve um número 

muito maior de pessoas que queriam que eu resenhasse os textos para que não 

precisassem lê-los. Estudantes relapsos que pensam que enganam tanto a mim 

quanto a seus professores, procurando meios de obter notas sem estudar, pensando 

que poderiam usar meus espaços para isso. 

Pessoas que me tomaram satisfações sobre os meus pressupostos teóricos 

ou sobre as ideologias que analiso e defendo, da maneira mais descortês e 
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grosseira possível. Indivíduos que personalizaram debates que deveriam ser sobre 

ideias, e ao fazer isso, não pouparam ofensas à minha pessoa, ao meu caráter, à 

minha aparência e até ao que pensavam saber sobre minha sexualidade a partir 

apenas do meu tipo físico. E é por isso que eu desativei os comentários nos vídeos, 

porque tenho vergonha de compartilhar o planeta e a existência com essas pessoas 

toscas, que expõem sua ignorância e suas agressões com orgulho. 

Nem vou entrar no mérito aqui do desânimo que se apossou de mim nos 

últimos dois anos, em parte devido ao sacrifício de nosso país e de nossos projetos 

de vida no altar da masculinidade frágil e tosca da oposição golpista. Essa 

avalanche constante de perda de direitos e desmonte da sociedade brasileira é 

frustrante e enche meus dias de amargura. Mas também, uma parte significativa da 

minha frustração é decorrente de ver meus vídeos feitos com tanto carinho e 

dedicação sendo desqualificados por pessoas que nem sequer os assistem inteiros 

ou estão dispostas a entendê-los. 

Então é isso. Fechei. Preciso respirar. 

2017 será meu sabático. O canal do YouTube continuará disponibilizando os 

158 vídeos e áudios que já foram postados, mas eu não estarei mais presente nas 

redes sociais com a mesma disponibilidade. Não farei mais vídeos e nem programas 

na rádio, não responderei mais perguntas com a mesma celeridade e nem tolerarei 

qualquer intromissão agressiva de estranhos em minhas páginas pessoais.  

2017 será meu ano. Vou cuidar de mim e deixar que o mundo se vire sozinho. 

Vou manter minhas atividades no blog e pensar com carinho em um podcast para 

2018. 

Até lá, cuidem-se bem e desejem-me sorte. 

 

40. Perdas, Lutos e um “Parche” Bem Costurado. 

(Texto publicado em 20/12/16, refletindo sobre o luto.) 

Não fui uma criança fofa, estava mais para magricela, enganava bem por 

causa das grandes bochechas alanizes, mas minhas pernas eram uns gambitos. 
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Como adolescente, fui reiteradamente zoada por “não ter bunda”. E, quando jovem, 

dificilmente alguém pensaria em mim duas vezes a partir do meu corpo.  

E então, em algum momento da passagem para a casa dos trinta anos, 

comecei a engordar e não parei mais. Foi um processo lento, mas apesar dos meus 

esforços para manter uma alimentação relativamente saudável, jamais consegui 

perder peso. Em vinte anos engordei trinta quilos e não conseguia identificar o 

porquê.  

Há pouquíssimas coisas a meu respeito de que realmente sinto orgulho, na 

maior parte do tempo cultivo uma autocrítica tão atroz que beira a compulsão. Mas, 

não sei se me expresso bem, tenho orgulho da minha tenacidade no aprendizado, 

seja em minha trajetória acadêmica, seja no cotidiano das miríades de coisinhas que 

fazem uma vida. De tudo o que me propus a aprender, até hoje, só fui derrotada pela 

burocracia dos exames de direção e o caráter mercenário das autoescolas, não 

tenho carta de motorista. 

No mais, se quero bordar ou tecer uma peça específica, construo 

mentalmente uma estratégia com os poucos pontos que sei e vou intuindo até 

conseguir o resultado desejado. Se quero cozinhar um prato qualquer, baixo a 

receita e vou ajeitando até ficar do agrado de quem vai comer. Se quero escrever 

um texto ou entender um determinado autor, leio compulsivamente e rumino minhas 

ideias dia e noite até conseguir sentar e verter todo o raciocínio para o papel. 

E me realizo nesse processo de construir lentamente esses pedaços 

concretos de aprendizado e ofertá-los a quem corresponda. Nesse sentido, gosto de 

partir dos rudimentos que vou recolhendo na convivência com os outros e 

transformar esses conhecimentos e processos de “fazer” em celebrações de vida. 

Sou daquelas pessoas que tecem mantinhas delicadas sempre que um bebê está 

para chegar à família, que gostam de receber os seres queridos com pão caseiro, 

bolo ou pasta. 

A cozinha em nossa casa é tão importante quanto a biblioteca, o que já diz 

muito. Mas não engordei por isso. Seria fácil se assim fosse.  

Venho ruminando nestas últimas semanas o inventário das perdas, que 

começa com meu pai, há exatos quinze anos, passa por vários de meus parentes 
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queridos a mais de três mil quilômetros e uma vida de distância, meus antigos 

orientadores (o professor Amaral Lapa e a professora Eni Samara), minha amiga 

Luciana Jukemura (tão jovem e tão injustamente partida), minha perspectiva 

profissional, minha última chance de passar em um concurso para docente em 

minha área, duas dezenas de autores e artistas que foram referências importantes 

por toda a minha vida, um projeto de país com que me identificava e a democracia 

que sempre defendi, mesmo sendo comunista. E especialmente neste ano em que 

tudo parece um nunca acabar de notícias ruins, perdemos o Biscoito, nosso amigo e 

companheiro canino por dezesseis anos de muito amor, muita camaradagem e muito 

perrengue também.  

E percebi o que deveria estar óbvio, bem à frente do meu nariz. Quando a dor 

da perda toma conta dos meus dias, me ponho a cozinhar. Não o trivial de todos os 

dias, não o especial dos fins de semana, mas sim pratos complexos, desafiadores, 

que me exigem esforço, dedicação, pesquisa e aprendizado. 

Não se aplaca o vazio da morte de um ser querido com uma salada de alface. 

O caráter compensatório das chamadas “confort foods” não é suficiente para perdas 

maiores, o desafio consiste em ir além. E nesse além que mantém minha mente e 

minhas mãos ocupadas, a gordura se acumula. 

 Hoje, nesta segunda-feira tempestuosa, após semanas de tensão política 

inenarrável, correrias familiares, perante um noticiário que mais parece a 

concretização do Armagedon, de repente me vi sovando pão de banha. Aproveitei a 

gordura gerada por alguns pedaços de barriga de porco que assei e grelhei dias 

atrás (extravagância cometida após anos comendo apenas carne magra) e que 

guardei cuidadosamente já imaginando o momento em que um pão como esse se 

tornaria necessário. Sovei como qualquer das minhas avós teria feito, e como minha 

Mãe me ensinou, até que os ingredientes se transformassem em uma massa macia 

e elástica, até que estralasse ao toque, e usei todos os truques que conheço para 

criar casquinha mesmo em um forno a gás.  

E, ao finalmente retirar a assadeira do forno e ver a expectativa satisfeita de 

quem comeu, percebi que a minha compulsão passa não tanto por comer, mas 

muito mais por proporcionar momentos de prazer gastronômico quando vejo quem 

amo ser afligido pela vida. E nesse processo, minha gordura física também torna 
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meu abraço confortável a quem precisa, mas não me conforta. Minhas mãos 

ocupadas e meu cérebro obcecado me distraem, mas as dores íntimas se acumulam 

no corpo que envelhece. 

Berthe Bernage, escritora de novelas francesas para mocinhas que li na 

adolescência, ao retratar a maturidade de sua personagem Brigitte, sugeria que 

quando a idade e as perdas se acumulam devemos “remendar” a alma. “Um parche 

bien cosido” é a expressão usada na tradução espanhola que ainda guardo na 

estante, um remendo bem costurado. Mas como é que se costura um bom remendo 

na alma? 

 

41. As Bestas-feras da Opinião. 

(Texto publicado em 30/12/16, às voltas com as seções de comentários 

da internet e seus usuários.) 

Esta é a semana das retrospectivas e das análises sobre o ano e vários sites 

estão repostando matérias que tiveram relevância ao longo de 2016. É o caso da 

Carta Capital, que hospeda o blog do Negro Belchior e ontem repostou um artigo 

seu, veiculado em 26 de novembro, abordando a questão do racismo em Cuba. Um 

artigo muito ponderado e bem escrito, que você pode conferir no link que segue 

abaixo. 

 http://negrobelchior.cartacapital.com.br/fidel-fez-muito-pela-luta-antirracista-e-

anticolonialista-em-todo-o-mundo/   

Relendo o artigo me ocorreu que cabia um comentário que deixasse claro que 

a complexidade do caso cubano escapa aos brasileiros porque uma boa parte de 

nós não consegue sequer dimensionar a questão do racismo nem quando se 

encontra bem na nossa cara, na lide diária, por isso postei o seguinte: 

“Falta informação e embasamento para a maioria das críticas ao Fidel, não 

apenas devido ao preconceito reiterado em relação a Cuba, mas também 

devido à incapacidade de muitas pessoas aqui no Brasil de entender os outros 

países da América Latina. Às vezes por ignorância mesmo, porque o material 

didático e a imprensa endeusam a Europa e os EUA e ignoram solenemente o 
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nosso entorno continental; e às vezes porque muitas dessas pessoas não 

sabem sequer se colocar no lugar do outro aqui em nossa sociedade que 

institucionalizou o racismo e a exploração, quanto mais falar de um país que 

desconhecem e de uma História que não lhes importa.” 

E foi o que bastou para receber uma enxurrada de respostas grosseiras, 

sarcásticas e agressivas. Eu sabia que haveria críticas, mas jamais imaginei que em 

uma quinta-feira depois das dez da noite, antevéspera de final de ano, houvesse 

tanta gente desocupada na internet pronta para descarregar sua agressividade em 

desconhecidos. E o que me chamou a atenção foi que estivessem monitorando a 

página de uma revista de que não gostam e com que nem concordam. 

Escrevo esta avaliação da situação porque das cinquenta e três respostas 

que o meu comentário gerou, até agora, vinte e oito eram de um mesmo indivíduo. 

Um jovem que passou a repostar matérias de jornais diários e revistas semanais já 

nossos conhecidos por sua notória má vontade com tudo o que se refira ao espectro 

político e intelectual das esquerdas, bem como sites declaradamente protofascistas. 

Em uma demonstração pouco educada e até emocionalmente desequilibrada de 

mansplaining, o rapaz contestou minha formação e tentou me ensinar a pensar. 

E quando reclamei do machismo implícito nessa atitude foi uma mulher, para 

o cúmulo da vergonha alheia, que me chamou de “vitimista”. Fora um ou outro gaiato 

sem noção que alegou que eu havia estudado por correspondência, apenas esse 

rapaz me acusou de desonestidade por inferir que meu ponto de vista era diferente 

do seu. O que não deixa de ser interessante porque em meu comentário eu nem 

sequer endossei Cuba, apenas constatei que o tema é complexo e que se presta à 

desinformação e ao preconceito. 

E aí eu senti o fastio e o cansaço que sempre me provocam essas situações 

em que o diálogo verdadeiro é escamoteado e a discussão escala para uma 

conversa de loucos e os deixei falando sozinhos. Não sem antes conceder a ultima 

palavra ao jovem cujo ego era tão frágil que precisava bater boca na internet com 

uma desconhecida em uma noite de verão que pedia cerveja. Sempre faço isso 

quando o machismo se apresenta nesse nível de vulnerabilidade porque hoje me 

sinto segura a ponto de não precisar ter razão e nem impor meu pensamento a 

ninguém. 
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Mais tarde, noite adentro, assistindo uma reprise de The Following junto a 

meu marido, me ocorreu como a situação pareceria se fosse inversa. Imagine que 

eu fosse homem (só imagine porque eu não quero trocar de lugar com ninguém) e 

fizesse um comentário ponderado e quase insosso no post da revista que hospeda 

um blogueiro que respeito, e uma mulher comentasse vinte e oito vezes em meu 

comentário, com sinais visíveis de desequilíbrio emocional.  Como será que essa 

mulher seria vista? 

Eu acredito que “histérica” ou “xiliquenta” seriam os adjetivos menos pesados 

usados pelos outros internautas para defini-la. Sabe-se lá se ela teria chegado a 

postar tanta bobagem antes de ser repelida virulentamente por um meio social que 

acredita que a mulher tem um “lugar” no mundo e deve ficar nele. Quando alguém 

despreza as denúncias sobre o machismo, eu sempre peço para inverter a situação 

e imaginar como seria essa mesma situação com os papéis de gênero trocados, 

para entender até que ponto essa mentalidade tosca está entranhada em nossas 

práticas sociais. 

Sobre a própria discussão, dizer o quê? Que as pessoas não sabem criticar 

fontes, nem distinguir opinião de fato? Que a maior parte da sociedade não tem 

sequer a mínima noção da parte técnica e teóricas dos estudos de um historiador? 

Que as pessoas que mais criticam o Marxismo nem sequer sabem do que se trata? 

Isso todos nós, que mantemos espaços pedagógicos e de debate 

historiográfico na rede, estamos cansados de saber. A minha constatação nem 

sequer é original, professores com inserção na mídia grande e pensadores dos mais 

variados espectros já discutiram esse aspecto antropofágico da internet. Essa sede 

metafórica de sangue que parece apossar-se das pessoas quando defendem 

opiniões, tomando a própria ideologia pessoal por fatos ou acreditando portar uma 

“verdade” absoluta e definitiva. 

O que me cabe constatar, para grande tristeza do meu lado “professoral”, é 

que a formação intelectual vem sendo solapada pela cultura do “achismo”, em que 

opiniões contam mais que argumentos. Essa concentração egocêntrica no ponto de 

vista pessoal, associada a um fraco domínio dos recursos estilísticos e sintáticos de 

uma língua tão rica como o português, propicia momentos ridículos em que 
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percebemos a fragilidade da compreensão textual de quem se arvora em dono de 

verdades. Aonde foi parar a interpretação de texto? 

Certamente deve ter sido tragada pelo mesmo alçapão, escondido em algum 

lugar da psique, onde jazem as boas maneiras, a civilidade, o respeito, a tolerância e 

a consideração com o outro.  

O que eu penso ou deixo de pensar sobre Fidel e Cuba e a questão do 

racismo e da descolonização da África nunca esteve em questão. As pessoas 

comentando, e esse rapaz em particular, me atribuíram um estereótipo que lhes 

pareceu confortável e nem sequer se deram ao trabalho de “googlar” meu nome e 

ver quem eu era. E hoje, ao sentar para escrever esta reflexão e analisar a 

sequência de comentários, encontrei apenas quatros pessoas que entenderam 

exatamente o que escrevi.  

Não me queixo dos tempos porque a vida é assim mesmo, repleta de avanços 

e retrocessos, mas constato que está cada vez mais difícil transitar entre as gentes 

que cultivam a besta-fera da opinião pessoal tomada por verdade absoluta e 

definitiva. E inseguro... 

 

42. A Disputa Pela Narrativa. 

(Texto publicado em 10/01/17, criticando a postura do Campo Majoritário 

do PT em relação ao golpe.) 

O ano de 2016 já vai tarde e não vai deixar saudades em mais de um sentido. 

Perdemos pessoas queridas, companheiros de viagem, e o nosso inesquecível 

camarada Biscoito, que nos humanizou durante dezesseis anos. Perdemos a 

democracia na imolação simbólica de uma presidenta, legalmente eleita, que sempre 

foi de uma honestidade e lealdade a toda prova, e nossa sociedade perdeu a 

vergonha na cara de vez, abrindo passo à barbárie. 

2016 foi o ano em que, pela primeira vez desde que desembarquei no Brasil e 

fiz desta terra meu lar, perdi o medo da rua e me fiz pública na defesa dos ideais que 

sempre acalentei. Empunhei um banner a favor da descriminalização do aborto e 

levei no peito minha crença incondicional na defesa da democracia. Perdi todas 
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essas batalhas, mas isso já vem desde a minha infância, e estou mais do que 

acostumada a acumular derrotas.  

Quando a situação política começou a deteriorar-se de vez, meu marido e eu 

resolvemos que não podíamos mais continuar como meros expectadores da tragédia 

e começamos, mesmo não sendo petistas, a participar do combate ao golpe que se 

desenhava. Os textos que publiquei neste blog e a participação no livro dos 

Historiadores pela Democracia foram parte de uma militância maior. Meu marido 

passou a frequentar reuniões na periferia de Campinas, promovidas pelo encontro 

de um grupo de advogados independentes com um grupo de militantes históricos 

dentro do PT, e eu fui a reboque. A ideia dessas reuniões era explicar à população o 

que estava encoberto pelo discurso moralista contra a corrupção e a balela das 

“pedaladas”. 

Devo dizer que me emocionei várias vezes ao encontrar militantes históricos 

dos movimentos populares e lideranças locais dignas e idealistas. Conheci pessoas 

que respeito e admiro e com quem tive a honra de marchar nas mirradas passeatas 

que conseguimos promover contra o golpe e a favor da democracia. Não me acanho 

de dizer que nesses momentos reencontrei aspectos do PT que conhecia e 

admirava em outras épocas, mesmo sendo comunista e tendo minhas ressalvas às 

soluções de conciliação. 

Uma dessas reuniões na periferia foi abrilhantada pela presença de uma 

incrível família de militantes do movimento negro, cuja matriarca de mais de oitenta 

anos de idade compareceu perguntando como poderia ajudar a defender a 

democracia. E como ela, conheci várias senhoras lutadoras extremamente dignas e 

portadoras de uma legitimidade que me fez sentir pequena e jovem demais. Espero 

ainda chegar a crescer para ser um mínimo como elas. 

Nessa mesma reunião esteve presente um quadro importante do PT local, por 

então radicado no governo em Brasília, e que trazia os informes sobre aquela 

medonha votação de abril. Além do óbvio, que todos nós cobrávamos, que era a 

constatação de que a política de alianças havia falhado, esperávamos alguma 

diretriz para a resistência ao golpe. Qual não foi a minha surpresa ao constatar que a 

preocupação do diretório nacional era muito maior com a “narrativa” do que com a 

resistência propriamente dita. 
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Para o Campo Majoritário, a praga que vem assolando o partido desde que se 

chamava Articulação, Dilma não era prioridade, apenas um peão a ser sacrificado na 

disputa pela hegemonia narrativa. Estávamos ali para debater as questões jurídicas 

e históricas que caracterizavam o golpe, mas para o cinismo de alguns desses 

quadros (que nem presentes estavam) o importante era “colar a narrativa de golpe” 

na leitura social e não lutar contra o golpe como todos nós queríamos. Tentamos e 

tentamos dialogar com a sociedade, mas fomos constantemente sabotados pelo 

próprio partido, que considerava sua sobrevivência nas instâncias do poder como 

sendo mais importante que sua história e seus militantes. 

Todos sabem o que aconteceu depois, a Constituição foi rasgada e 

descartada, um golpe de estado parlamentar totalmente chinfrim foi deflagrado e 

estamos amargando um governo ilegítimo que mais parece uma convenção de 

vilões de HQ’s. Vez por outra, reencontro aqueles gatos pingados que ainda mantém 

a dignidade nas ruínas de um partido que se perdeu de si, geralmente em atos 

públicos de repúdio à violência de gênero e de defesa dos mesmos ideais que nos 

aproximaram de início. Acalentando o sonho de refundar, a partir das bases, o sonho 

socialista que tantos de nós compartilhamos, somos náufragos em uma sociedade 

que valoriza o virtual, o efêmero, o pragmático e a “narrativa”.  

A cada dia que passa, vendo as esquerdas brasileiras (e planetárias) muito 

mais preocupadas com “colar narrativas” do que combater essa onda avassaladora 

de conservadorismo que nos arrasta, fico cada vez mais perplexa. Dá a impressão 

de que um meme de impacto no Facebook ou uma frase de efeito no Twitter são 

mais importantes que o diálogo social e as estratégias necessárias para manter a 

dignidade na luta. Ao abrir meu computador todas as manhãs, sou tomada por uma 

sensação de fastio ao constatar que anarquistas, trotskistas, leninistas e até alguns 

dinossauros stalinistas estão tornando-se meras caricaturas do que já foram, 

caçando likes e shares. 

E o mundo virtual tornou-se um tribunal do falso moralismo, em que uns e 

outros esbanjam dedos apontados para desviar de si o ônus da ação social. 

Se não gosto de funk carioca, sou acusada de elitismo, se defendo a 

democracia, sou insistentemente lembrada de que os pobres não tem acesso a ela, 

se discuto a situação do país a partir de uma perspectiva mais elaborada, sou 
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rechaçada por “intelectualismo”. Mas um meme absolutamente tosco  afirma 

categoricamente que estamos em meio a uma “guerra civil”, enquanto mostra a ação 

policial em um uma favela e é um sucesso. A disputa demagógica pela narrativa 

rasamente nivelada transformou o terrorismo de estado em “guerra civil”?  

Não me levem a mal, mas o que vemos diariamente na ação de prefeitos, 

governadores, golpistas ilegítimos e forças policiais várias, não passa do mais reles 

terrorismo de estado, prática comum desde Canudos, passando pelas revoltas 

republicanas da Vacina, da Chibata, pela repressão às greves das primeiras 

décadas do século XX, pela ação de Vargas contra os mais variados setores sociais, 

pela ação covarde de 1964 e pela perseguição aos movimentos sociais na 

atualidade. Guerra Civil implicaria em que os perseguidos tomassem em armas e se 

defendessem e que o resto de nós tomasse partido e a sociedade se dividisse em 

combates aqui fora da internet, no mundo real. Guerra Civil não é o meganha 

jogando spray de pimenta na professora e sim os alunos se esfaqueando entre si em 

plena sala de aula. 

Não devemos usar em vão as palavras. As palavras têm poder e quando são 

invocadas para formalizar uma realidade que não representam, podem tornar-se as 

precursoras do caos. De nada adianta reclamar das “pós-verdades” enquanto se 

“cola” narrativas apocalípticas. 

Sofremos um golpe de estado parlamentar, cujo discurso foi articulado nas 

instâncias da mídia e legitimado por um Judiciário assaz interessado nos resultados 

para manter a equanimidade. Não precisamos de “narrativas” e sim de união e 

resistência, precisamos de uma pauta comum para retomar as lutas e refundar 

nossos sonhos. Não queremos memes apocalípticos, queremos a dignidade dos 

velhos militantes sendo respeitada. 

 Ao disputar a hegemonia da narrativa, privilegiando o discurso em detrimento 

da luta que nos chama à realidade, as esquerdas correm o risco de perder até isso e 

tornar-se coadjuvantes subalternas na realidade construída por quem já domina 

esses discursos. Precisamos sair das cordas e retomar a ofensiva, mas precisamos 

de menos drama e mais trabalho duro, menos “vestais” do esquerdismo e mais 

“ombros amigos” dispostos ao combate, precisamos parar de discutir e disputar para 
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ver quem é a esquerda legítima e juntar nossas forças porque o inimigo é muito 

maior. E isso para ontem. 

 

43. Será Lula Populista? 

(Texto publicado em 16/01/17, sobre o uso do termo “populista” com caráter 

pejorativo ao definir o ex-presidente Lula.) 

Estamos vivendo em tempos “interessantes” (e espero que entendam que 

essas aspas estão totalmente carregadas de ironia) em que a mentira mais 

deslavada passou a ser chamada de pós-verdade e o público opta por acreditar no 

que lhe convém, independente da realidade. Não se trata apenas do relativismo pós-

moderno, há também toda uma tendência a confundir opiniões com fatos e liberdade 

de expressão com salvo-conduto para o ódio. Nesse sentido, as palavras e 

conceitos perdem seus significados originais e passam a ser usados até como 

xingamento, sem que quem os usa sequer entenda o que significam. 

O jornalismo de última categoria, que assola emissoras de televisão e 

semanários venenosos, vem chamando Luís Inácio da Silva, o ex-presidente Lula, 

de populista e para a turba ignara de aldeões com tochas isso passou a ser um 

xingamento e um defeito. Nem vou entrar no mérito da questão do anacronismo de 

pensar o populismo fora do contexto da primeira metade do século XX, seria pedir 

demais que os jornalistas e o público leigo tivessem a capacidade de entender a 

temporalidade dos conceitos. Estamos rodeados de adjetivações despropositadas, 

deslocadas no tempo e no espaço, popularizadas por indivíduos com agendas 

políticas que atropelam e ignoram as especificidades da História e das sociedades. 

O que me proponho neste breve texto é perguntar: será que o Lula pode 

mesmo ser considerado populista? Abstraindo o anacronismo e o preconceito, as 

atitudes do ex-presidente podem ser consideradas demagogicamente 

manipuladoras? Quem define a fronteira entre o popular e o populista? 

Já de início esclareço que a minha abordagem não pretende adivinhar as 

intenções do ex-presidente, não tenho o poder “oracular” de quem sai atribuindo aos 

outros os próprios defeitos. Não me cabe entrar no mérito das adivinhações 
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jornalísticas sobre como Lula pensa ou sente. Meu objetivo é uma análise do lugar 

social onde as ações acontecem e do pertencimento classista. 

Nesse sentido, eu não apenas considero impossível Lula ser populista, como 

ainda me pergunto se as pessoas que repetem ad nauseam esse tipo de afirmação, 

sequer sabem do que estão falando. O passado de Lula é público e notório e ele 

jamais negou suas origens, sua trajetória social e política melhorou seu padrão de 

vida, mas não parece ter mudado seus gostos simples. Basta ver que em várias 

décadas de vida pública, o ex-presidente ainda continua torcendo pelo mesmo time 

de futebol e apreciando os mesmos divertimentos que os esnobes denominariam 

como “de classe C”. 

Lula parece muito mais à vontade quando em meio a pessoas simples com 

origens similares à sua, embora não se “avexe” de frequentar os ambientes dos 

poderosos quando seu papel político assim requer. Seus modos simples e sua 

oratória despretensiosa não são poses, não foram cuidadosamente estudadas e 

construídas para parecer algo que ele não é. Lula é, de fato, um retirante que se 

tornou operário, entrou para o sindicato, e ajudou a fundar um partido pelo qual foi 

eleito deputado federal e presidente da República, em uma trajetória de quase 

quatro décadas de vida pública. 

Dito assim parece simples, mas não é, em um país que cultiva a 

“cordialidade” desde que cada um “saiba seu lugar”, a trajetória de Lula é uma 

ofensa imperdoável ao status quo, bem como suas atitudes são incompreensíveis 

para quem nunca foi pobre. Daí que os meios privilegiados não consigam entender 

seu comportamento e seu projeto de país e o julguem a partir de sua própria 

centenária hipocrisia. Percebem em Lula o que chamam de populismo, corrupção e 

demagogia porque é só o que enxergam ao olhar-se ao espelho e não conseguem 

conceber que pessoas provenientes de outros meios sociais possam apresentar 

comportamentos genuínos de simplicidade, sem que isso seja afetação ou 

fingimento. 

E aí cabe aquela máxima de que não vemos a realidade como é e sim como 

somos. Eu me reconheço em Lula porque cresci em um lar operário e posso 

entender sua fascinação por botecos, futebol, churrascos e divertimentos simples. 
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Posso entender seu projeto de distribuição de renda porque cresci em um meio 

comunista, com ideias muito mais radicais que as dele. 

É nesse sentido que o prefeito recentemente eleito de São Paulo, 

grotescamente fantasiado de gari, fingindo limpar ruas que já haviam sido limpas 

previamente, em uma demonstração do mais obsoleto marketing “a la Jânio” não 

desperta a indignação dos seus congêneres e o Lula, de bermuda e chinelo em um 

churrasco com amigos parece uma ofensa pessoal. Qual dos dois comportamentos 

poderia ser considerado hipócrita e demagógico? Na resposta a essa questão se 

acumulam séculos de preconceito social e visões de mundo opostas. 

Outro argumento que salta da boca dos críticos é a afirmação de que as 

políticas de reparação social são populistas porque arrebanham votos. Confundem o 

projeto de redistribuição de renda e integração das populações periféricas 

(amplamente respeitado e premiado no resto do mundo) com o clientelismo 

praticado largamente por seus próprios caudilhos. Confundem respeito com cabresto 

e depois não sabem o porquê de os considerarmos tão ignaros. 

A mídia golpista e entreguista martela ininterruptamente o nonsense dessas 

críticas superficiais e sem fatos que as comprovem e o discurso de ódio se espalha 

até mesmo entre alguns dos pobres que foram beneficiários do projeto de país 

defendido por Lula.  Uma pena imperdoável... 

E já vou me antecipar à crítica dos leitores que não conseguem perceber a 

ironia e ir além da superfície de um texto. Sim, eu evitei entrar no mérito dos 

pensamentos e das intenções do Lula, mas não fiz o mesmo com seus algozes. E foi 

proposital. 

Eu nunca fui formalmente apresentada ao Lula ou tive ocasião de degustar 

uma cerveja em sua companhia, consertando o mundo a partir da mesa de um 

boteco, por isso não posso arvorar-me em sua porta-voz. Mas eu convivo 

diariamente com as pessoas que o atacam e sei como pensam e como sentem, sei 

da inveja que os corrói, do ressentimento de classe que os assalta quando 

percebem que seus empregados e funcionários podem vir a ter um mínimo de 

chance de frequentar o mesmo espaço universitário que os seus filhos. Sei 

principalmente, e isso sentido na própria pele durante muitos anos, da ignorância 
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abissal e da cegueira social que os impede de perceber a nós (“os outros”) como 

seres humanos tal e qual. 

E é por isso que eu digo que não considero Lula um populista, e sim um 

político genuinamente popular. Sobre os escândalos que o cercam, jamais vi a 

menor evidência ou prova concreta que pudesse ser usada perante um tribunal 

honesto e imparcial (se é que esse tipo de tribunal existe). Sou uma pessoa instruída 

o suficiente para saber que opiniões e convicções não servem nem como fatos e 

nem como argumentos, por isso deixo bem clara a filiação do meu ponto de vista. E 

vocês? 

 

44. Sheldon, Bones e House: O Cientista Estereotipado Como 

Entretenimento. 

(Texto publicado em 16/01/17, criticando a influência da indústria cultural 

estadunidense na percepção popular de cientistas e gênios.) 

O Dr. Sheldon Cooper é um físico teórico na comédia estadunidense The Big 

Bang Theory. É uma personagem composta a partir de um conjunto de 

características que lembram vagamente os comportamentos do espectro autista, 

mas sem uma definição precisa que possa ser contrastada com a realidade. Sheldon 

é grosseiro e insensível, mas ele não faz por mal, apenas é assim.  

Uma das gags recorrentes quando alguém questiona sua sanidade é “I´m not 

mad, my Mom got me tested” (se a memória não me trai), que poderia ser traduzido 

como “eu não sou louco, minha Mãe me levou para ser testado”. A sitcom já se 

encontra com dez temporadas e, embora Sheldon tenha superado alguns de seus 

comportamentos mais ultrajantes, ainda apresenta uma sinceridade e um 

pensamento linear impermeável às figuras de linguagem, que repete as mesmas 

situações constrangedoras a cada novo episódio. E ele é um gênio brilhante, um 

menino prodígio em meio a outros cientistas medianos mais humanizados. 

A Dra. Temperance Brennan, vulgo Bones (apelido que dá nome à série 

policial estadunidense), é uma antropóloga forense e escritora, que auxilia o FBI a 

desvendar assassinatos. Sua grosseria e insensibilidade, assim como seu 
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distanciamento emocional, são decorrentes do trauma de ter perdido os pais e ter 

sido abandonada pelo irmão no sistema de Foster Homes (lares adotivos). Contando 

com uma dúzia de temporadas, esta série também acompanha o processo de 

“humanização” de sua protagonista, ao conviver com amigos e amantes menos 

brilhantes do ponto de vista científico. 

O Dr. Gregory House é um médico brilhante especializado em diagnóstico de 

ponta (o que quer que isso queira dizer). Grosseiro, insensível, desbocado, 

manipulador, a justificativa para seu comportamento ultrajante vem da incapacidade 

para superar family issues, um acidente que o deixou com dores crônicas e um 

divórcio mal resolvido. A série (igualmente estadunidense) durou oito temporadas 

povoadas de lances dramáticos envolvendo drogas, prisões, morte de seres 

queridos e mesmo assim pouco avançou na humanização da personagem título. 

Dá para notar um padrão? 

Roteiristas de séries dos Estados Unidos, quer sejam comédias ou dramas, 

parecem acreditar que uma inteligência acima dos padrões considerados como 

“normais” sempre vem acompanhada de uma incapacidade para conectar-se 

emocionalmente aos outros seres humanos. Daí decorrem os comportamentos 

grosseiros e insensíveis das personagens ficcionais que meio mundo adora. Será 

que o público gostaria tanto se deparasse com esse tipo de comportamento 

ultrajante no mundo real? Tenho minhas dúvidas. 

O estereótipo do gênio de mente brilhante, mas emocionalmente imaturo e 

distante parece hoje bem consolidado na Cultura Pop graças a esse tipo de 

entretenimento, criando expectativas nem sempre plausíveis. 

Jamais conheci uma pessoa realmente brilhante em toda a minha vida. Meus 

colegas na universidade, nos mais variados cursos, eram pessoas como eu mesma, 

que superavam as etapas de aquisição de saberes com muito custo e sacrifício. Os 

cientistas que conheci variavam entre pessoas absolutamente tímidas e gentis e 

alguns narcisistas bem exibicionistas. Mas nenhum deles era gratuitamente 

grosseiro, insensível ou impermeável aos recursos estilísticos da linguagem. 

Conheci pessoas arrogantes e sádicas ocupando cargos de encarregados e 

gerentes nas fábricas que trabalhei, tanto quanto nas universidades que frequentei e 
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nas faculdades em que lecionei. E nem mesmo a convivência com pessoas incríveis 

conseguia humanizar o trato desses “sociopatas” (aspas porque não sou a pessoa 

indicada para diagnosticar essas condições). 

O anti-intelectualismo e o deboche do conhecimento que caracterizam o 

cidadão médio dos Estados Unidos são constantemente alimentados pelas 

personagens estereotipadas da indústria do entretenimento. Em uma sociedade em 

que a religião interfere no currículo científico das escolas e a maior parte da 

população não acredita nos principais paradigmas físico-biológicos de compreensão 

do mundo ao nosso redor, isso não é de estranhar. A indústria do entretenimento 

vive de reforçar os estereótipos que confortam seu público, é isso que garante sua 

rentabilidade. 

Pena que exportem seu medíocre senso comum junto com suas séries para o 

resto de nós… 

 

45. O Punitivismo Nosso de Cada Dia. 

(Texto publicado em 16/01/17, pensando as origens históricas da violência 

policial e carcerária, bem como dos linchamentos.)  

Vivemos em um país violento. Para além da dimensão simbólica representada 

pela linguagem agressiva e excludente e pela repressão social de cunho religioso e 

estatal, a violência física nos rodeia cotidianamente. E elaboramos relativizações de 

todos os tipos para conseguir sobreviver em meio a esse ambiente malsão e 

insalubre (se me desculpam a redundância).  

Os recentes massacres de prisioneiros, que envolveram vários presídios 

amazônicos, esbarraram na indiferença de uma boa parte da população, quando não 

no júbilo escancarado dos partidários do hamurábico slogan “bandido bom é bandido 

morto”. Lamentavelmente, o sensacionalismo das coberturas televisivas, que 

sacrificam a qualidade da análise em prol da procura desbragada por audiência, não 

ajudou em nada a melhorar o clima de ódio que nos rodeia. Até deputados (de 

sanidade duvidosa) comemoraram a morte de outros seres que não consideram 

humanos. 
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Andei “dando tratos à bola” pensando de onde vem tanta desumanização. Lá 

pelas tantas, lembrei-me do padre jesuíta Jorge Benci e seu Economia cristã dos 

senhores no governo de seus escravos e das discussões na disciplina de Brasil I 

com Silvia Hunold Lara, Brasil II com Sidney Chalhoub e História Econômica do 

Brasil com José Roberto do Amaral Lapa, no fim dos anos 80, quando eu cursava 

minha graduação na UNICAMP. E ainda estou tentando organizar as ideias que ora 

exponho a vocês. 

A obra de Jorge Benci data da primeira década dos anos 1700 e define as 

obrigações dos proprietários cristãos de escravos naquele Brasil colonial. Assim 

como seu colega Ribeiro Rocha e a ortodoxia católica da época, o padre Benci 

defende que os africanos estão sendo escravizados para purgar seus pecados 

originais, seu paganismo e seu primitivismo e que é dever dos senhores convertê-los 

à fé católica para salvar suas almas. Nesse sentido, define um conjunto de deveres 

essenciais aos senhores cristãos de escravos. 

No Discurso III, Benci disserta longamente sobre o papel e o caráter dos 

castigos no mundo cristão e na escravidão em particular. A ideia de que castigo 

deve ser justo e exemplar, que o escravo tem que saber exatamente porque está 

sendo punido, que é necessário às vezes perdoar faltas leves para mostrar-se 

magnanimamente misericordioso e, assim, pedagogicamente ensinar sobre o 

cristianismo, que a tortura e as sevícias não podem fazer parte do castigo, que 

jamais se deve castigar quando não tenha havido falta ou erro. Açoites e trabalhos 

devem ser considerados castigos “justos” (aspas minhas). 

Essa mentalidade do “castigo justo” acompanhou nossa sociedade século XIX 

adentro até o Segundo Reinado, quando escravos que considerassem um castigo 

desmedido e injusto atacavam seus senhores e corriam a colocar-se sob a mercê do 

Imperador, porque acreditavam que as galés imperiais seriam menos horríveis que o 

arbítrio dos senhores locais. Isso em uma relação de poder já de por si calcada nas 

mais variadas formas de violência desde a captura, passando pelo tráfico, a venda e 

a posterior exploração de seres humanos, que não eram vistos como tais.  

Mas não devemos esquecer que essa é uma sociedade violenta desde seu 

âmago. Esses “senhores” espancavam seus próprios filhos com palmatórias de 

madeira como forma corriqueira de punição e assassinavam esposas e filhas se 
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considerassem que sua “honra” estava em jogo. E ao confessar-se nas capelas, 

eram perdoados pelos representantes e propagandistas de uma religião punitivista e 

vingativa. 

O cristianismo herdou do Judaísmo, e das outras religiões desde Hamurábi, 

essas noções de pecado, punição e vingança. O deus do Antigo Testamento é um 

genocida convicto e a trajetória das ideias cristãs na Europa e no Oriente Médio 

estão repletas de fogueiras, torturas e chacinas. O suplício dos Távoras em Portugal, 

a noite de São Bartolomeu na França, as cruzadas contra os albigenses e os 

muçulmanos e a sanha da Santa Inquisição contra os cristãos novos são exemplos 

mais do que comprovados da ausência de misericórdia em uma religião que exalta 

alguém que a defendia. 

Não é de estranhar que a dubiedade desse discurso que exalta um Jesus de 

amor, enquanto cultua a vingança e o castigo, gerasse sociedades 

esquizofrenicamente organizadas em que todo mundo se acredita bom porque é 

cristão, enquanto suplicia aqueles que não considera como seus iguais. A 

desumanização está implícita na ambiguidade das mentes cristãs. E é esse tipo de 

educação e de tradição religiosa que gera a dicotomia entre “cidadãos de bem” e 

“bandidos”. 

Nesse sentido, a bandidagem tem cor e classe social, assim como os “do 

bem” compartilham identidades ideológicas bem definidas. Os deputados da 

bancada da bala não surgiram por geração espontânea e seu discurso encontra eco 

em largas camadas da população porque as raízes históricas da desumanização 

estão definitivamente imbricadas com as tradições religiosas que confortam e dão 

identidade a esses cidadãos. 

Não é de estranhar que os próprios prisioneiros, ao serem confinados nas 

cadeias, tenham criado seus códigos de conduta e procedam da mesma maneira 

punitivista que as autoridades que os encarceraram. E tome bíblia para justificar 

tanta barbárie...  
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46. O Romance Policial Indiciário de Conan Doyle e Agatha Christie. 

(Texto publicado em 29/01/17, marcando o encerramento da minha participação no 

programa Noroeste em Ação Especial de Literatura.) 

Este texto é o roteiro daquele que será meu último programa na Rádio 

Noroeste FM e que irá ao ar ao vivo no primeiro sábado de fevereiro. Durante um 

ano, participei do programa Noroeste em Ação, ao lado de Jerry de Oliveira, falando 

sobre Literatura e História. Este programa encerra um ciclo importante em minha 

vida. 

Talvez por isso tenha reservado um tema que se constitui em uma das 

grandes paixões literárias de toda a minha vida. Li meu primeiro livro da Agatha 

Christie com onze anos, chamava-se Convite para um homicídio, e era um dos 

casos de Miss Marple, desde então tenho lido e relido para mais de quarenta títulos 

dessa autora e nunca me canso de seu estilo enganosamente simples. Sobre Conan 

Doyle posso dizer que li suas obras completas na Biblioteca Circulante do SESI 

durante a minha adolescência (assim como vários títulos de Júlio Verne e Alexandre 

Dumas). 

Nos últimos quarenta anos, tenho lido todo tipo de romances policiais (é o que 

uso quando quero espairecer a mente) desde os da coleção amarela até um ou 

outro de Dickson Carr e Georges Simenon. Mas jamais encontrei estilos tão 

impecáveis, embora essencialmente diferentes entre si, que os Doyle e Christie. São 

meus dois autores favoritos no gênero e, reafirmando o clichê lastimável, aqueles 

que eu levaria para uma ilha deserta. 

E passei a admirá-los muito mais ao conhecer a “costura” desse tipo de 

romance, o modo como sua lógica interna é construída. Isso se deu lá pelos anos 

90, quando li o ensaio de Carlo Ginzburg intitulado Sinais: raízes de um paradigma 

indiciário, constante do livro Mitos, Emblemas, Sinais: Morfologia e História, lançado 

aqui no Brasil em 1989. Ginzburg já era um velho conhecido desde os tempos da 

graduação, devido a Os andarilhos do bem e O queijo e os vermes, que mudaram 

minha visão sobre a análise documental. 

Nesse ensaio, ele descreve o que desde então passou a ser denominado “o 

paradigma indiciário”, um modelo de análise da evidência que se baseia em 
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observar e reunir os indícios mais insignificantes para montar a partir deles uma 

explicação ou argumentação sobre os mais diversos assuntos. Ginzburg parte de 

três fenômenos intelectuais do século XIX para definir esse paradigma: Morelli (que 

criou um método para identificar obras de arte falsificadas, observando os detalhes 

mais insignificantes), Conan Doyle (que desenvolveu a personagem do detetive 

Sherlock Holmes, cujos feitos na arte da dedução a partir de pequenos nadas 

tornou-se um modelo para o gênero da ficção) e Freud (que investigava os 

processos mentais mais íntimos a partir de indícios na fala de seus pacientes). 

Ginzburg argumenta que esse modelo de análise a partir de indícios influenciou a 

cultura ocidental e o desenvolvimento de metodologias tão diversas quanto a 

psicanálise e a antropologia. 

A ideia de que somos capazes de observar o ambiente e as pessoas e 

deduzir necessidades e comportamentos a partir de detalhes ínfimos liga-se ao 

nosso passado pré-histórico de caçadores e coletores. Define várias metodologias 

científicas, além das descritas pelo autor, como a clínica de diagnóstico e taxonomia. 

E pode ser encontrada na literatura nos romances policiais. 

Os detetives que vemos na literatura, no cinema, teatro e televisão seguem 

esse modelo de perseguir “pistas” e montar com elas a solução de assassinatos e 

outros crimes. É o mote de toda essa enxurrada de séries de perícia e antropologia 

forense que surgiram na última década. Mas para várias gerações de leitores, o 

arquétipo do detetive tem nome e se chama Sherlock Holmes. 

Devo dizer que sempre me ressenti do modo como Sherlock Holmes ofuscou 

o impecável C. Auguste Dupin, detetive protagonista de três contos célebres de 

Edgar Allan Poe (Os crimes da Rua Morgue, O mistério de Marie Rogêt e A carta 

roubada, todos do início da década de 1840). Onde Dupin era discrição e 

simplicidade, Holmes era histrionismo e afetação, por isso eu adorava a voz 

narrativa do Dr. Watson, que o criticava com ironia sutil. Os contos de Poe e de 

Conan Doyle fizeram as delícias da minha adolescência. 

Na narrativa embasbacada do Dr. Watson, Holmes era capaz de deduzir 

origem, profissão, estado civil e bagagem emocional de qualquer pessoa apenas 

apegando-se à análise detalhes absolutamente insignificantes na roupa, na postura 

e na fala do interlocutor. Detalhes esses que permaneciam invisíveis ao resto dos 
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mortais, inclusive nós leitores, mas que ajudavam a resolver os casos mais 

excêntricos e emocionantes. E, para os fãs de cinema, posso afirmar que jamais 

adaptação alguma fez jus à narrativa despretensiosa e levemente bronca, mas 

carregada de afeto fraternal do Dr. Watson sobre seu excêntrico colega de domicílio. 

No entanto, Conan Doyle “trapaceia” o leitor por sua parcimônia na hora de 

compartilhar os indícios que o detetive vai encontrando e pelas reviravoltas 

dramáticas que os casos vão sofrendo. Por mais que eu lesse, sempre me sentia um 

cérebro muito aquém do grande detetive, jamais consegui resolver um único caso 

durante a leitura. O que ainda me fascina nesse autor é o sabor vitoriano de sua 

narrativa e a possibilidade de identificar-me com o Dr. Watson e ser “enrolada” por 

Holmes tanto quanto ele. 

Watson humaniza Holmes, que de outro modo seria apenas um daqueles 

“gênios” absurdamente pedantes e sem qualquer consideração ou afeto por 

qualquer de seus semelhantes. Watson (e não Holmes) é o centro de estabilidade e 

o ponto de identidade com o leitor que sobressai da narrativa. Nesse sentido, a 

solidez e a consistência de Watson provavelmente provenham de ser o alter ego de 

Conan Doyle, oftalmologista de formação. 

O que já não é o caso da diversidade literária produzida por Agatha Christie, 

cujos romances variam de personagens e de vozes narrativas com bastante 

frequência. Hercule Poirot, Miss Marple, o casal Beresford, o Sr. Satterwhite (um dos 

meus favoritos), o Superintendente Battle, o Major Race e a romancista Ariadne 

Oliver, seus principais protagonistas, dividem a cena com inspetores e personagens 

da gentry britânica, que vai sendo atropelada pelo século XX. Cada romance é um 

universo em separado e a autora passava um cortado tentando não se repetir 

durante décadas de produção literária. 

O que chega a ser surpreendente, uma vez que se trata de uma autora 

autodidata, que mesmo tendo nascido em uma família cultivada não recebeu uma 

educação convencional, devido a uma mãe excêntrica que seguia ao sabor das 

novas teorias, uma orientação diferente para cada filho. Na voz de Prudence 

“Tuppence” Beresford podemos ver um pouco do aprendizado da própria autora: 

   “- Tuppence, você já lia aos oito anos? 
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 - Já, aprendi com cinco. Quando eu era pequena, as crianças dessa 

idade já liam. Acho que nem era preciso aprender. Alguém lia as 

histórias alto e se você gostava podia pegar mais tarde na estante e 

olhá-las sozinho, até que um dia descobria que sabia lê-las, sem nunca 

ter aprendido a soletrar, ou coisa semelhante. Depois as coisas se 

complicaram, nunca aprendi ortografia corretamente, mas se tivessem 

me ensinado aos quatro anos, teria aprendido com perfeição. Meu pai 

ensinou-me a somar, subtrair e multiplicar. Dizia que a tabuada de 

multiplicação era a coisa mais útil que se podia aprender na vida. Eu 

sabia fazer aquelas divisões enormes também.” 

(Portal do destino. pp.12-13. 1973.) 

Os livros de Agatha Christie são deliciosamente emocionantes porque a vida 

em todas as suas dimensões pulsa em suas páginas. De um modo simples e 

despretensioso, enquanto a autora narra as peripécias de seus detetives tanto 

amadores quanto profissionais. Suas personagens são tão comovedoramente 

humanas que muitas vezes nos acompanham para além daquele mundinho 

estremecido por um ou mais assassinatos.  

Como esquecer de Lynn Marchmont que voltou da guerra e não conseguia se 

encontrar? De Henrietta Savernake esculpindo argila furiosamente para sublimar a 

dor da perda? De Miss Marple definindo a solidão de envelhecer como o momento 

em que todos os que se lembravam de você em criança já morreram? De Tuppence 

Beresford enfrentando os achaques do envelhecimento com ironia e bom humor? De 

Vitória Jones, Lucy Eylesbarrow e Bundle Brent? As melhores personagens 

femininas que eu já vi em uma literatura que por muitos é considerada apenas como 

coisa ligeira. 

E há ainda o fato de que Agatha Christie era escrupulosamente honesta na 

hora de fornecer as pistas para desvendar os crimes. Mesmo quando cometeu a 

suprema temeridade de redigir um romance em que o narrador é o assassino, as 

pistas e indícios ainda estão lá, disponíveis ao leitor. Mesmo quando ambientou um 

romance no Egito Antigo. 
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Para quem está acostumado a microscópios eletrônicos, centrífugas de extrair 

DNA e toda a pirotecnia das séries modernas, talvez esses romances do século XIX 

e XX pareçam lentos e com o cheiro de antiquário, mas para mim ainda são a 

melhor companhia em momentos de stress e exaustão.  

Espero sinceramente que minha participação no Noroeste em Ação especial 

de literatura tenha ajudado a contagiar um ou outro ouvinte com minha paixão por 

autores e livros que me formaram e me humanizaram ao longo da vida. Só tenho a 

agradecer ao Jerry de Oliveira por ter-me proporcionado a oportunidade de participar 

de uma rádio comunitária e ir “aonde o povo está”. E parto agora para outros 

desafios. 

 

47. A Cidadania e o Povo do Abismo. 

(Texto publicado em 11/02/17, com uma avaliação sobre o esgarçamento 

da cidadania.) 

Recentemente comentava em família que o cotidiano no Brasil está 

parecendo um daqueles romances do Dickens. Com as notícias se sucedendo com 

a regularidade e o melodrama do folhetim e aqueles tipos humanos surrados de 

sempre. Entre os meus amigos do Facebook tenho uma variada fauna de Estellas, 

Pips, Mr. Pickwicks, Doras e Stephen Blackpools; meu marido tem ao menos dois 

clientes que relembram Mr. Micawber e estamos sendo governados por uma 

quadrilha composta por Fagin, Thomas Gradgrind, Stirforth, Bill Sikes, Uriah Heep e 

Mr. Murdstone. Isso para ficar no mais óbvio. 

Brinquei dizendo que não gostaria que passássemos de Dickens para Zola, 

ao que me foi respondido que pior que o Germinal seria se evoluíssemos para Jack 

London n’O Povo do Abismo. E essas analogias me deixaram pensando sobre como 

temos a tendência a catalogar os tipos humanos a partir de referências pessoais que 

nem sempre são intercambiáveis. Fiquei imaginando quantos dos meus jovens 

amigos da internet terão lido qualquer desses autores. 

Para você que está meio que “boiando” e com preguiça de usar o Google já 

adianto que as personagens que citei acima estão presentes em Tempos Difíceis, 
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Grandes Esperanças, Oliver Twist, David Coperfield e Pickwick Papers. Todos 

romances de Charles Dickens, prolífico escritor vitoriano que sensibilizou os leitores 

do Reino Unido com as mais variadas dimensões da miséria econômica e humana. 

Alguns de seus romances surgiram primeiro em forma de folhetins, que se tornaram 

muito populares, caindo no gosto inclusive das classes mais abastadas, e depois 

foram comercializados como livros convencionais. 

Suas personagens são sempre tragadas por um mundo de adversidades, 

povoado por gente mesquinha, perigosa e por vezes francamente abjeta, e são 

obrigados a superar os obstáculos mais cruéis em seu processo de redenção. Há 

heroísmo, abnegação e a possibilidade de crescimento humano se você é um 

protagonista dickensiano, mas para isso terá que enfrentar sofrimentos atrozes e 

colocar à prova toda a sua fibra e seu caráter. Você pode chegar ao final da história 

em cacos, que ainda assim sairá engrandecido, o que já não se pode dizer da vasta 

fauna de miseráveis de espírito e bandidos que deverá enfrentar. 

Já o Germinal de Emile Zola é um sólido romance naturalista, na linha dos 

irmãos Goncourt, ou seus equivalentes aqui no Brasil, Aluísio e Arthur Azevedo. 

Trata das peripécias dos mineiros de carvão na França do século XIX e das 

pavorosas consequências de uma greve levada ao limite quase revolucionário. 

Reflete a miséria sem redenção e suas personagens mais heroicas vivem situações 

sem saída, a não ser a Revolução ou a morte.  

O Povo do Abismo, entretanto, não é um romance e sim o relatório de uma 

experiência antropológica levada a cabo por Jack London na Inglaterra vitoriana. O 

escritor socialista resolveu vivenciar a pobreza urbana já narrada por Dickens e nos 

mostra os meandros da exclusão e da miséria presentes nas fímbrias do entorno 

urbano resultante da Revolução Industrial. É um daqueles livros que são mais 

citados que lidos. 

E como a nossa situação pode ser comparável a esse universo vitoriano de 

miséria, exploração e sofrimento? 

Vivemos no limiar da convulsão social. As medidas implantadas pelo governo 

golpista são alarmantes em curto prazo, catastróficas em médio prazo e suicidas em 
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termos de possibilidade de futuro. A destruição das políticas sociais e trabalhistas 

ameaça jogar o país de volta aos termos da relação capital/trabalho do século XIX.  

Nesse sentido, subjacente à verborragia dos comentaristas televisivos, que 

não se cansam de esconder as informações relevantes para evitar ser confrontados 

com a irresponsabilidade de promover o caos que possibilitou golpe, encontra-se 

uma tendência insidiosa de demonização do meio intelectual. Uma celebração da 

mediocridade em programações deploráveis e com a promoção de subcelebridades 

asininas, que opinam sobre o que não sabem e fiscalizam lutos, genitálias e direitos 

alheios como se oráculos fossem. E, como se não bastasse, as redes sociais 

reverberam a opinião dos que mal sabem decifrar um texto, mas se arrogam ao 

direito de ditar e impor suas idiossincrasias religiosas e políticas ao coletivo da 

sociedade. 

Todo esse lastimável caldo de cultura está produzindo ódio, violência e 

ignorância, de uma maneira que tende a tornar-se insanável na medida em que as 

pessoas que detém o conhecimento necessário para empreender análises sociais e 

históricas desta crise, e propor soluções, estão sendo solapadas, demonizadas e 

excluídas do diálogo social por propostas de leis estapafúrdias de censura. Às favas 

a República, a Democracia, os Direitos Humanos e a Cidadania!!! O loteamento dos 

três poderes do Estado republicano entre latifundiários, fundamentalistas religiosos, 

estafetas dos banqueiros e capachos das corporações transnacionais nunca esteve 

mais distante do ideal de cidadania plena. 

Como se houvesse um abismo separando a população em dois extremos 

cresce o ativismo de uma extrema direita histriônica, sem projeto e que se promove 

a partir da disseminação do ódio ao diferente e da perseguição às minorias. Sempre 

que tentamos travar algum diálogo ou desenvolver argumentações sobre a situação 

social encontramos ouvidos moucos, chavões tolos e a mais rasa subserviência aos 

modelos de análise social da já superada Guerra Fria. Seria cômico se não fosse 

trágico e assustador.   

A cada dia os noticiários divulgam ou escondem uma nova reviravolta ou 

peripécia que nos aproxima da miséria, da falta de perspectiva, da ausência de 

aposentadoria, da perda dos mais elementares direitos trabalhistas, da 

desumanização da sociedade. Quanto tempo levará de Dickens a Jack London eu 
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nem imagino, mas não vejo sinais de que vá surgir algum movimento sensato que 

possa desarmar a bomba-relógio da convulsão social. Ao contrário, as instituições 

preparam-se para o enfrentamento fortalecendo as instâncias da repressão.  

E a cidadania? 

Evaporou.   

Eleitores votam em um Executivo progressista porque percebem a melhora 

em seus meios de vida, mas votam em um Legislativo abjetamente conservador 

porque não querem aceitar de modo algum como iguais em direitos os cidadãos que 

são diferentes na forma. E esse Legislativo viciado de rancores sociais e religiosos 

destrói qualquer chance de futuro para o país. 

E o grosso da população liga? Nem um pouco, preferem a miséria com seus 

deuses excludentes do que a prosperidade convivendo com inclusão social. 

Racismo, homofobia, xenofobia e machismo são a base que mantém no poder essa 

renca de sujeitinhos medíocres, lastimáveis e lombrosianos que promoveram o 

golpe. 

E aqui estou eu de novo clamando no deserto. Publicando em um blog e 

compartilhando no Facebook para atingir, quando muito, duzentos leitores. E sendo 

a louca da palestra. 

Mas tudo bem, antes a loucura racional que a sanidade alucinada que nos 

rodeia. Afinal, de nada adianta argumentar que os conceitos não podem e nem 

devem ser usados fora de seu significado original. A neurolinguística e outras 

panaceias da pós-modernidade vem ressignificando palavras, conceitos e realidades 

à nossa revelia.  

Neste mundinho canhestro produzido pela autoajuda e os reality shows, a 

valorização da mediocridade reina em nome de um relativismo cultural, que se 

pretende liberal. Então chamamos de fascistas todo e qualquer autoritário, 

reacionário ou conservador, mesmo que sejam na verdade protofascistas ou nem 

isso. Relativizamos e nivelamos a linguagem ao alcance do espectador médio, de 

medo de não ser compreendidos, de não poder transmitir “nossa mensagem”. 
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E temos pavor de ser acerbamente criticados por tentar elevar o nível 

intelectual de qualquer debate. A Direita mantém uma cruzada secular de 

perseguição ao pensamento racional e ao cultivo do conhecimento entre as classes 

mais pobres. Nossos rednecks tupiniquins nada devem aos seus congêneres do 

Cinturão da Bíblia estadunidense. 

Palavras e conceitos caem em desuso ou são toscamente ressignificados 

para adequar-se ao caldo de cultura de ódio e pobreza verbal que assola as redes 

sociais e a vida real. Não admira que a consciência de classe tenha sido esmagada 

em seu nascedouro por um século de perseguição implacável ou que a cidadania 

jamais tenha se concretizado, escamoteada por regimes que dizem ser o que não 

são.  

 

48. O Doutor Ben Carson e a Reforma do Ensino Médio. 

(Texto publicado em 19/02/17, com uma reflexão sobre a descaracterização 

humanística do ensino direcionado à capacitação técnica.)  

Ben Carson é um laureado psiquiatra e neurocirurgião pediátrico 

estadunidense. Formado em Yale, dirigiu departamentos em instituições de prestígio 

como o Hospital John Hopkins, uma das referências em termos de ensino e 

pesquisa de excelência nos Estados Unidos. Foi responsável pela cirurgia 

mundialmente famosa que separou gêmeos siameses ligados pela cabeça em 1987. 

Conservador e filiado ao Partido Republicano, esteve cotado para disputar a 

indicação como candidato à presidência por esse partido, nas últimas três eleições 

ocorridas em seu país. Escritor bastante bem sucedido na área de memórias de 

autoajuda, Carson teve sua vida transformada em filme e é considerado uma 

referência do “sonho americano”. E é aí que começam os problemas. 

Um detalhe, Ben Carson vem de família simples. Filho de um pastor batista, 

hoje pertence às hostes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por isso defende com 

unhas e dentes o Criacionismo e acredita que o Universo tem menos de dez mil 

anos. 
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A primeira vez que ouvi uma entrevista sua, meu cérebro se recusou a 

processar que uma pessoa conseguisse formar-se em medicina e especializar-se 

em modalidades com elevado grau de complexidade e continuasse negando os mais 

elementares conhecimentos de Biologia, Geologia e Astronomia. Passei a considerar 

com extremas ressalvas a universidade (tão prestigiada!) que lhe concedeu diplomas 

e títulos, bem como o sistema que lhe permite lecionar e ser referência em sua área. 

E ainda mais a sociedade acrítica que o celebra como um triunfo da “meritocracia”. 

Sim, porque o doutor Ben Carson é o perfeito garoto propaganda que agrada 

os conservadores por seus valores cristãos e os liberais por sua trajetória vitoriosa 

escalando os degraus do mérito capitalista. É alguém que “venceu por seu próprio 

esforço” e “permaneceu fiel à sua fé” mesmo quando os conhecimentos mais 

básicos escolares em Ciências desafiam a força da mitologia que defende. É mais 

uma daquelas exceções muito bem calculadas que reforçam o sonho capitalista e 

jogam seu grupo social de origem em uma espiral de culpa por não conseguir 

realizar uma trajetória de mérito como a sua. 

E, sendo negro, é o álibi perfeito para que os republicanos racistas (e 

outros tantos) possam apregoar sua própria “isenção” ao tolerá-lo no partido e 

a excelência do sistema que lhe permitiu “chegar tão longe”. É um “token” à 

vista de toda a sociedade, a exceção que confirma a regra. 

Ben Carson engoliu a isca, o anzol e a chumbada da meritocracia e a defende 

em livros autolaudatórios. E não se envergonha de ir à frente das câmeras para 

oferecer uma explicação pseudocientífica para sua mitologia cristã primitiva. E eu 

pergunto: dá para ser um cirurgião brilhante e um perfeito ignorante ao mesmo 

tempo?  

Dá sim, porque Ben Carson é o resultado de um sistema de ensino 

compartimentado, que permite que os conselhos escolares determinem o peso e o 

conteúdo de disciplinas obrigatórias ou eletivas de acordo com as idiossincrasias da 

comunidade a que servem; que permite que os alunos se especializem já no 

colegial, abrindo mão de uma educação mais universal e limitando suas escolhas 

para agradar a formação requerida pelo “mercado”; que oferece acesso a 

universidades claramente segregadas socialmente. 
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Em outras palavras, Ben Carson é o sonho dos defensores da infame reforma 

do Ensino Médio promovida pelo governo golpista do Brasil e dos partidários do 

igualmente infame projeto Escola sem Partido. É um médico brilhante (ponto para o 

mercado), um alienado político que defende o grupo social que oprime seus 

companheiros de origem e um defensor ignorante da anti-ciência (ponto para os 

fanáticos religiosos). É um cidadão exemplar premiado e condecorado que não 

ameaça o sistema vigente, mas que (ao contrário) defende o crescimento do 

obscurantismo e da ignorância ao propagandeá-los como parte de seu sucesso. 

Esse tipo de ensino, que querem nos impor, é o responsável nos Estados 

Unidos pela manutenção das desigualdades porque sua formação pobre e 

socialmente segmentada é que abastece o mercado com uma reserva permanente 

de trabalhadores, mantendo os salários baixos, impedindo a organização e a luta por 

direitos trabalhistas elementares e promovendo a ignorância em tudo que não seja 

útil ou necessário ao desempenho profissional. 

Nos projetos tupiniquins, como não poderia deixar de ser, existem agravantes 

monstruosos: 

1. A demonização dos professores e sua consequente desvalorização e 

perseguição. 

2. A perpetuação do racismo impedindo que as matérias ligadas ao 

conhecimento das origens africanas de uma parte significativa da população 

se incorporem ao ensino obrigatório. 

3. A perpetuação do machismo ao perseguir as discussões sobre gênero, 

sexualidade e planejamento familiar. 

4. O aumento da intolerância ao permitir que apenas as matrizes cristãs se 

manifestem na educação, jogando no lixo o Estado Laico e promovendo a 

perseguição das religiões de matriz africana e daqueles que não professam 

religião alguma. 

O que estamos vendo é o desmantelamento de um sistema educacional, que 

já era precário, e a promoção de uma “reforma” que se destina à destruição 

sistemática de direitos e conquistas sociais históricos. A celebração da ignorância e 
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da intolerância como elementos indispensáveis para sobreviver nessa nova ordem 

sociopolítica que ameaça mergulhar o país em índices sociais e econômicos de 

quarto mundo. O Brasil parece destinado a voltar a patamares de segregação e 

opressão sociais similares aos do início do século XX, eliminando cem anos de lutas 

em um uma canetada golpista. 

Sinceramente, o tempo para discutir reformas e projetos está ficando escasso 

e o tempo para resistir e lutar está ficando urgente. Como faremos isso é a pergunta 

que me tira o sono e a saúde. A apatia que nos rodeia então... 

 

49. O Estupro Corretivo. 

(Texto publicado em 01/03/17, ainda às voltas com a misoginia.) 

Ontem, não sei se por descuido ou se procede a afirmação de que se trata de 

um caso de reincidência, passou a circular no Facebook a repostagem de uma 

notícia publicada no jornal O Estado de São Paulo, em julho de 2015. A notícia dava 

conta que um ex-aluno da UNESP estava criando sites e postando conteúdo 

violentamente misógino com apologia ao estupro. À época o caso chegou até a ser 

investigado pelas vias institucionais e sabe-se lá que fim teve. 

Vez por outra, quase sempre em início de semestre, quando novos alunos 

estão chegando às universidades públicas, alguém resuscita essas postagens, 

quero crer que por indignação, mas me parece que isso é apenas um álibi para 

justificar a divulgação desse conteúdo ultrajante. Apostando na tendência da grande 

maioria que reposta sem ler, acabam dando visibilidade muito maior ao autor dessas 

barbaridades e constrangendo a nós, mulheres, que temos que conviver diariamente 

com a misoginia e a violência (física ou institucional) de uma sociedade tão 

arraigadamente patriarcal. O carnaval sendo um feriado que favorece a desatenção, 

páginas e blogs sérios acabam caindo nesse tipo de armadilha. 

Você pode até olhar e dizer “essa é uma notícia velha, não importa mais”, 

mas basta descer e ler o cortejo de comentários asquerosos que cada repostagem 

gera, para perceber que nada é feito ao acaso. Há um alimento constante da 

misoginia e da apologia ao estupro corretivo como uma maneira de lidar com as 
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mulheres que não são “para casar”. Lésbicas, feministas, comunistas e universitárias 

em geral são os alvos de quem sonha com mulheres subservientes e satisfeitas em 

lugares sociais controlados. 

A assustadora onipresença do estupro em todas as classes sociais, dirigido a 

mulheres de todas as idades e a crianças também, é tratada pelas autoridades e 

pelos meios de comunicação como a exceção da regra, como um mero sintoma da 

falta de segurança, que desapareceria caso houvesse uma presença maior da 

repressão policial. O estuprador é visto sempre como um estranho portando uma 

faca em um beco, evita-se falar em padrastos, tios, colegas de estudo e de 

profissão, chefes ou qualquer outro “conhecido”. Responsabiliza-se a cultura 

televisiva e publicitária com sua nudez excessiva e sua ênfase no sexo, tratam-se os 

casos de modo individual como aberrações, ignorando-se deliberadamente que o ato 

de estuprar é um ato de poder e não de sexo. 

Dentro desse abuso constante, que visa “domesticar” as mulheres pelo medo, 

o estupro corretivo é uma das facetas mais cruéis. Parceiro inseparável das 

“limpezas étnicas”, esse ato de violência misógina atravessou os tempos na esteira 

das expansões imperiais, do colonialismo e das fraturas sociais irreconciliáveis do 

patriarcado. É a solução sempre proposta por homenzinhos mesquinhos, que não 

tem capacidade para lidar com sociedades mais igualitárias e que são covardes o 

suficiente para delegar esse tipo de crueldade a exércitos, milícias religiosas e 

capangas. 

A apologia do estupro corretivo na internet beira a doença mental. Pirralhos 

inseguros, incapazes de lidar com meninas e mulheres com vontade própria e 

direitos civis, sonham com “mostrar a elas quem manda” e jogam suas fantasias 

doentias na rede, valendo-se do anonimato. Nisso são secundados por 

fundamentalistas religiosos e sádicos defensores da tortura, que se elegem para os 

legislativos das três instâncias e defendem a volta da “moral e da família”. 

Institucionalmente, salvo raras e honrosas exceções, não encontramos 

respaldo e nem acolhimento quando denunciamos esse tipo de ódio. Autoridades 

minimizam as consequências e as causas e tendem a individualizar os crimes, 

criando “monstros” de fácil assimilação midiática, separados do contexto social que 

os alimenta. Maníacos geograficamente denominados e delimitados, que desviam a 
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atenção dos abusadores que existem portas adentro dos lares. Mas, claro, se o 

padrasto, tio, pai ou avô abusador for pobre e não-branco, pode tornar-se notícia nos 

vespertinos sensacionalistas como o “monstro” da vez. 

E é exatamente essa falta de perspectiva ou de soluções plausíveis que me 

leva a defender a formação de milícias femininas como as das mães italianas que 

lutaram contra os traficantes nos anos 70-80 e das mulheres hindus que reprimem o 

que a polícia insiste em ignorar. Porque toda vez que passo de carro ao anoitecer 

(ou muito cedo) e vejo uma mocinha sozinha em um ponto de ônibus meu coração 

se aperta, ou quando vejo meninas e meninos voltando da escola ou indo à 

mercearia sem um adulto por perto. Desejaria sair do meu caminho e acompanhá-

los para que cheguem em segurança, mas raramente tenho tempo ou 

disponibilidade para isso. 

Adoraria que todas essas escritoras e atrizes feministas brancas ricas do 

primeiro mundo, que acumulam fortunas nababescas, criassem uma fundação e 

angariassem fundos para financiar grupos de mulheres que possam fazer segurança 

nos bairros aqui e em qualquer parte do planeta em que isso se torne necessário. 

Utopia? Claro que sim, uma das tantas que defendo. 

Mas quero deixar bem claro que, embora eu seja visceralmente contra pegar 

em armas para conseguir a justiça social que tanto precisamos, não duvidaria um 

segundo sequer de sair às ruas com um porrete e desancar de porrada os 

quarentões que assediam meninas de doze anos, os “mauricinhos” que dos seus 

carros constrangem estudantes e trabalhadoras nos pontos de ônibus, os 

frequentadores de “festas de peão” e outros eventos similares que se arrogam o 

direito de impor seus ataques físicos a qualquer mulher que estiver sozinha, bem 

como desentocar de suas pocilgas os internautas que se escondem atrás de uma 

tela para incentivar as barbaridades que são covardes demais para cometer. 

E espero não estar sozinha... 
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50. O Conceito de “White Trash” e a Palavra Com “N”. 

(Texto publicado em 02/03/17, abordando a semântica do racismo nos 

Estados Unidos.) 

O uso político da semântica gera fenômenos de exclusão, de 

constrangimento, de reivindicação, de resistência e de enfrentamento. Tão antiga e 

revolucionária quanto as ferramentas e o polegar opositor, a linguagem nos define 

como espécie e com ela definimos tudo que conhecemos, experimentamos e 

refletimos. E, claro, entendendo política como a arte de negociar para viver em 

sociedade, para muito além do meio partidário e estatal, semântica e linguagem nos 

definem em termos de origem e lugar social. 

Para o historiador, seja ele marxista ou ligado à variedade de campos da 

Nova História, a importância do estudo das palavras, e dos conceitos ligados a elas, 

é parte integrante das pesquisas sobre cultura e sociedade. Saber identificar quando 

a linguagem se constitui em legitimadora da opressão e da exclusão, e quando ela 

está sendo usada como mecanismo contestador, aprofunda as análises econômicas 

e sociais. Os termos em que uma sociedade se pensa e se autodefine, bem como 

aos “outros”, dizem muito mais de si do que seus monumentos.  

Para quem estuda a escravidão no Brasil é comum ser confrontado com a 

bibliografia produzida nos Estados Unidos, devido à semelhança das trajetórias (e às 

diferenças também) e ao impacto social e histórico com que esse fenômeno marcou 

e ainda marca as sociedades locais. O impacto econômico do pós-abolição, o 

racismo e a exclusão, bem como as discussões sobre as ações afirmativas, nos 

mostram que temos muito em comum com outras sociedades de origens 

escravagistas. E a discussão sobre a semântica avança nesse sentido a olhos 

vistos. 

A expressão white trash é traduzida normalmente como “lixo branco” e se 

refere a um grupo específico da população estadunidense, decorrente da 

estratificação social e dos processos econômicos ligados ao sistema de plantation 

largamente empregado no sul escravagista dos Estados Unidos. Para quem ainda 

não sabe, plantation é a realização do trinômio latifúndio-monocultura-escravidão no 

âmbito da economia regional e é a estrutura que possibilitou os grandes ciclos de 
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monoculturas no Brasil, no Caribe e nos Estados Unidos. Seu auge ocorreu nos 

séculos XVIII e XIX e sua decadência acompanha o declínio do tráfico transatlântico 

e os processos de abolição ao longo das Américas. 

Durante a vigência das plantations a sociedade não era dividida apenas entre 

senhores e escravos, como o senso comum parece acreditar. Para que essas 

grandes propriedades funcionassem e pudessem subsistir, a existência de várias 

camadas sociais de libertos, brancos pobres e agregados de todos os tipos era 

vitalmente necessária. Essas pessoas realizavam os trabalhos mais arriscados e 

plantavam as culturas de subsistência, sendo às vezes responsáveis por sua 

comercialização e seu transporte. 

Mas, mesmo mais de um século após seu declínio, nós herdamos as 

estruturas sociais e linguísticas profundamente marcadas por esse processo 

econômico tão brutal. No caso dos Estados Unidos, a categoria social dos “livres 

pobres” vem sendo chamada de “lixo branco” desde a primeira metade do século 

XIX e esse tom pejorativo cresce sempre que o confronto social aumenta. 

Raivosamente independentes e entrincheirados em suas origens brancas, por 

contraposição aos “senhores” que praticavam largamente a miscigenação como 

meio de dominação, os “white trash” são diferentes dos “rednecks” ou caipiras.  

Redneck significa literalmente “pescoço vermelho” e denomina o trabalhador 

ou o habitante do campo, por oposição ao citadino. Embora muitos deles nem 

cheguem a ser pequenos proprietários, seu lugar no trabalho agrícola está definido 

dentro do sistema econômico. A oposição campoXcidade nesse sentido, se dá muito 

mais por questões de percepção cultural. 

White trash, entretanto, denomina aqueles grupos que foram excluídos do 

sistema econômico mesmo na vigência da escravidão, que se concentraram em 

guetos raciais e linguísticos, vivendo às margens da economia e da sociedade. Em 

certas regiões, inclusive, conhecidas como bolsões miseráveis do Cinturão da Bíblia, 

mantiveram a “pureza” racial à custa da endogamia, gerando ainda mais preconceito 

por parte da sociedade urbana mais moderna. Os que, premidos pela miséria, 

migraram para os meios urbanos sem perspectiva nem qualificação, vivem no 

subemprego e constituem o exército de reserva do capitalismo; já os que ficaram em 
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seus remotos locais de origem vivem precariamente de terras exauridas, caça e 

alimentam o tráfico “cozinhando” metanfetaminas. 

Mas, muito além disso, o termo “lixo branco” traduz o desprezo de uma 

sociedade em que o utilitarismo, a meritocracia e o capacitismo excluem qualquer 

um que seja “menos”. Vistos ao longo do século XIX como descartáveis 

coadjuvantes da relação senhor-escravo, no pós-abolição costumavam ser mais 

pobres que os próprios libertos, gerando assim maior hostilidade racial. E, até hoje, 

são os que ainda usam a palavra com “n”. 

Niger é o termo mais pejorativo e ultrajante existente nos Estados Unidos, a 

ponto de ter caído em desuso nas últimas décadas, graças ao ativismo incansável 

dos movimentos de direitos civis e consciência negra. Denomina o lugar de 

submissão, exclusão e desprezo dos afro-americanos na estrutura social derivada 

do pós-abolição. Significa que, mesmo mais de um século e meio depois, esse grupo 

social ainda é visto como inferior e sua humanidade é questionada. 

A palavra com “n”, como o termo passou a ser designado, pode vir a ser 

abolida do uso coloquial da língua, mas a fratura social que ela expõe 

permanece. 

O racismo da “única gota”, política vigente durante parte do século XX em 

vários estados outrora pertencentes à Confederação, considera que basta um 

ancestral negro, mesmo que seja o único e esteja a cinco gerações atrás, para que 

se considere a pessoa negra ou mestiça. É um instrumento de segregação racial 

porque foi associado às leis que proibiam os casamentos inter-raciais e impediam o 

acesso dos afrodescendentes a empregos, lazer e moradias em regiões específicas 

das cidades e do campo. E criou um impedimento intransponível para o 

desenvolvimento de uma consciência efetiva de classe. 

Afinal, a garantia de “pureza” racial dos white trash, mesmo que ocupando o 

mesmo lugar econômico que muitos negros, tornava-os diferenciados. “Ao menos 

não somos negros” era o mantra de aceitação da miséria, da exclusão e do 

preconceito. Recrudescendo o racismo e impedindo a formação de uma consciência 

mínima sobre o consenso da exploração capitalista. 
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Hoje, uma parte dos habitantes dos Estados Unidos indigna-se e repudia o 

uso da palavra com “n”, mas não se acanha de continuar usando o termo “lixo 

branco” com todas as implicações acumuladas ao longo do tempo. A representação 

estereotipada dos casamentos endogâmicos sempre acompanha as anedotas sobre 

“caipiras que transam com suas irmãs” e a caracterizações de serial killers na 

indústria do entretenimento frequentemente recorre a esse grupo social isolado nos 

bolsões miseráveis tanto urbanos quanto rurais. Eles não despertam qualquer tipo 

de empatia. 

Com o advento dos reality shows, famílias vivendo nas montanhas, nos 

pântanos ou nos últimos degraus da cadeia social tem sido retratadas para o deleite 

dos “sofisticados” habitantes urbanos. Em programas de gosto duvidoso e através 

de estereótipos toscos de fácil assimilação, a América Profunda (ressalvando o ego 

dos nossos vizinhos do Norte que pensam que o continente lhes pertence) mostrou 

a sua cara e recebeu o escárnio nacional e internacional. Obesos ou esqueléticos, 

desdentados, feios, de higiene duvidosa e modos chocantes, eles tomaram de 

assalto a programação dos canais a cabo. 

E se viram, e se juntaram e saíram da toca e votaram em Donald Trump... 

Para bom entendedor… 

 

51. Memento Mori. 

(Texto publicado em 08/03/17, sobre a intolerância crescente.) 

Hoje eu não quero e não vou falar sobre mulheres. A cultura das efemérides é 

um ranço que cheira a almanaque e é a desculpa perfeita para centrar a indignação 

ou a admiração em um único dia e ignorar solenemente os homenageados durante o 

resto do ano. E flores não podem ressarcir negligência, humilhações e desamor. 

Hoje eu quero expressar minha tristeza e minha desesperança diante da 

nossa impotência para frear a ignorância e a banalidade do mal. Vivemos em um 

país que se encaminha a passos largos para uma solução totalitária e não 

conseguimos mais atravessar a couraça de mentiras criminosamente construída 

pelos formadores de opinião. Não existe mais diálogo. 



MEMÓRIAS DE UM BLOG NÃO FINANCIADO 

Anna Gicelle García Alaniz                 169 

Ontem, 07 de março de 2017, meu marido recebeu por engano um 

comentário em que um de seus clientes o caracterizava (em uma rede social) como 

“meu advogado ateu e petista doente”. O indivíduo em questão havia mandado uma 

mensagem com um “chamado” em defesa da Pátria, que era protofascista para dizer 

o mínimo. Quando meu marido respondeu alegando a necessidade de defesa da 

Constituição, o sujeito fez seu comentário desprezível ao encaminhar essa resposta 

(que era privada) a um de seus contatos. 

Entretanto, como tanta gente com acesso a tecnologia, mas pouca 

capacidade para entender como funciona, mandou-a ao nosso número por engano. 

E eu me pergunto: o que Freud diria desse tipo de “engano”? Deduzam vocês 

mesmos... 

Mas a pergunta que mais me persegue é: como é que um cliente de mais de 

quinze anos, que tinha acesso à nossa casa, além do escritório, e com quem 

conversávamos repetidamente, poderia ter passado esse tempo todo sem ouvir 

sequer um único de nossos argumentos e nos desprezando dessa forma? 

“Petista doente” expressa a total incompreensão e ignorância sobre como 

funciona o campo progressista da nossa sociedade. Todos os que nos conhecem 

sabem que meu marido é anarquista há pelo menos trinta anos; que eu sou 

comunista desde sempre e que temos uma atuação comedida, mas constante, nas 

lutas sociais e nem sempre favorável ao PT. A nossa defesa intransigente da 

estrutura republicana, da Constituição e do mandato de Dilma Roussef nos colocou 

em uma situação em que viramos o alvo dos radicais tanto de esquerda quanto de 

direita. 

Temos uma vizinha que não nos olha na cara desde 2014 porque pintamos o 

muro de casa de vermelho, mas também temos colegas anarquistas que nos 

crucificaram junto ao movimento por termos escolhido defender o Estado de Direito 

contra o golpe político e a barbárie canalha que se lhe seguiu. E agora esse senhor, 

que pensávamos conhecer, revela que nunca nos estimou a ponto de ouvir nossos 

argumentos com um mínimo de respeito. Que em algum momento, tolo e crédulo, se 

deixou envolver pela manipulação odienta dos meios de comunicação e abandonou 

a sanidade no altar do ressentimento medíocre e invejoso que alimenta o 

antipetismo.  
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Para além do escárnio da mensagem, que nos expunha a uma terceira 

pessoa que nem nos conhece, foi o uso do termo “ateu” como caracterização 

pejorativa que mais me doeu. Demonstrando um preconceito que beira a 

intolerância, o indivíduo em questão parece ter deixado de lado tudo o que somos 

para concentrar-se no fato de que vivemos perfeitamente bem sem deuses. Eu 

perguntaria o porquê disso ainda incomodar tanto esse tipo de pessoa, mas essa é 

outra discussão. 

O aumento desses incidentes me preocupa. Não tenho como dissociá-lo do 

crescimento na aceitação de um certo candidato defensor da tortura, do 

autoritarismo e da perseguição às minorias e aos direitos humanos. E muito menos 

ignorar o crescimento da virulência cotidiana entre os que defendem o fim da 

democracia. 

Eu não tenho mais ilusões. Estamos nos encaminhando, a olhos vistos, na 

direção de eleger um protofascista travestido de patriota e que prega a eliminação 

física e a tortura de quem não pensa como ele. E quem concorda não são eventuais 

skinheads neonazistas ou muito menos carolas da Opus dei, quem concorda são 

nossos vizinhos e as pessoas que nos conhecem há décadas, mas que não nos 

veem mais como “gente”. 

Então, ao invés de debates sociológicos sobre “pós-verdades” e autocríticas 

miseráveis, o campo progressista da sociedade brasileira deveria estar fortalecendo 

candidaturas para o legislativo. Precisamos de pessoas sensatas, minimamente 

inteligentes, tolerantes e com um mínimo de capital cultural para reverter as 

barbaridades com que a atual legislatura está destruindo nossas vidas e nossas 

possibilidades de futuro. Mas, acima de tudo, precisamos de um Congresso 

progressista porque o Executivo está em vias de ser capturado por projetos 

autoritários e totalitários e precisamos de barricadas em todos os locais possíveis. 

Afinal, mesmo na eventualidade de Lula chegar a 2018 vivo e solto e 

conseguir ganhar a eleição, precisaremos de um Congresso que o ajude a consertar 

o estrago praticado pelos golpistas. É de bom alvitre lembrar que Dilma não 

conseguiu governar a partir de 2013, trancada por uma legislatura que visava apeá-

la do poder a qualquer custo. O Judiciário por si só já será oposição suficiente, sem 

ter que ainda aturar um Congresso retrógrado, ignorante e belicoso. 
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Por isso, aos que me mandarem flores hoje (reais, virtuais ou metafóricas), 

sugiro que atentem para a hipocrisia contida no gesto de homenagear as mulheres 

enquanto caminham para eleger aqueles que defendem nosso total apagamento 

como indivíduos, quando não nossa eliminação física. De nós feministas, 

comunistas, progressistas, da comunidade LGBT, dos indígenas e de tudo o que 

signifique diversidade e diferença. Dos movimentos sociais organizados na luta por 

direitos civis, inclusão e direitos humanos, das ideias que questionem o patriarcado 

cristão e branco, de tudo enfim que signifique liberdade, igualdade e fraternidade. 

É um risco eminente e eu não quero ter que deixar essa mixórdia como 

herança às próximas gerações 

 

52. Carta Aberta ao “Colega” Karnal. 

(Texto publicado em 11/03/17, admoestando o colega historiador pela ingenuidade de posar 

para uma foto com o algoz da democracia. Até hoje, este foi o único texto do blog que chegou 

a ter um mínimo de repercussão fora das minhas redes.) 

Prezado: 

Antes de mais nada, devo dizer que não lhe desejo mal e nem vou integrar a 

multidão de “aldeões com tochas” que ora se forma para lhe tomar satisfações 

senão pelo seu rol de amizades, ao menos pela divulgação de uma eventual 

parceria com gente profundamente indigesta. 

Peço encarecidamente que me desculpe o atrevimento de chamá-lo de 

colega, afinal, eu sou pouco mais que uma dona de casa com uma caixinha bem 

sortida de diplomas e certificados guardada na biblioteca, cujo trabalho na área de 

História não alcançou a excelência suficiente para que possa ombrear consigo pelos 

corredores acadêmicos. 

De acordo com o projeto de reconhecimento da nossa profissão, mesmo com 

toda a minha dedicação, ainda assim jamais poderei intitular-me historiadora ou 

sequer professora, uma vez que não tenho o abrigo de uma grande instituição de 

ensino que responda por mim e por meu trabalho. 
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Tudo o que tenho é meu nome, um cérebro de segunda (mas que está tinindo 

ainda) e um par de braços bastante robustos que jamais tiveram receio do trabalho. 

Também tenho uma vida dedicada a defender os ideais que visam transformar a 

humanidade em melhores “companheiros de viagem”. 

Isso mesmo, eu sou comunista desde criancinha e já lhe vi várias vezes 

fazendo troça ironicamente daqueles que acreditam em utopias e que tomam partido 

na política, nos meios acadêmicos e na vida. Já lhe vi, também, todo prosa 

defendendo a “neutralidade” que se acredita acima do bem e do mal, como se isso 

fosse possível na vida real e no mundo concreto. 

Admiro sua erudição adquirida em uma vida resguardada, em que os estudos 

somente lhe exigiram sacrifícios intelectuais e não físicos e pessoais. Admiro sua 

realização pessoal e profissional em um mundo em que a “meritocracia” lhe reservou 

as oportunidades que são negadas a tantos de nós. 

Não lhe invejo e digo isso com toda sinceridade porque, dentro do que me 

propus na vida, sou uma pessoa extremamente bem realizada, sem dinheiro, mas 

muito feliz com minhas conquistas simplezinhas de mulher.  

Não lhe invejo porque a celebridade sempre tem implícito o momento da 

queda e do escárnio e, do mesmo jeito que não desejo isso para nenhum de meus 

amigos ou desafetos, também não lhe desejo o mau bocado que está prestes a 

passar por conta da foto publicada em sua rede social. 

A neutralidade que se considera acima do bem e do mal é como a mulher de 

César, que não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Quando se escolhe 

uma posição de vestal em relação à política partidária, pousar ao lado deste ou 

daquele expoente (de qualquer dos lados) é um luxo proibido. Quanto mais tecer 

encômios de amizade a indivíduos diretamente responsáveis pelo descalabro 

golpista em que se encontra nosso país. 

Hoje, ao abrir meu Facebook voltando da caminhada matutina, deparei-me 

com choro e ranger de dentes, comentários apocalípticos daqueles que correm para 

descurtir sua página e gente augurando sua derrocada do mundo das celebridades 

intelectuais. 
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E fico pensando que, embora eu não tenha simpatia por suas escolhas 

políticas e suas posturas seletivas, ainda assim respeito-o pelas suas capacidades 

intelectuais, que são visíveis. E não me parece correto que o trabalho de qualquer 

professor seja avaliado apenas a partir de indicativos tão rasos como “amizades” ou 

“posturas públicas”. 

A indignação de uma centena de meus amigos de Facebook não ameaça seu 

lugar na UNICAMP e muito menos vai se refletir em um prejuízo para sua obra no 

mercado editorial ou na procura por suas palestras, verdade seja dita. Meu medo é 

dos que vão passar a lhe elogiar a partir dessa foto. 

Afinal, seu amigo em questão, consegue empolgar e arrastar o que há de pior 

em termos de protofascistas, ignorantes, misóginos, racistas e xenófobos, em uma 

procissão digna de perecer na Nau dos Insensatos. E esse tipo de pessoa vai curtir 

sua página por conta da foto e vai cobrar que suas postagens sejam de acordo e, 

quando não forem, certamente não vão ter a elegância e a largueza para apreciar a 

divergência. Temo por sua sanidade tendo que lidar com o ódio que esse naipe de 

indivíduos é capaz de veicular, mediante o assassínio da civilidade e da língua 

pátria. 

E digo mais, eu o respeito mais agora quando visivelmente escolheu um lado, 

do que quando se pavoneava troçando do resto de nós refugiando-se em um 

humanismo renascentista patético e anacrônico. 

Bem-vindo ao mundo real e receba minhas cordiais saudações daqui do chão 

da História, 

abraços, 

Anna. 

 

53. Stalingrado e o Cine Windsor. 

(Texto publicado em 14/03/17, sobre memórias.) 

“A memória, esse reagente dos desgraçados, anima até 

as pedras do passado e dulcifica todas as amarguras sofridas, 
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só para aniquilar o homem pela consciência das suas faltas e 

para destruir na sua alma a fé no futuro, tornando-lhe o passado 

mais doce e benéfico, e unicamente capaz de o sustentar ainda 

na vida.” (Gorki, Máximo. Os vagabundos. p.91) 

Em algum momento entre 1993 e 1994, meu marido e eu fomos pela última 

vez ao Cine Windsor. Para quem não se lembra, ficava na esquina da General 

Osório com a Regente Feijó, de cara para o Fórum. Hoje o Fórum foi transferido 

para a Cidade Judiciária e o cine virou mais uma dessas sofríveis igrejas 

evangélicas. 

Havia sido um cinema imponente e ainda guardava tristes vestígios da antiga 

glória, traços de veludo aqui e ali, e a decadência espalhando-se a olhos vistos. 

Logo depois dessa nossa ida, passou a exibir filmes “eróticos” de qualidade 

duvidosa e enfrentou maus bocados até ser absorvido, como tantos outros do velho 

centro, pela avalanche dos templos. Hoje as pessoas preferem as salas de exibição 

em Shoppings, mas eu tenho lembranças muito boas dos velhos cinemas de 

Campinas. 

Stalingrado era o filme que queríamos assistir. Um obscuro filme alemão, de 

narrativa realista, lenta e deliberada. A sala quase vazia como sempre acontecia 

quando o circuito comercial trazia um filme europeu por engano. 

Estávamos absortos assistindo quando captei movimento com a visão 

periférica e percebi vários ratos correndo pelos cantos e logo abaixo da tela. Eu 

estava de bermuda e, por um momento, fiquei com medo de ser mordida e ter que 

gastar um dinheiro, que não tínhamos, em antibióticos. Mas o filme era tão bom que 

acabei erguendo as pernas e colocando no colo do meu marido e esquecendo a 

presença constante dos roedores. 

Ao longo dos anos, aquele momento rendeu piadas intermináveis. Éramos 

jovens, casados há pouco tempo, “sem um puto no bolso” nem nos passou pela 

cabeça deixar o cinema, já que havíamos gasto nossos cobres nas entradas. E olha 

que eu ainda pagava meia-entrada com a minha carteirinha do mestrado da USP. 

Era uma época em que juntávamos moedas ao longo da semana para comer 

um cachorro quente aos sábados no Salsichia perto da Prefeitura; encontrávamos os 
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amigos no Pastelão, barzinho próximo ao Pátio dos Leões da PUCC, para discutir a 

revolução; no dia a dia dividíamos irmãmente uma marmitex do seu vale refeição 

porque ele trabalhava perto de casa. Cada viagem a São Paulo para fazer as 

disciplinas do mestrado era uma acrobacia econômica. O cinema era nosso luxo. 

Stalingrado (que em português recebeu o subtítulo de Batalha Final) foi mais 

que um filme para mim. Passei aquela sessão no Windsor, que cheirava a mofo, 

ouvindo os guinchos dos ratos e abraçada ao meu marido, feliz da vida de poder 

assistir a um filme daqueles e não ter que aturar mais alguma bomba do 

Schwarznegger. Teria preferido que a exibição fosse em algum cine clube, mas não 

dava para reclamar. 

Nos anos que se seguiram, a lembrança desse dia feliz sempre permaneceu 

ligada ao filme. E nunca mais o vi. Não sei se chegou a ser exibido na televisão ou 

se ainda existem cópias em DVD por aí. 

Recentemente, a HBO começou a exibir uma produção russa homônima. Um 

filme que, ao meu olhar, pareceu desonesto na comparação com o outro; com filtro 

de cor que romantiza a imagem; retardo de quadros que não chega a ser câmera 

lenta, mas que cria uma impressão de tempo irreal que beira o melodrama; bem 

como uma estilização da violência que banaliza os mais atrozes crimes de guerra. 

Um retrato do cinema de bilheteria quando pretensioso. 

Já perdi a conta das vezes em que me animei pensando tratar-se do velho 

filme e acabei maldizendo mentalmente os programadores da TV a cabo. Mas, 

talvez seja melhor assim, afinal, quem sabe se assistindo novamente, depois de 

tantos anos, eu venha a descobrir que não era tão bom e acabe estragando a 

lembrança de um dia tão feliz... Quem sabe? 

 

54. Pequeña Narrativa Sobre la Realidad Neoliberal. 

(Texto publicado em 23/03/17, sobre o neoliberalismo e a indignação.) 

Sem susto que o texto vai em português mesmo. Utilizei o espanhol no título 

para remeter ao breve estudo de caso que pretendo realizar aqui. Trata-se da 

Espanha e por isso a licença poética. 
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Quantos ainda se lembram da crise financeira de 2008? Vários dos mais 

importantes bancos de investimentos “bombaram” carteiras de títulos imobiliários 

(com baixíssimas perspectivas de resgate) e os venderam a outros bancos menores, 

que os venderam a seus correntistas, que não sabiam em que estavam investindo. 

Pessoas de classe média na Europa e nos EUA hipotecaram suas casas para 

investir nessas carteiras de títulos podres porque a promessa de remuneração era 

muito sedutora, embora totalmente fictícia. 

Os executivos que repassaram esses títulos aos bancos e os gerentes de 

contas que os venderam a seus correntistas embolsaram bônus milionários de 

produtividade. Fortunas absolutamente voláteis mudaram de mãos durante uns dois 

ou três anos. Em 2008 a bolha estourou, bancos faliram, os governos tiveram que 

socorrer a economia que ameaçava um efeito dominó semelhante ao de 1929, mas 

ninguém pensou em indenizar os correntistas. Eles investiram em um mercado de 

alto risco, sem sequer saber do que tratava (confiando em seus gerentes e 

contadores) e perderam seu dinheiro, suas casas e seus futuros. 

Um dos casos mais dramáticos foi o da Espanha, que por conta disso caiu 

nas garras da tróika da União Europeia e mergulhou em um nunca acabar de 

misérias.  

Um dos fenômenos mais impactantes foi o dos suicídios. Aposentados, pais 

de família que chegaram a matar os próprios filhos e depois se suicidar, casais de 

idosos, várias centenas em um período de menos de dois anos (fenômeno que se 

alastrou pela Europa e pelos EUA alcançando o número de dez mil suicídios nesse 

período). Era um tormento ligar o noticiário da TVE e ouvir os dramas cotidianos de 

famílias jogadas na rua e suicídios dos mais grotescos. 

E então a classe média indignada saiu às ruas para protestar e protestou e 

muitos de nós repostamos seus protestos porque nos pareciam justos, afinal, era 

uma crise do capitalismo e as pessoas estavam sendo esfoladas vivas para 

continuar sustentando o sistema e os privilégios de sempre. E vieram as eleições e 

os indignado elegeram Mariano Rajoy... 

Mariano Rajoy, garboso expoente da mais arbitrária direita “papamissas”, 

hipócrita e farisaica, ligada à Opus dei (isso lembra alguém?). Mariano Rajoy, 
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envolvido em escândalos de corrupção e defensor anacrônico do franquismo. Eleito 

pelos indignados para consertar a Espanha, Rajoy aproveitou para desmantelar a 

seguridade social e implantar quanta barbaridade a tróika exigisse, em troca de 

financiamento que jamais chegou ao povo espanhol, mas que enriqueceu a seus 

asseclas e manteve o “financeirismo”, relegando a conta à população trabalhadora. 

E assim a Espanha se apequenou mais e mais. No rastro da indignação 

surgiu o Podemos, partido que se diz de esquerda mas é incapaz de formar uma 

coalizão com o PSOE, a Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya e 

outros tantos partidos menores de esquerda e centro-esquerda. Assim, o PP de 

Rajoy se mantém no poder após impasses que chegaram a durar mais de um 

semestre.  

E vale esse registro todo porque devemos pensar que a agenda neoliberal 

não ganha eleições, não é compatível com regimes democráticos e nem sequer é 

compatível com as constituições da maioria dos países civilizados. A agenda 

neoliberal vem sendo insidiosamente imposta na rabeira das crises econômicas e 

institucionais. Imposta a governos dóceis por organismos internacionais, como é o 

caso da Espanha, ou por governos ilegítimos e golpistas, a despeito da vontade 

popular, como é o nosso caso. 

Sempre travestida de programa de salvação nacional, como castigo para 

governos de esquerda que “esbanjam” orçamento com seguridade social, essa 

agenda pode ser imposta pelos grandes bancos, pelas agências de fomento ou 

pelas classificatórias. Ou pode ser abraçada por uma súcia de congressistas 

mercenários disposta a sangrar o erário público até a exaustão, e depois voltar a 

seus feudos regionais, como se nenhuma responsabilidade lhes coubesse na 

miséria que assolará o país. Sacripantas que chamam seus privilégios de “direitos” e 

a seguridade social de “privilégio”. 

Parasitas capazes de imolar três gerações inteiras de cidadãos no altar do 

neoliberalismo, em troca de suas trinta moedas de prata. E o fazem debochando de 

nós cidadãos, amparados por uma mídia rancorosa cheia de “gusanos” e por uma 

casta judiciária narcisista. E há quem festeje... 

Delenda Lula, delenda PT, delenda Brasil de todos nós...   
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55. O Protesto Popular e uma Singela Polca. 

(Texto publicado em 26/03/17, pensando as minhas referências 

de protesto popular.) 

Tenho muita preguiça dos sindicatos e movimentos estudantis que acreditam 

ter inventado o protesto popular no Brasil. Estamos no ano em que se comemora o 

centenário da Greve Geral de 1917, a greve anarquista, tão significativa que 

aconteceu, inclusive, vários meses antes que a Revolução Russa. E mesmo assim, 

alguns movimentos sociais ainda teimam em apropriar-se da memória dos 

trabalhadores. 

O protesto popular não é um fenômeno da História Contemporânea, como 

muitos parecem acreditar. Por volta do século quarto antes da Era Comum, os 

plebeus romanos se reuniam no Concilium Plebis (Conselho da Plebe), um tipo de 

assembleia popular que em tempos de miséria e fome acabava degenerando em 

motins. Os patrícios da República de Roma eram obrigados a negociar com a plebe 

e a aceitar seus tribunos. 

Durante o período medieval, os motins do pão eram comuns na Europa e são 

(segundo E. P. Thompson) os precursores da organização dos trabalhadores nas 

revoltas cartistas e do próprio movimento operário inglês. No Brasil, as revoltas 

populares acompanham todo o período que vai do fim do século XVIII até 1935. O 

povo se reúne, quase sempre, quando a miséria e a carestia são tais que periclitam 

a sobrevivência objetiva. 

Os protestos e greves populares nem sempre culminam em revolta, mas são 

um lembrete constante aos donos do poder de que existem limites na tolerância à 

exploração. 

E a música é parte integrante da cultura popular do protesto. Das baladas 

irlandesas ao folk de Woodie Guthrie, de José Martí a Violeta Parra, uma vertente 

musicar poderosa tem embalado e empurrado marchas e assembleias, quando não 

confrontos. O poder da música nessas horas reside na transmissão das mensagens 

e no diálogo com as origens populares dos movimentos. 
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Eu cresci em um lar politizado em que a música popular de protesto me 

acompanhou desde cedo. O folclore da América Latina ocupa minhas preferências 

musicais tanto quanto Pink Floyd, Jethro Tull ou Cartola e Adoniran Barbosa. E fico 

feliz que assim seja porque, à medida que envelheço, trata-se das minhas raízes e já 

é suficientemente difícil ser estrangeiro, que dirá perder os referenciais de origem. 

É por isso que hoje trago a vocês esta pequena joia em formato de polca. 

Interpretada pela dupla folclórica uruguaia Los Olimareños e composta pelo 

inesquecível Víctor Lima, também originário das margens do rio Olimar. No esconda 

la mano foi lançada no longplay Quiero a la sombra de um ala de 1966 e eu me 

lembro de já saber a letra inteira aos meus sete ou oito anos, assim como de tantas 

outras canções igualmente importantes para a minha formação. Talvez aos ouvidos 

brasileiros soe um pouco tosca, mas esse tipo de música é um gosto adquirido. 

Mas é interessante ressaltar que, na hora de protestar contra seu atual 

governo, algum argentino tenha recorrido a esta singela polca uruguaia para retratar 

uma realidade que perdura. 

Los Olimareños não eram cantaurores, embora tivessem cometido algumas 

composições ao longo de suas carreiras, mas contavam com a possibilidade de 

gravar excelentes compositores como Ruben Lena, José Carbajal “el zabalero” e 

Víctor Lima. Eu gosto particularmente de várias zambas e cielos de Víctor Lima, tão 

lírico e preciso, representativo de toda uma geração. Pepe Guerra e Bráulio Lopez 

(Los Olimareños) perseguidos e exilados pela ditadura são uma referência de 

infância que me marcou demais. 

Alguns anos atrás, lendo uma obra de Eduardo Galeano, descobri que os 

militares esmigalharam a mão de Bráulio Lopez para que não voltasse a tocar e que 

mesmo assim ele se recuperou e continuou tocando o violão tendo que superar 

dores horríveis. É dessas e outras histórias que as lutas populares se constroem e 

por isso vencemos, mesmo quando derrotados. 
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56. Dialogar com a Direita? 

(Texto publicado em 29/03/17, sobre a impossibilidade crescente de 

diálogo político e social.) 

Leio e ouço frequentemente, daquelas “lideranças” trotskistas de sempre, que 

a esquerda precisa fazer autocrítica, que precisa sair dos meios acadêmicos e das 

redes sociais e reencontrar as bases. Confesso que concordo em parte, mas tenho 

uma imensa preguiça de gente que exige o que não faz. Não vejo nenhum dos 

“protagonistas” de 2013 desculpando-se por ter entregado as ruas de mão-beijada à 

direita mais asquerosa do país, e nem lamentando ter apoiado e promovido a 

demonização do PT, na esperança de colher pífios triunfos eleitorais. 

De qualquer modo, exortações para que se dialogue com a direita, e se 

“esclareça” aos ignaros porque a nossa posição é a mais iluminada, são o que não 

falta nas redes sociais. Pessoas mandando as outras estudarem História ou 

tentando impor suas interpretações sobre a sociedade, a ciência e política são 

frequentes nos dois lados do espectro. Talvez a esquerda seja mais polida e menos 

vulgar e ignorante que a direita, mas ainda assim todos nós (e eu me incluo nisso) 

passamos uma boa parte do tempo tentando ensinar aos outros como viver e como 

pensar. 

E aí é que está um erro bastante crasso que atinge os dois lados. Estamos 

nos extremos do espectro ideológico e estamos ignorando o “centro”, que inclui não 

apenas os moderados, mas também os indiferentes e os indecisos, que 

eventualmente podem escolher qualquer dos dois lados porque não tem ideologia 

alguma e atendem a interesses absolutamente pragmáticos. Nós da esquerda 

perdemos um tempo precioso tentando dialogar com pessoas que não querem ouvir, 

que não podem e nem querem ser convencidas de nada e que querem (na maior 

parte do tempo) reduzir-nos ao silêncio na base do grito. 

Por que qualquer pessoa minimamente inteligente perderia tempo tentando 

conversar com quem defende monarquia, intervenção militar, tortura, ódio às 

minorias e mordaças nos meios escolares? Quem acredita que os comunistas estão 

batendo à porta e que o Brasil precisa de “valores” familiares e religiosos, inclusive 

que será necessário matar esquerdistas, feministas, gays e pobres porque são todos 
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bandidos, está muito além de qualquer diálogo. Ouvir e ler esse tipo de asneiras 

proferidas aos gritos, em maiúsculas, assassinando o vernáculo e abusando do 

calão mais ordinário, é uma prova de resistência que vai arruinando a nossa saúde, 

enquanto esses ignaros se sentem triunfantes. 

Mas quem se dirige à grande maioria silenciosa, que vive e trabalha 

sofridamente e está fora do burburinho das redes sociais e da política? Essa 

multidão é que define eleições e ora pende à direita ou à esquerda, conforme a 

pauta discutida, mas não abraça nenhuma ideologia política conscientemente, 

embora siga padres e pastores. Essa maioria que espera salvadores milenaristas e 

entrega sua confiança a líderes carismáticos sem pensar nas consequências. 

Conversar e dialogar requer que se ouça mais do que se fale, a princípio, para 

entender como as pessoas pensam e o porquê de suas atitudes, requer menos 

fascínio pelo som da própria voz e menos pretensão de ensinar. É preciso paciência 

para parar em filas, em praças, em comércios e estar disposto a dar o benefício da 

dúvida e aceitar quando os argumentos das pessoas simples são mais sensatos e 

reais que os nossos. É necessário adequar a fala para ter a certeza de ser 

compreendido e para não humilhar ou melindrar quem vem de outras experiências 

sociais e culturais. 

E, não menos importante, dialogar requer admitir que a outra parte 

abriga uma identidade própria, um ethos construído sob as mais diversas 

circunstâncias, que precisa ser respeitado para que nos repeitem e confiem 

em nossas intenções. 

Nos anos 90, um amigo anarquista contava a seguinte história, chegando a 

uma favela (naquela época não se chamavam comunidades) para promover uma 

atividade junto à sociedade de moradores, fez-se a roda e as necessidades das 

pessoas foram ouvidas, debatidas e traçaram-se planos para atividades futuras. Já 

no final, uma senhora aproxima-se do meu amigo e agradece dizendo que gostou 

muito de poder falar sobre as reais necessidades do bairro e que esse grupo de 

jovens era muito melhor que o pessoal que vinha, falava e falava sobre “o tal de 

troço”, deixava os panfletinhos e depois ia embora. Meu amigo perguntou sobre os 

tais panfletos e ela acabou procurando e mostrando um apanhado de frases de 

Trotsky, distribuído por aquele mesmo pessoal de sempre. 



MEMÓRIAS DE UM BLOG NÃO FINANCIADO 

Anna Gicelle García Alaniz                 182 

O “troço” virou a nossa piada particular em casa durante mais de uma década. 

E seus seguidores também. Especialmente aqueles que deixam crescer o 

cavanhaque e usam óculos redondos e se juntam como boybands. 

Por essas e outras é que eu não acredito em autocrítica. Quem discursa ao 

invés de dialogar e quem usa uma retórica autorrecorrente, somente entendida por 

seus pares, dificilmente tem capacidade para indicar os defeitos dos outros porque 

não percebe sequer os próprios. Mas acredito firmemente na necessidade de 

“desencastelar” nossa militância e parar de falar para nós mesmos e nossos amigos. 

Se não queremos a eleição de um protofascista defensor da tortura e do 

genocídio dos pobres, precisamos conversar cada vez mais com as pessoas no 

âmbito social e entender a causa da ascensão desse tipo de aberração. Precisamos 

ter argumentos claros e sem barroquismos para oferecer a quem está preocupado 

muito mais com ter comida na mesa e poder pagar as contas do que com os direitos 

das minorias. Em um momento em que a sociedade afunda no obscurantismo e na 

miséria promovidos pelo golpe, algumas lutas pontuais são luxos diante do 

emergencial. 

Não é que o pobre seja contra os Direitos Humanos, a maioria silenciosa só 

não vê tudo isso sair do papel e reverter em alguma melhoria para suas mazelas. A 

abstração de algumas de nossas discussões não tem qualquer relação com a vida 

real dessa maioria e nós não percebemos porque nosso patamar de luta muitas 

vezes já superou o essencial e o básico. Precisamos reaprender a ouvir e a falar e a 

lutar. 

Mas também precisamos abandonar de vez as “tretas” pautadas pela mídia e 

pelos ideólogos dessa direita extremista que pensa que pode vencer na base do 

clichê, da frase feita e do grito, sem apresentar argumentos ou projeto de país. O 

Brasil é grande e cheio de possibilidades, não podemos deixar que o processo 

massacrante de desmonte da democracia, promovido pelos golpistas, nos apequene 

a ponto de perder de vista que o que realmente importa são as pessoas. É hora de 

deixar essa direita e seus sequazes falando sozinhos e ir cuidar do que realmente 

interessa. 

Como dizia César Isella: 



MEMÓRIAS DE UM BLOG NÃO FINANCIADO 

Anna Gicelle García Alaniz                 183 

   “Te digo hermano que entiendas que hacer la Revolución 

   no és juntar dós o trés locos, cuatro balas y um cañón, 

   te digo hermano que entiendas que és tiempo 

   de hacer la Revolución, pero empieza por vós mismo 

   y después seremos dós, diez, cien, mil, mi país...” 

 

57. O Impositivo da Dominação na Linguagem. 

(Texto publicado em 10/04/17, sobre as formas de tratamento.) 

Quem é que já não viu o pronome espanhol de tratamento usted traduzido 

como “você” ou como “senhor” ou “senhora”? Pois é, nada mais absurdo que 

transformar um pronome absolutamente formal em algo familiar como o “você”. A 

outra forma “senhor(a)” estaria mais correta, mas ainda assim muito longe de refletir 

o original. 

Afinal, o uso do usted implica em deixar claro que se respeita o interlocutor, 

seja por sua idade, seja por sua importância social ou pessoal, seja simplesmente 

por não se ter intimidade para usar o tu espanhol ou o vos rioplatense. Nesse 

sentido, o uso do “você” na tradução está mais do que incorreto, refletindo um 

aprendizado amadorístico da língua ou uma incapacidade para apreender as 

nuances do tratamento social. Ainda bem que só vemos esse uso em repórteres e 

tradutores amadores. 

Mas deixem-me refletir um pouco sobre o meu incômodo com o uso do 

“senhor(a)” tão familiar aos falantes de Língua Portuguesa. Historicamente, essa 

forma de tratamento nada mais é do que a reafirmação de nosso passado 

escravocrata. Do mesmo modo que em espanhol “Don” e “doña” remetem ao 

poderio senhorial. 

Senhor(a) é quem possui não importando que sejam rebanhos, propriedades, 

dinheiro ou escravos. Daí o uso de senhorio para especificar quem aluga um imóvel, 
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palavra que historicamente implica em posse ou domínio. São palavras que 

possuem a carga de uma colonização de vários séculos. 

São palavras que hoje passam por expressar o respeito aos mais velhos, mas 

que carregam em si toda a força da dominação, da propriedade e dos preconceitos 

sociais mais retrógrados. Afinal, quem é que podia ser senhor(a) nos séculos XVI a 

XIX? Os resquícios dessa mentalidade de jugo ainda nos acompanham na 

linguagem, apenas despidos de sua crua brutalidade e criando novas hierarquias. 

À vasta gama de fórmulas de tratamento formais, agregamos a cada dia a 

nossa incapacidade para pensar um mundo de iguais. Doutor, Sua Excelência, 

Vossa Excelência, Meritíssimo, Excelentíssimo e outras atrocidades linguísticas que 

refletem nossa subserviência às hierarquias e nossa necessidade de estabelecer 

barreiras entre os que são “alguém” e os que nem sequer “são”. E quanta vaidade 

acompanha os que conseguem acrescentar títulos ao próprio nome!!! 

Lá pelo fim do milênio passado um aluno me chamou de “dona” em plena 

faculdade e eu falei sem pensar: “por favor, eu não sou dona nem do meu nariz, não 

me chamem assim”. Os outros alunos riram e uma jovem perguntou como deveriam 

me chamar então, ao que acabei respondendo que usassem meu nome, que eu não 

me importava com o uso do você, desde que eles me respeitassem como pessoa e 

como professora. Só faltou o mundo cair... 

Muitos de meus colegas docentes consideraram uma barbaridade a minha 

insistência em repudiar “dona”, “senhora” ou, o ainda pior, “doutora”. Vários deles 

viviam para encontrar reconhecimento pessoal nesses tratamentos elitistas, que 

impunham uma distância e um abismo entre suas pessoas e as dos alunos. A 

Direção chegou a me informar que a importância da hierarquia era um ponto 

inegociável na disciplina do estabelecimento. 

E deixaram isso bem claro nos anos que se seguiram tratando os professores 

como mão de obra barata e descartável e impondo coordenadores com veleidades 

de domínio. O tratamento aos professores, nesse estabelecimento de ensino, era tão 

acintoso que, em breve, vários alunos passaram a nos maltratar também. Como é 

que poderiam respeitar quem viam sendo humilhado cotidianamente, se sua visão 

de mundo implicava na adulação do poder pelo poder? 



MEMÓRIAS DE UM BLOG NÃO FINANCIADO 

Anna Gicelle García Alaniz                 185 

Não foi o uso do você que permitiu que os alunos falassem alto ignorando 

minhas aulas ou entrassem e saíssem da sala como se fosse um mercado persa, 

porque isso acontecia também com professores apegados à hierarquia e ciosos dos 

pronomes de tratamento. Foi o total descaso da instituição e sua cotidiana rotina de 

maltratar sistematicamente os professores, no afã do lucro fácil e rápido, a um ponto 

em que até os auxiliares, que amargavam a mesma exploração que nós, acabavam 

sentindo-se “melhores” e nos tratavam com condescendência. Perdi quase uma 

década de vida tentando dialogar e mostrar o quanto aquele ambiente era tóxico 

exatamente porque professores, alunos e funcionários endossavam a hierarquia e a 

dominação, em vão. 

Adquirir o direito de ser chamada de senhora pelo casamento, de doutora 

pelo desempenho acadêmico ou de dona pela idade não fez com que minha vida se 

tornasse mais significativa aos olhos do sistema. Aqui estou eu fora do mercado de 

trabalho e invisível pelos mesmos motivos (idade, estado civil e excesso de titulação 

acadêmica) que me renderam esses tratamentos “respeitosos”.  E nunca paro de 

pensar na inutilidade e na vaidade que vai implícita em quem exige ser assim 

tratado. 

A linguagem reflete a opressão social, às vezes de maneira brutalmente 

explícita, às vezes através de nuances irônicas que mostram que não somos nada. 

Meu eu comunista se arrepia e quase vomita ao ver como as pessoas se sentem à 

vontade com a subserviência que certas formas de tratamento exigem. Minha 

aspiração a viver em um mundo de iguais está cada dia mais distante. 

Sinto falta de encontrar em português um pronome que possa ser realmente a 

tradução adequada de usted, do mesmo modo que sinto falta de uma linguagem que 

não reproduza as desigualdades, os preconceitos e as hierarquias caquéticas do 

viver colonial. Não que eu considere o espanhol menos opressivo, seja em sua 

forma original ou naquelas usadas na América Latina, nesse sentido o problema é a 

sociedade e as línguas apenas a refletem. Mas alguns pronomes, em ambas as 

línguas, tem sabor mais libertador que outros. 

Ustedes qué piensan? O que vocês acham? O que vossas senhorias 

pensam? (sentiram o drama?). 
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58. Delenda Brasilis. 

(Texto publicado em 05/05/17, diante das “reformas” golpistas.) 

Confesso que, a cada dia que passa, considero mais difícil (diante do 

noticiário que a grande mídia omite) entender qual é o projeto das classes 

dominantes para o Brasil. Não é que eu deixe de perceber aonde tudo isso nos leva, 

longe disso, minha dificuldade é conseguir aceitar que existe alguma inteligência 

coordenando esta rota suicida. E que essa inteligência queira viver em um país 

aniquilado. 

Era tão ruim assim quando os índices sociais estavam altos? Era tão terrível 

quando nossa economia nos colocava nas grandes mesas de decisão do poder 

mundial? Era tão pavoroso quando o país parecia que estava se encaminhando 

lentamente para pertencer a todos? 

Ou tudo não passa de uma vingança rancorosa e não existe plano de futuro 

algum? Será que devo aceitar que essa súcia de congressistas, administradores, 

banqueiros, financistas, industriais e outros tantos golpistas (brancos, velhos e 

cristãos) sacrificaria um país inteiro para garantir a si e seus descendentes um futuro 

de rentismo parasitário, inútil e nababesco? Será que devo ver uma geração inteira 

ficar sem futuro para que essa quadrilha de inúteis viva em um luxo estúpido e se 

banqueteie nas entranhas do poder? 

Tenho oscilado entre a tristeza e a raiva por meses, entre a impotência e a 

revolta, entre o desânimo e a desesperança. É como se estivesse no camarote 

assistindo a uma política de terra arrasada similar à que os czares russos usaram 

contra Napoleão. E o que vejo é a mesma indiferença de quem queimava as 

colheitas para não dar comida ao inimigo, sem se importar de estar matando de 

fome o próprio povo. 

Porque os parasitas não têm povo, e sim servos. Os parasitas não lideram, 

apenas se prendem ao poder como sanguessugas e absorvem tudo o que podem 

até transformar a sociedade em uma carcaça exaurida. Os parasitas não se sentem 
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responsáveis por ninguém, nem mesmo por seus descendentes, que herdarão as 

ruínas de sua inépcia. 

São psicopatas narcisistas. Envergam roupas de grifes e embolsam salários 

inconstitucionais enquanto acumulam fortunas em benefícios indevidos e condenam 

a população ao desemprego, ao subemprego com jornadas de século XIX, ao 

trabalho escravo no meio rural e à total ausência de futuro, uma vez que nenhum de 

nós vai poder se aposentar. E é a isso que querem nos reduzir. 

E a grande imprensa se cala enquanto recebe polpudos subsídios. Afora 

honrosas exceções, não se vê crítica ou análise criteriosa das implicações que as 

medidas tomadas pelo governo golpista e ilegítimo (amparadas por um Congresso 

fisiológico e um Judiciário carcomido pelo vício das castas) podem acarretar ao país 

e à sociedade. Ao contrário, os grandes conglomerados de mídia atuam como 

agressivos marqueteiros dos vampiros de Brasília. 

O futuro nos foi roubado, assim como a democracia capenga que tanto nos 

custou. O que vemos hoje é uma somatória abjeta de arbitrariedades, que não tem 

legitimidade e nem mesmo objetivo, a não ser nos esmagar. E estão conseguindo. 

Nossos protestos são omitidos dos noticiários, ou tratados de maneira dúbia 

para que o resto da população nem perceba que existe uma resistência ao golpe. O 

golpe é negado ou ridicularizado. A grande maioria da população permanece 

indiferente, e não tem como perceber as implicações de cada nova notícia 

estarrecedora, porque as notícias lhe oferecem a taça de veneno como se fosse um 

prêmio.  

Delenda Brasilis, o Brasil deve ser destruído. Para quem? Com que objetivo?  

Se é assim, então, que seja... 

Mas eu, que não sou cristã e não tenho obrigação de oferecer a outra face a 

quem me agride ou humilha, deixo aqui a minha maldição impotente. É pouco, mas é 

de coração: 

Que todos e cada um dos apoiadores, promotores e organizadores deste 

golpe, assim como os defensores das medidas que nos esmagam, seja maldito, que 

a comida lhes seja sempre amarga, que os pesadelos os acossem noite após noite, 
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que jamais recebam carícias (nem mesmo compradas), que o medo aprisione suas 

mentes, que o descanso lhes seja negado, que sejam abandonados por aqueles a 

quem mais amam e que suas terras, seus bens e suas fortunas se tornem estéreis, 

assim como seus corpos e suas vidas. 

 

59. A Falácia Deste “FORA TEMER”. 

(Texto publicado em 21/05/17, quando a Rede Globo encampou o “Fora Temer”.) 

Desculpem-me se não saio à rua quando aquela emissora manda. Já gritei 

muito pela saída do golpista no ano passado, quando o processo de impeachment 

da nossa presidenta legitimamente eleita ainda estava rolando, quando fazia 

realmente sentido e urgência. Depois do golpe, o significado dos gestos e das falas 

mudou e precisamos prestar mais atenção antes de sair para as ruas novamente. 

As passeatas de que participei não tiveram uma cobertura simpática dessa 

emissora, ao contrário, houve mentiras, omissões e menosprezo, no melhor estilo 

que caracteriza o que seus âncoras e repórteres chamam de jornalismo. Defender a 

democracia e a Constituição, denunciando o golpe e a demonização da política, 

promovida por essa e outras instâncias da mídia, era considerado maluquice de 

gente Humanas ou má-fé de sindicalistas. Em meu entendimento, gritar Fora Temer, 

sem gritar Volta Dilma é aceitar a legitimação do golpe. 

Fomos derrotados, nossa presidenta foi cassada e deposta mediante um circo 

estapafúrdio promovido por grupos de interesses escusos e secundado por 

integrantes de todos os três poderes, gente sem escrúpulos e sem ética que batia no 

peito clamando honestidade, enquanto sonegava e recebia polpudas propinas. Até 

hoje não existe uma única evidência concreta de desonestidade ou má-fé de Dilma 

Rousseff, apenas boatos, insinuações e subentendidos, martelados sem parar por 

uma mídia sem ética, que precisa justificar o estrago que causou. E passamos a ser 

hostilizados e perseguidos pelas reformas golpistas e pelo “surgimento” de uma 

juventude direitista tosca, ignorante e belicosa, que acredita ter vencido, sem 

perceber que as reformas tornarão suas vidas impossíveis tanto quanto as nossas. 
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A questão que se apresenta agora é o porquê dessa emissora, da noite 

para o dia, depois de ter promovido a ascensão do que havia de mais podre 

nos subterrâneos da política e do funcionalismo no país, resolveria aderir e 

patrocinar o Fora Temer. Depois de ter passado os últimos quatro anos 

falseando seus noticiários e empregando jornalistas de capacidade duvidosa e 

comentaristas invejosos e ressentidos. Depois de ter manipulado a crise a seu 

bel prazer, para atender seus próprios interesses, agora está do nosso 

lado??? 

Aos que vão sair hoje (gritando Fora Temer, Diretas Já) sou obrigada a 

lembrar que nem a tal emissora, nem o STF, nem o Congresso e muito menos os 

sólidos interesses econômicos internacionais envolvidos no golpe tem qualquer 

interesse em eleições diretas nem agora e nem em 2018. Eu não vou sair saltitando 

para ajudar todos esses interesses espúrios a promover a subida ao poder de um 

FHC ou uma Carmem Lúcia, mediante um colégio eleitoral integrado pela banda 

mais podre do Congresso em décadas. É claro que eu quero que o golpista seja 

deposto e preso e pague por seu cinismo, sua covardia e suas traições, mas não ao 

preço de legitimar seu governo mediante uma saída constitucional.  

Afinal, já distorceram e reinterpretaram tanto a Constituição para consolidar 

este golpe abjeto, que parece nada mais importar contanto que o país continue a 

manter os lucros da “gente de bem”. E, por favor, não tenham quaisquer dúvidas de 

que tudo o que aconteceu nos últimos quatro anos nada tem a ver com pruridos de 

honestidade ou revolta contra a corrupção. Sempre se tratou de quem, quanto e 

como se lucra neste país, às custas de um Estado patrimonialista, nepotista e 

patriarcal, herança colonial que nos exclui até hoje. 

Nesse sentido, não importa se acrescentamos Diretas Já ou Volta Dilma ao 

Fora Temer, os donos da bola não têm qualquer intenção de atender às nossas 

reivindicações, uma vez que o grosso da população permanece indiferente. O Fora 

Temer hoje serve apenas como terapia para uns e outros e como massa de 

manobra para legitimar a nova etapa do golpe, que visa remover o incômodo e 

vergonhoso Temer do poder e colocar ali algo mais palatável aos que mandam e 

desmandam no mercado. De modo algum haverá uma solução vinda da emissora 
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em questão, que seja minimamente positiva para o país e nos devolva a dignidade e 

os direitos tomados pelo golpe. Jamais. 

E já que o papel que nos sobrou é o de emular a “banda do Titanic” enquanto 

nossas vidas afundam, eu prefiro afundar gritando Volta Dilma. Não apenas por ser 

essa a única opção possível e honrosa para esta embrulhada rocambolesca, mas 

também por ser essa a única maneira de permanecer fiel ao que sempre fui. Sou 

uma comunista sem partido e nenhum partido me manipula e nem me silencia de 

acordo com sua conveniência. 

 Se é para acompanhar o Fora Temer com reivindicações que não serão 

ouvidas, então eu quero que o STF anule o impeachment diante dos sinais visíveis 

de fraude e de golpe. Eu quero que Dilma Rousseff seja devolvida a seu lugar de 

direito e que, aí sim, ela que é a única com legitimidade, encaminhe uma emenda à 

Constituição promovendo eleições gerais e diretas. E que seja Dilma que passe a 

faixa a quem quer que seja eleito. 

Mas nem se houvesse essa solução legítima eu tenho ilusões de que o país 

entraria nos eixos, afinal, a maior parte da população, que continua vivendo como se 

não houvesse golpe e nem reformas, ainda poderia votar um “salvador da pátria” 

sem projeto, sem causa e sem vergonha na cara, que continuaria nosso mergulho 

nesse abismo de vergonha e miséria. A emissora em questão conta exatamente com 

isso para que as “aparências” de democracia sejam mantidas, enquanto nos tomam 

a saúde, o futuro e a esperança. 

O que fazer, então???? 

Esquecemos tudo para viver em uma sociedade de aparências tão ao gosto 

do sistema capitalista? Promovemos uma Revolução sem povo? Continuamos 

legitimando o sistema com a nossa existência, participando na esperança de mudar? 

Não são perguntas retóricas, acredito que se encontrarmos a resposta de 

modo coletivo, poderemos estruturar uma sociedade mais equânime. Desistir, 

derrubar ou tentar mudar de dentro são as três opções que se apresentam visíveis. 

Se alguém tiver outra que não envolva “salvadores”, ditaduras ou regressão às 

estruturas fascistas do século passado, por favor, explique-se e ajude porque eu já 

não sei para onde correr.  
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60. A Impossível Foto do Fuzilamento de Lorca e a Desinformação no 

Mundo dos Memes. 

(Texto publicado em 24/05/17, sobre a manipulação da realidade 

na cultura fácil dos memes.) 

Federico García Lorca foi um dos maiores poetas espanhóis do século XX, 

mas foi também um incansável pesquisador da cultura de seu povo e um divulgador 

do teatro popular e um ativista por demais interessante. Inteiramente avesso a 

qualquer tipo de violência física, Lorca dedicou seu fervor republicano a um ativismo 

cultural itinerante. Uma parte considerável de seus poemas e obras teatrais dialoga 

diretamente com as tradições de crítica e contestação populares e desnuda uma 

Espanha violenta, ignorante e fratricida, permeada por uma religiosidade opressora e 

uma classe dominante despótica. 

 

Em agosto de 1936, logo depois do início da Guerra Civil Espanhola, o poeta 

foi arrestado, a partir de uma ordem escrita das autoridades franquistas e foi fuzilado 

na madrugada de 18 para 19 do mesmo mês. As circunstâncias do assassinato de 

Lorca permaneceram obscuras durante décadas, seu corpo nunca foi encontrado e, 

somente recentemente, documentos provando a autoria e a procedência das ordens 

superiores para sua morte vieram a luz. As circunstâncias do encobrimento desse 

assassinato foram exaustivamente pesquisadas por Ian Gibson, autor de farto 

material sobre Lorca. 
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Por essas e outras é que fiquei muito surpresa ao ver uma foto circulando 

pela internet como sendo do fuzilamento do poeta. Não apenas por tratar-se de uma 

impossibilidade histórica, uma vez que o fuzilamento ocorreu de madrugada, em 

surdina e sem testemunhas. Mas, principalmente, por tratar-se de uma imagem 

visivelmente pousada, heroica, quase cinematográfica de uma pessoa que nem 

sequer tinha o mesmo tipo físico de Lorca. 

 

No mundo dos memes a veracidade das imagens pouco importa, o que 

realmente interessa é a mensagem que se passa. Então, se a imagem for 

suficientemente impactante para estimular as reações emocionais desejadas, tanto 

melhor, nada significando sua falsidade. As frases de efeito mascaram a pouca 

solidez de um mundo virtual alucinado. 

É assim que se constrói a pós-verdade? Talvez. Mas efetivamente é assim 

que se cria o consenso em cima de mentiras. 

Afinal, o aspecto mais monstruoso do assassinato de Lorca é exatamente seu 

caráter clandestino e criminoso. Os franquistas não tiveram a coragem e nem 

decência de prendê-lo abertamente como fizeram com outros tantos intelectuais. Ele 

foi arrastado para a prisão em surdina e depois de assassinado foi jogado em 

alguma vala comum ou sepultado em local desconhecido para impedir que sua 

memória fosse respeitada. 

O fato de Federico ser homossexual era considerado inadmissível no mundo 

católico franquista e esse foi um dos fatores que precipitou sua eliminação. A 

covardia das autoridades espanholas, que durante décadas se recusaram a assumir 

qualquer responsabilidade nesse crime e nada fizeram para localizar seus restos 
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mortais e devolvê-los à família, figura na galeria da infâmia da humanidade. Bem 

como a recusa de admitir que o poeta não representava qualquer perigo físico aos 

falangistas e assassinado por motivos torpes ligados ao machismo patriarcal. 

É evidente que se você não é historiador, não pertence ao mundo cultural 

ibero-americano e nem ao espectro das esquerdas comunistas e/ou anarquistas, 

você não tem a obrigação de conhecer todas estas circunstâncias. Muitos de nós já 

repostamos hoaxes e caímos na sedução dos memes bombásticos alguma vez na 

vida. Mas, agora que você sabe, dá para imaginar que esse meme pode criticar 

ditaduras, mas é um insulto à memória de Federico García Lorca. 

 

61. Vocabulário e Dicionários. 

(Texto publicado em 31/05/17, sobre a necessidade do vocabulário para 

melhor entender o mundo e as pessoas.) 

Só há uma coisa que me apavora mais do que um hispanoparlante arriscando 

um portunhol e é um lusoparlante enrolando um espanhês. Ao longo das décadas de 

convivência com as duas línguas, tenho percebido a generalização dos dois lados da 

fronteira de que “quem fala uma pode perfeitamente hablar la otra porque são 

línguas irmãs, parecidas en sus estructuras, e fáceis de aprender. E com que 

frequência tive meus ouvidos torturados por argentinos e uruguaios ensaiando um 

português espanholado e brasileiros falando um espanhol digno dos Idiomas 

Luxemburgo (cujo slogan “transformando poliglotas em trogloditas” foi um dos 

momentos mais brilhantes dos Sobrinhos do Athayde). 

Em 1975 estávamos com visitas do Uruguai em casa, lá no Ipiranga, e uma 

vizinha muito expedita resolveu enrolar uma panela de brigadeiros e oferecer às 

nossas convidadas. Quem resiste a um brigadeiro caseiro bem-feitinho? Ninguém 

mesmo, só que lá pelas tantas, uma das moças comentou: 

- Está exquisito!!! 

E foi o que bastou para criar um incidente que nunca mais foi esclarecido. De 

nada bastou explicar que a palavra em espanhol tinha um significado completamente 

diferente. Como a vizinha em questão era uma pessoa bastante ignorante, não nos 
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acreditou e ficou com essa mágoa durante anos, mesmo que tivesse continuado a 

amizade. 

Porque “exquisito” em espanhol significa sublime, delicioso e é o maior elogio 

que se pode fazer a um cozinheiro. Ao passo que, para significar esquisito (na região 

do Rio da Prata) usa-se “raro” ao invés de “extraño”. Embora “raro” também designe 

o que tem caráter esporádico ou intermitente, “extraño” é usado muito mais para o 

que é desconhecido, do que para o que é esquisito. 

Sentiram o drama? 

Vou além, um jovem amigo meu que viajou recentemente por terras 

espanholas, ficou inconsolável ao descobrir que quando perguntava pelo “rango” 

ninguém entendia que se tratava de comida. É claro que vai daí a arrogância da 

juventude de pensar que uma gíria tão específica seria compreendida em um país 

com uma língua diferente. Mas ele parecia não querer entender que a mera 

existência de uma palavra “rango” em espanhol não lhe dava o direito de esperar ou 

exigir ser entendido.  

Sim, porque a palavra “rango” em espanhol designa a estirpe nobre. Quando 

dizemos que alguém “és duquesa por rango própio” significa que essa pessoa é 

duquesa por ser filha de um duque e não por ter casado com um. Quem tem “rango” 

tem estirpe ou ascendência nobre, é um distintivo social. 

Agora imagine o infeliz entrando em um restaurante de Madri ou Barcelona 

perguntando pelo rango...  

Há muitos outros exemplos que poderiam ser usados, mas suponho que 

esses dois são um bom ponto de partida para o meu argumento. Para aprender uma 

língua não basta saber sua estrutura ou seu fraseado, como lidar com pronomes e 

conjunções ou como conjugar verbos. O vocabulário é tão importante quanto 

qualquer outra instância linguística.  

Mas, por desgraça da modernidade, há um encolhimento significativo na 

capacidade dos estudantes e ainda mais dos adultos para aquisição de vocabulário. 

As pessoas se acomodam com algumas centenas de palavras que lhes bastam para 

movimentar-se em seu próprio círculo social e só incorporam as palavras que podem 
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compartilhar com seus contatos próximos, como gírias televisivas e neologismos 

tecnológicos. Quando leem um livro ou um texto e esbarram em palavras 

desconhecidas, empacam e não tem o saudável hábito de empregar dicionários. 

Qualquer pessoa que tenha um repertório de palavras mais elaborado passa 

por esnobe e é francamente hostilizada na maioria dos ambientes. Para manter um 

rol de amizades e conviver com parentes sem ser estigmatizados, muitos jovens 

optam por permanecer na zona de conforto do vocabulário comum.  E, em 

consequência, acabam tendo um péssimo domínio de seu próprio idioma, o que se 

reflete perfeitamente na hora de aprender ou adquirir o mínimo domínio em uma 

língua estrangeira. 

Um vocabulário pobre limita a capacidade de expressão dos próprios 

pensamentos e sentimentos. Embrutece, poda, restringe, incapacita a compreensão 

de si, do mundo e dos outros. Por isso fica tão fácil induzir comportamentos 

massivos na sociedade contemporânea. 

Se eu tivesse a capacidade de influenciar ao menos algumas dúzias de 

pessoas, aconselharia bons dicionários. Convencionais, de sinônimos, 

enciclopédicos, dicionários são uma das mais sensacionais criações do intelecto 

humano. E muito além da consulta, servem também para quem deseja enriquecer o 

vocabulário e entender melhor o mundo que nos rodeia. 

Se devemos partir de algum ponto para reverter o descalabro em que se 

transformou a nossa sociedade, um bom dicionário é um excelente ponto de partida. 

Já que o diálogo necessário para refrear os níveis alarmantes de violência, que nos 

cercam, precisa ser inteligível para as partes e passível de ser decodificado de 

acordo com as experiências sociais e pessoais de cada um. Não basta entender a 

língua falada, é preciso expandir a mente domando as palavras que dão forma aos 

pensamentos e designam objetos, conceitos, sentimentos, sonhos e esperanças. 

Para melhorar nossas comunicações e diminuir a violência social tanto física 

quanto verbal. Para conciliar os mundos que nos cercam. Para viver uma existência 

plena. 

E no dia em que conseguirmos o domínio efetivo dos meandros e ritmos de 

nossa própria língua, aí estaremos prontos para não assassinar as línguas dos 
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outros, no mínimo. Até lá, cuidado para não pedir “rango” em um restaurante de 

Montevideo, Madri ou Buenos Aires, ou para elogiar qualquer comida no Brasil 

usando o termo “exquisito”. Nem sempre as pessoas têm flexibilidade ou paciência 

nessas horas.   

 

62. A Masculinidade que Assassina. 

(Texto publicado em 31/05/17, diante da escalada da violência de gênero.) 

Há alguns meses apareceu em meu pacote de televisão por assinatura um 

canal chamado TNT Séries. Especializado em reprises, me deu a oportunidade de 

rever Criminal Intent, Rizzoli & Isles, The Mentalist e todos os CSI. É a companhia 

perfeita para as manhãs de faxina ou para o tempo despendido na cozinha. 

Foi nesse canal que descobri a série Major Crimes, que me deixou perplexa 

em um primeiro momento ao apresentar a mesma delegacia e os mesmos detetives 

de The Closer, mas sem a Kyra (mis’scarlett) Sedgwick. Com o desenrolar das 

temporadas acabei descobrindo que uma série era desdobramento da outra e 

consegui me situar na trama. E destrinchar tramas é tão bom para afastar o 

Alzheimer quanto os jogos de tabuleiro. 

Houve um episódio que vem a calhar para o momento em que vivemos. Ao 

investigar o cadáver de uma moça barbaramente espancada e estuprada, a equipe 

descobriu uma postagem em um chat sobre fantasias sexuais, em que a vítima 

fornecia o roteiro para a própria violação. Investigação vem e vai e descobre-se que 

outra pessoa é quem fez a postagem em nome dela e um dos integrantes do chat 

pensou que seria uma boa ideia arrombar sua porta e brutalizá-la seguindo as 

instruções ali explicitadas. 

Imagine o pavor da vítima com um estranho invadindo sua casa e praticando 

tais atos de violência. É lógico que ela reagiu, a situação escalou e acabou em seu 

assassinato. Nada mais previsível em uma série policial. 

Mas, e é aí que os autores parecem ter percebido a insanidade da violência 

de gênero que nos rodeia, a investigação leva à descoberta de que quem postou as 

mensagens foi um ex-namorado. Inconformado com o rompimento devido a uma 
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discussão que degenerou em violência, o miserável pensou que se ela fosse 

estuprada, acabaria percebendo que ele nem era tão violento assim e voltaria aos 

seus braços, arrependida de tê-lo descartado. O psicopata, em sua lógica egoísta e 

insensível jamais sequer entendeu que não se impõe uma violência desse nível a 

ninguém em nome de um suposto amor. 

Estamos rodeadas de psicopatas que recebem o aplauso da sociedade 

herdeira do patriarcalismo abrâmico. Estupros corretivos são corriqueiros em boa 

parte do planeta. E a violência de gênero cresce na medida em que a masculinidade 

se vê fragilizada pelo caráter esmagador do capitalismo pós-moderno. 

Não é apenas que os papéis sociais femininos impostos desde priscas eras 

relutam em ser superados. É, principalmente, que a masculinidade se sente 

constantemente ameaçada e precisa reafirmar-se à custa de nossas carnes 

humilhadas. Tanto portas adentro de muitos lares, quanto ao vivo em cores nos 

produtos da indústria cultural. 

Preocupa-me imensamente o crescimento, entre adolescentes e jovens, de 

uma percepção de masculinidade que só se realiza a partir da subjugação do outro. 

A nova geração deveria ser melhor do que nós e, no entanto, há um quase culto ao 

deputado caricato que não sabe se expressar a não ser em termos violentos e 

abusivos. A internet se transformou no quintal da violência verbal desses aprendizes 

de torturadores, não admira então que subcelebridades a procura de audiência 

encenem atos de violência simbólica, destinados a esse público microcéfalo. 

A cada dia, mais e mais homens incapazes de conviver com a igualdade de 

gênero atravessam a fronteira da violência simbólica para a física. E mais mulheres 

são agredidas, humilhadas ou assassinadas. E como elas também o são gays, 

lésbicas, travestis, transexuais e toda sorte de ser humano que evoque de forma 

minimamente visível qualquer gênero que não seja o masculino.  

Urge discutir violência de gênero nas escolas. Desde o menino que beija à 

força uma ou mais meninas no maternal até o bando de adolescentes que espanca 

um colega gay, precisamos humanizar o ensino e discutir essa masculinidade que só 

se realiza na subjugação do outro. E para ontem. 

Mas cada vez podemos menos... 
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Uma ofensiva para silenciar professores está em curso. Patrocinada por 

fanáticos religiosos de todos os espectros do cristianismo, e desenvolvida por 

funcionários públicos que desonram o Estado Laico, essa censura asquerosa se 

espalha pelo país. E nos calam aos gritos. 

E queimam livros. E humilham professores. E agridem alunos que não se 

adéquam a seus estereótipos religiosos. 

E a violência aumenta, legitimada por uma interpretação canhestra das 

escrituras e promovida por um simulacro de parlamento que atende aos interesses 

mais escusos. Retirando nossos direitos e liberdades um a um, até que só nos reste 

vestir a burca e nunca mais sair de casa. Ou pior...  

E agora? Apenas reagir ou começar a agir e tomar a ofensiva? Quem sabe? 

 

63. Cachorros Velhos. 

(Texto publicado em 04/06/17, com uma reflexão sobre o envelhecimento.) 

Quando eu estava crescendo, na segunda metade dos anos 60 e mesmo 

durante a década seguinte, não se viam cachorros velhos. E nem mesmo tantas 

raças quanto vemos hoje: a maior parte dos nossos conhecidos eram vira-latas ou 

pastores. “Perros falderos”, aquelas raças pequenas que vivem enroscando-se nas 

pernas das mulheres eram mais raras, mas ainda presenciei a coqueluche dos 

pequineses no fim dos anos 70. 

A expectativa de vida dos cães, por aqueles tempos, não passava de dez 

anos. Havia muito menos vacinas e os serviços veterinários eram raros e caros nas 

cidades. A ênfase estava na pecuária e os cães domésticos ainda não se haviam 

tornado um objeto de consumo. 

E eles se tornaram mesmo um objeto de consumo. Abundam raças que mais 

parecem pelúcias e bonecos e recebem cuidados que jamais sonharíamos trinta 

anos atrás. E há todo um comércio de comidas, utensílios e acessórios, como se ao 

invés de um amigo canino, estivéssemos dando vazão a mais uma desculpa para o 

consumismo desbragado. 
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De uns anos para cá, tenho visto cada vez mais focinhos brancos e patinhas 

vacilantes. E pessoas que cuidam e dedicam boa parte de seu cotidiano a manter 

confortáveis aqueles que foram seus amigos por anos a fio. Eu mesma passei algo 

em torno de três anos preparando comida especial, medicando e pajeando nosso 

saudoso Biscoito, que nos acompanhou por incomparáveis dezesseis anos. 

Talvez seja por isso que quando vejo um desses velhinhos aquecendo seus 

ossinhos ao sol ou passeando cambaleante com seu dono, às vezes tão idoso 

quanto ele, fico emocionada. Os espanhóis costumam dizer que “el perro viejo sabe 

más por viejo que por perro”, ou seja, que os cachorros velhos têm a experiência 

muito mais que o instinto. E quanta vida, paciência e resignação existem no olhar de 

um cachorro velho, quanto carinho e quanta carência! 

Biscoito, em seus últimos tempos, não tinha a mesma disposição de sair 

correndo e pulando e fazendo festas, então se deixava ficar quietinho (deitado ou 

sentado) e apenas balançava o rabo ritmadamente quando nos via. E olhava como 

que pedindo alguns momentos da nossa atenção e uns cafunés, de quebra. E, claro, 

sempre soltava seu cheirinho de felicidade quando podia aninhar-se para dormir no 

sossego, ouvindo nossas vozes.  

Cachorros velhos são como soldados sobreviventes de uma guerra que não 

acabou, sua presença é sempre um aviso do que nos espera. E é evidente que do 

mesmo modo que existem pessoas que abandonam filhotes, também existem 

pessoas que jogam na rua os velhinhos doentes, cegos ou “imprestáveis” para suas 

expectativas. Afinal, se existe quem abandona um cachorro que cresceu demais 

para um apartamento, por que não existiria quem abandona um idoso que não pode 

mais acompanhar o ritmo de sua vida? 

É por essas e outras que eu não me surpreenderia se algum “ousado 

empreendedor” resolvesse abrir uma rede de lares para caninos idosos. Já existem 

“creches” caninas, daí para a abertura de asilos é um passo. E é provável que isso 

seja visto como uma solução perfeita por muita gente. 

E não teremos aprendido nada, nem sobre a vida e nem sobre lealdade ou 

decência.  
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Estaremos aplicando aos nossos amigos caninos, a mesma lógica que o 

sistema nos obriga a aplicar aos nossos parentes idosos. É sempre a praticidade 

capitalista se sobrepondo às necessidades humanas ou caninas. Daycares, asilos 

ou clínicas existem porque a sociedade não nos deixa alternativa entre cuidar de 

quem amamos e trabalhar para sobreviver. 

Nem todos os idosos internados hoje estão abandonados. Há famílias que se 

sacrificam para pagar os custos extorsivos de tratamento nas clínicas e nunca 

desistem e nem os abandonam. Lembrem-se disso quando as reformas passarem e 

a nenhum de nós ou nossos filhos for dada a alternativa de envelhecer com 

dignidade, rodeados por quem amamos, rumo a uma boa morte.  

Viver para trabalhar e consumir, e morrer sem estorvar não são um destino. 

Nenhum de nós nasceu para ser carne de especulação. Não deveríamos extrapolar 

nossa lógica social doente para nossos amigos caninos.  

 

 

64. Feminismo e Legados. 

(Texto publicado em 08/06/17, em desagravo à Professora 

Marlene de Fáveri.) 

No segundo semestre de 1991 fiz minha primeira disciplina no Mestrado na 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

Era precisamente a disciplina da minha orientadora, a saudosa Professora Eni de 

Mesquita Samara, referência obrigatória nos Estudos de Gênero. Profissional 

eclética, Eni reunia em torno de si uma variada fauna de orientandos que ia desde 

os estudos sobre Família Escrava (que era o meu caso) até Relações de Gênero e 

História das Mulheres. 

Guardo ótimas lembranças das acaloradas discussões sobre bibliografia, 

documentos e conceitos, sempre levadas com bom humor e seriedade acadêmica. 

Eu já era feminista de um jeito meio acanhado e difuso porque não conseguia me 

situar no meio “chique” da USP, com minhas origens operárias. As plataformas 

defendidas por várias das minhas colegas eram tão diferentes da realidade de três 



MEMÓRIAS DE UM BLOG NÃO FINANCIADO 

Anna Gicelle García Alaniz                 201 

gerações da minha família, que frequentemente me sentia deslocada nesse meio. 

Mas aprendi com minha orientadora a diferenciar quem era feminista de fato de 

quem o era apenas de discurso. 

A Professora Eni era cirúrgica em seus comentários e não tinha meias 

palavras. Mais de uma vez a vi defendendo a remuneração correta para todo e 

qualquer tipo de trabalho feminino e os direitos inclusive das empregadas 

domésticas, o que naqueles tempos era considerado uma excentricidade e hoje (em 

seu meio social) uma traição. Além de seu combate ao “parasitismo” praticado por 

dondocas e patricinhas, que pareciam pensar que os homens tinham a obrigação de 

sustentá-las. 

Se alguém dissesse à Professora Eni que, em pleno 2017, uma acadêmica 

respeitada seria levada aos tribunais por uma ex-orientanda e humilhada 

publicamente pelos esbirros da ignorância e do fundamentalismo, quem sabe como 

teria reagido. Uma coisa é certa, ela jamais teria ficado parada vendo essa mixórdia 

de pensamento conservador, intolerância e cerceamento de direitos. Provavelmente 

estaria na linha de frente no combate ao obscurantismo e à perseguição que ora 

ocorre. 

Tristes dias vivemos, mas não apenas tristes, frustrantes, infelizes e odientos 

também. Quando a ignorância, em seu sentido mais lato, espalha-se como um 

incêndio devastador, apoiada pela intolerância e pelo fundamentalismo. São dias em 

que uma postura crítica pode custar uma carreira e quem arbitra isso é quem menos 

tem condição ou legitimidade, uma vez que a inviolabilidade da cátedra é uma 

tradição universitária medieval. 

Ainda me lembro de uma discussão da historiografia hispano-americana sobre 

misoginia, que classificava o “marianismo” (culto à virgem Maria) como uma forma 

de discurso regulador na dominação patriarcal. Eram outros tempos, a graduação 

não era relâmpago nas instituições particulares e nos programas de pós havia uma 

compreensão tácita de que estávamos analisando discursos e não crenças. Tive 

mais de uma colega católica que sabia perceber perfeitamente a diferença entre 

analisar criticamente os discursos da ideologia religiosa, produzidos nas instâncias 

do poder clerical a serviço do domínio social, e questionar a própria fé.  
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A sociedade ficou mais rasa. Com o crescimento do fundamentalismo 

religioso é muito difícil fazer alguém muito jovem entender as nuances conceituais 

de uma discussão qualquer, quanto mais uma densa discussão acadêmica. A 

interpretação e aceitação literal dos textos impede que uma parte razoável dos 

jovens estudantes desenvolva sua capacidade intelectual plena e gera situações 

chocantes e constrangedoras. 

Eu aprendi com Eni de Mesquita Samara que o Feminismo vai muito além das 

feministas. Que um debate acadêmico se dá a partir da compreensão em 

profundidade dos textos produzidos pela historiografia e para isso é necessário um 

domínio cada vez maior da análise e desconstrução dos discursos e das narrativas. 

Também aprendi que personalizar as discussões e usar exceções como argumento 

é um recurso da pobreza intelectual que não consegue se aprofundar o mínimo 

necessário para entender um texto teórico. 

Os estudos envolvendo Gênero, Família e História das Mulheres têm mais de 

três décadas de vivência no mundo acadêmico brasileiro e no âmbito internacional 

datam da primeira metade do século XX com Simone de Beauvoir. E não foram 

tempos fáceis, mesmo entre uma parte considerável dos marxistas levou tempo 

demais para que essas linhas de estudo fossem toleradas, precisou surgir o trabalho 

da Professora Heleyeth Saffioti para reconciliar as duas tendências. E mesmo assim 

muitos acadêmicos ortodoxos ainda torcem o nariz e relativizam a importância 

desses estudos. 

E para quem pensa que são textos de um panfletarismo apaixonado, repletos 

de invectivas e anátemas contra o machismo, a religião e os “hômi”, deixem-me 

dizer que estão redondamente enganados. São textos densos, estudos de 

Demografia Histórica, Geografia Humana, Sociologia e História, repletos de tabelas 

e planilhas analisando os números do gênero, da violência, da natalidade, da 

mortalidade e do impacto das ideologias de dominação na trajetória das mulheres 

em diferentes locais e épocas. 

São textos que mergulham no universo documental através de várias 

abordagens teóricas e metodológicas e dialogam com a produção internacional em 

termos de igualdade, embora isso nada signifique para a indigência intelectual de 

algum vereador campineiro arauto da “nova” onda conservadora. Tenho o maior 
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respeito pela produção intelectual dos GT’s de Gênero ligados à ANPUH 

(Associação Nacional de Professores Universitários de História), que em mais de 

vinte anos de existência conseguiram mapear as questões da opressão e da 

violência e desmascarar os discursos produzidos na política, na religião e na 

medicina para excluir as mulheres de sua cidadania plena. Não estamos falando 

aqui de nenhum grupo de estudantes que desnuda os seios em praça pública e sim 

das carreiras acadêmicas de algumas das intelectuais mais sólidas de nosso país. 

Ativismo feminista é uma necessidade em uma sociedade que elege 

mentecaptos apoiados pelo poder econômico para as casas legislativas e permite 

que algumas instâncias do Judiciário “concursem” uma casta de tecnocratas 

movidos a decoreba e sem qualquer capacidade cultural relevante. A ofensiva do 

neo-pentecostalismo, em sua voracidade por cargos públicos, ameaça 

superlativamente os direitos reprodutivos femininos e nossa própria integridade 

física, uma vez que sua visão moral binária limitada está sempre pensando em 

“castigos” para tudo o que não se enquadre em sua tosca visão de mundo. Ser 

feminista é resistir a essas forças esmagadoras para que nossas filhas e netas 

tenham perspectivas na vida e para que a memória de nossas lutas não se perca. 

Mas somente uma leitura rasa, tosca e ignorante poderia confundir o debate 

acadêmico com “doutrinação” ou “assédio”. Do vereador campineiro que conseguiu 

aprovar uma moção de repúdio a Simone de Beauvoir (em nome da família 

tradicional), passando pelos delirantes defensores de que ensinar sobre a igualdade 

de gênero nas escolas vai obrigar nossos filhos a “virar gays”, até a pobreza 

intelectual e a indigência mental de alguns alunos de pós que não sabem ler um 

texto acadêmico ou analisar um discurso, nosso país mergulha nas águas profundas 

da intolerância e do obscurantismo. E corremos o risco de regredir um século em 

nossos direitos devido a essa maré neo-conservadora (que de novo só tem a 

tecnologia).  

A memória e o legado de pesquisadoras sérias e exímias professoras como 

Eni de Mesquita Samara e Heleyeth Saffioti nos cobram uma postura. As nossas 

companheiras na linha de frente do debate acadêmico não podem ficar sozinhas. 

Precisamos apoiar e reverberar nossa indignação com essa tentativa infame e 

canalha de desqualificar os Estudos de Gênero e a Universidade propriamente dita. 
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 Mas, acima de tudo, precisamos desmascarar os manipuladores que passam 

a vida divulgando estereótipos negativos sobre as feministas. As minhas professoras 

na USP e na UNICAMP eram mulheres que não abriam mão de ter amor em suas 

vidas, que tinham filhos e lutavam por eles. Que, mesmo quando sozinhas, não 

faziam juízos de valor ou caráter sobre a vida pessoal de suas alunas. 

Minha filha nasceu enquanto eu cursava o doutorado. E, nos anos que se 

seguiram, sempre que precisei ir à USP para participar de algum congresso, banca 

ou qualquer outra atividade acadêmica, eram as minhas professoras feministas que 

mais ficavam felizes de ver as fotos que esta mãe coruja não parava de tirar. Eni de 

Mesquita Samara e Maria Helena Capelato até me passaram um “sabão” bem 

humorado, entre gargalhadas, na única ocasião em que apareci sem um álbum 

recente de fotos, porque o deixara com a minha mãe para mostrar às vizinhas.  

Não somos espantalhos mal-amados nem passamos a vida movidas pelo ódio 

e a inveja às genitálias masculinas. Somos mulheres trabalhadoras que queremos 

equidade total de direitos para todos sem exceção, para nós, para a comunidade 

LGBT, para indígenas e quilombolas, para pobres e remediados. Queremos que o 

nosso quinhão na cidadania não seja uma concessão paternalista e sim um direito 

inalienável. 

Queremos que nossa cidadania seja plena e que não esteja sujeita ao 

arbítrio dos fanáticos religiosos e nem dos interesses econômicos escusos 

que dominam as casas legisladoras.  

Nós que estamos na casa dos cinquenta anos, somos a terceira geração de 

lutadoras e precisamos manter o legado para as que virão. Por isso eu apoio 

Marlene de Fáveri e defendo seu direito à inviolabilidade da cátedra. Porque um dia 

Eni de Mesquita Samara me abriu as portas da USP e apoiou meus estudos muito 

antes das cotas sociais. 
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65. Jatinhos. 

(Texto publicado em 15/06/17, sobre a promiscuidade entre 

empresários e políticos.) 

Não são apenas os políticos brasileiros que adoram viajar em jatinhos de 

terceiros. Autoridades dos três poderes, de primeiro e segundo escalão 

frequentemente são acusadas de prevaricar com a iniciativa privada em viagens 

suspeitas. E sempre dá em nada. 

Quando não estão embarcando nos jatinhos de grandes empresários, 

costumam atormentar a Força Aérea para ter caronas gratuitas em seus aviões. 

Aparentemente são pessoas “boas demais” para pagar uma passagem e viajar como 

o mais comum dos mortais. E também viajam muito. 

Eu estou em vias de completar cinquenta e três anos e posso afirmar que 

viajei de avião sete vezes em toda a minha vida. A maior parte no período dos 

governos petistas, quando as passagens passaram a ser mais acessíveis, embora 

nem tanto assim. Mas muitas autoridades brasileiras viajam de avião do mesmo jeito 

que eu ligo a máquina de lavar, a cada três dias. 

A promiscuidade dessas “caronas” nem sequer fica no âmbito da privacidade. 

É comum ver fotos e outras evidências desses contatos pouco republicanos sendo 

divulgadas em redes sociais e na imprensa “amiga”. Como uma grande e simpática 

família feliz.  

Neste momento aziago (para dizer o mínimo) em que o golpe de Estado 

atinge uma voracidade pantagruélica, engolindo instituições, direitos, nosso futuro e 

os sonhos e esperanças das próximas gerações, vemos a devassa realizada entre 

autoridades que se digladiam. E como não poderiam faltar, denúncias de voos em 

jatinhos particulares atingindo uma boa parte dos envolvidos. Políticos, gestores, 

juízes, ministros e golpistas em geral em algum momento privaram da intimidade dos 

hoje delatores (e de tantos outros), em voos locais ou internacionais. 

Autoridades que recebem salários cheios de “penduricalhos” varando anos e 

anos acima do teto constitucional, que pressionam para receber aumentos muito 

acima da média do que o resto de nós cidadãos comuns recebe, e que ainda por 
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cima percebem seus privilégios como direitos, enquanto nos esfolam vivos para 

continuar se regalando nos jatinhos dos poderosos do mercado econômico.  

Se uma devassa tivesse qualquer possibilidade de ser empreendida, eu 

poderia propor que se começasse afastando os usuários de jatinhos. Que cada vez 

que um infeliz se candidatasse a qualquer posto nos três poderes (eletivo ou 

concursado), fosse feita uma análise e indeferidos sumariamente os usuários de 

jatinhos. Que ao votar, levássemos em conta esse tipo de promiscuidade, antes de 

compactuar com o nepotismo e o patrimonialismo que historicamente caracterizam a 

política brasileira. 

E que as autoridades brasileiras passassem a usar aviões comuns, como o 

resto dos cidadãos, pagando do próprio bolso (sem auxílio público algum) suas 

passagens e restringindo sua circulação geográfica ao estritamente necessário. A 

partir daí, quem sabe, outras “mordomias” poderiam ser repensadas e talvez 

estivéssemos mais perto de ter “servidores” públicos ao invés de parasitas do 

Estado. Mas é claro que, no mundo real, o mais provável é que os privilégios 

cresçam enquanto o golpista espalha nosso dinheiro para angariar apoios. 

Ironias à parte, fica aqui a sugestão para que algum blogueiro mais antenado 

comece o levantamento dos “usuários de jatinho” antes das próximas eleições. 

Garanto que as informações surgidas seriam de utilidade pública indiscutível. 

Sempre é um começo...  

 

66. Como Eu me Tornei Cidadã Brasileira. 

(Texto publicado em 17/06/17, contando um pouco da 

minha trajetória.) 

No dia 09 de fevereiro de 1974, aos meus nove anos de idade, embarquei em 

um avião rumo ao Brasil. Chovia a cântaros em Montevideo e poucos familiares 

foram nos despedir no aeroporto. Minha mãe não queria despedidas e a amargura 

que a assolava passou despercebida para mim, na novidade da viagem. 

Meu pai viera a São Paulo de ônibus em setembro do ano anterior, para 

arrumar trabalho e preparar a nossa perspectiva no novo país. Era uma viagem de 
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trinta e seis horas em ônibus que minha mãe preferiu não enfrentar com duas 

crianças. Sendo assim, sacrificou uma parte do pouco dinheiro que nos garantiria um 

recomeço e comprou as passagens de avião. 

Sobre o que nos levou a emigrar só posso afirmar que foi um conjunto 

particular de circunstâncias. A crise do petróleo, que se abateu de modo maciço 

sobre o Uruguay, por ser um país pequeno, deixando oportunidades muito limitadas 

para operários especializados como meus pais. O recrudescimento da ditadura que 

(por causa da pequenez do país) era vivenciado de maneira cada vez ameaçadora 

por todos nós. 

Os brasileiros comuns de então, espalhados por cidades populosas ou em 

lugares longe das notícias, podiam passar anos sem ser confrontados com a 

existência de uma ditadura. Esse era um luxo que os uruguaios desconhecíamos, a 

cada dia boletins das Forças Conjuntas eram transmitidos em cadeias de rádio e 

televisão, informando sobre sua luta contra a “sedição”. Listas de quem estava 

sendo preso eram divulgadas quase todos os dias (ou ao menos é assim que parece 

a partir das minhas memórias infantis) e, vez por outra, havia algum conhecido.   

Quando o marido da nossa vizinha Cuca (Maria de Los Angeles) foi preso e 

seu nome apareceu no comunicado noturno, minha mãe saiu à rua para chorar com 

as outras vizinhas. Era um rapaz simpático, estudante de arquitetura e com um filho 

recém-nascido. Havia meu primo Adolfo, de quem já falei neste blog, e o clima era 

tão pesado que parecia (aos meus olhos infantis) que era sempre noite ou chuva. 

Então, quando desembarcamos em São Paulo, era um nunca acabar de 

surpresas. Tudo era tão imenso, rápido e cheio de gente. Os cheiros da cidade eram 

agressivos e a miséria se espalhava pelos viadutos e praças. Minha mãe costumava 

sentir-se culpada vendo as crianças nas ruas, enquanto a cidade nos oferecia 

oportunidades limitadíssimas, mas ainda assim concretas. 

E logo da chegada, já ingressamos com a solicitação da Modelo 19, que era 

uma carteira de identidade que nos permitiria a permanência definitiva em território 

brasileiro. E caímos nas mãos dos despachantes e da burocracia. Um nunca acabar 

de papéis, certidões, exames, vacinas, que se prolongou por oito anos.  
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Perdi a conta de quantas vezes renovei a vacina internacional. Sempre faltava 

algum papel e eram sempre os mesmos papéis que remetíamos a Brasília, sem 

resultado. Mesmo quando a fábrica em que meu pai trabalhava se mudou para 

Jundiaí e nós com ela, precisávamos continuar indo a São Paulo para manter a 

papelada rodando. 

Do prédio do DOPS, no Parque Dom Pedro, tenho lembranças escassas. Só 

fui descobrir muitos anos depois que ali se torturava presos políticos, só me lembro 

de que era mal cuidado, escuro, com um clima sufocante e barulhento. Os 

funcionários eram esmolambados, com barbas por fazer e fedendo a cigarro, e não 

consigo lembrar se jamais vi alguma mulher por lá nos anos 70. 

Em um determinado momento foi requerido, junto ao exame médico, testes de 

sangue para sífilis, para minha mãe e eu. Na época eu acabara de completar quinze 

anos e ainda brincava de stop com minhas colegas da escola. Não consigo esquecer 

o constrangimento de minha mãe (uma pessoa tão séria em todos os sentidos) com 

aquela suspeição de doença venérea e ainda por cima me envolvendo. Ela 

perguntou ao despachante o porquê de eu ter que fazer o teste sendo tão jovem e o 

cara (na maior grosseria) afirmou que no Brasil as meninas de quinze anos já eram 

sexualmente ativas.  

E eu creio (não me lembro ao certo) que esse foi um divisor de águas. 

Quando um novo ofício de Brasília chegou solicitando pela enésima vez um mesmo 

documento de alfândega, minha mãe juntou uns dinheiros, comprou uma passagem 

de ônibus e foi para Brasília ver o que estava acontecendo. Desceu do ônibus lá, foi 

até o Ministério da Justiça, pediu para falar com algum funcionário e mostrou um 

saco de cartas e protocolos, todos se referindo ao mesmo documento durante mais 

de três anos, e conseguiu com esse gesto “desentocar” nosso requerimento. 

Somente muitos anos depois consegui avaliar o tanto de desespero e de 

coragem que foi preciso para minha mãe fazer aquela viagem sozinha, sem 

conhecer ninguém e tendo que voltar de ônibus no mesmo dia de Brasília a Jundiaí. 

Mas o processo andou e por volta de 1982 conseguimos nossos RG’s modelo 19, 

que eram azuis e nos permitiam residir no Brasil pelo resto da vida. Embora 

houvesse limitações aos nossos direitos, respiramos aliviados por um ano ou dois. 
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E então veio Ibrahim Abi Akel e sua nova Lei de Estrangeiros, com 

recadastramentos periódicos e uma série de outros constrangimentos que visavam 

barrar a imigração chinesa, mas acabavam atingindo a todos nós. 

Em algum momento por volta de 1985 eu me enchi de ser estrangeira e 

perguntei aos meus pais se eles topariam pedir a cidadania brasileira, uma vez que 

(após uma década) não havia mais para onde voltar. Nada, nada, ao menos nos 

livraria dos recadastramentos e da ameaça de perseguição que sentíamos dos 

comunicados da Polícia Federal. Anos depois, já mais consciente do modo como as 

coisas funcionam no Brasil, acabamos aprendendo a não levar tão a sério as 

ameaças dos noticiários, mas naquele momento ainda acreditávamos que a 

deportação era um fato possível nos estertores da ditadura. 

E foi a minha vez, era uma época em que não existia internet, nem celulares e 

os postos da polícia federal no interior serviam apenas para questões burocráticas 

menores, por isso peguei o Cometa e desci na rodoviária nova de São Paulo (tão 

imensa!!!) e fui ao posto da polícia feminina e perguntei como chegar ao prédio novo 

da polícia federal. Era assim que fazíamos quando queríamos descobrir um 

endereço em São Paulo, ou perguntávamos à polícia feminina ou (se estivéssemos 

na rua) aos “Romeu e Julieta” que eram duplas de policiais (um homem e uma 

mulher) que faziam a ronda a pé no Centro ajudando as pessoas a se localizar. No 

meu caso, a moça puxou um brochurão com endereços e ônibus e me indicou como 

ir de metrô à República e chegar ao prédio novo. 

E eu fui. Na recepção perguntei como fazia para me naturalizar brasileira e fui 

encaminhada a um cubículo andares acima, onde dois policiais me deram uma lista 

de documentos e informações que teria que apresentar. Ainda brincaram muito se 

eu sabia o que estava fazendo. 

Aliás, até hoje, tantos anos depois, ainda ouço piadas sobre a “burrice” de 

virar cidadã brasileira e confesso que me constrange ver tanta gente que faz pouco 

do próprio país. Não sou uma pessoa patriota, quando se é desenraizado na infância 

fica difícil pertencer a qualquer lugar e eu aprendi a respeitar igualmente qualquer 

lugar que me permita existir. Mas nunca me arrependi de ter tomado essa iniciativa, 

aqui construí minha vida, encontrei meu ofício de historiadora, um amor para toda a 

vida e minha própria família. Saí no lucro, como dizem. 
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Para encerrar, após a entrada dos papéis, levou mais um ano para viabilizar 

nossa nova cidadania (sempre a burocracia!!!). Em 07 de fevereiro de 1987 (apenas 

dois dias antes de completar treze anos do meu desembarque) recebi um telegrama 

padrão do Ministério da Justiça, que dizia o seguinte: 

“TENHO O PRAZER DE INFORMAR QUE ASSINEI ATO DE DECLARAÇAO DE 

IGUALDADE DE DIREITOS PT FAÇO VOTOS QUE CONTINUE A AJUDAR, COM 

SEU TRABALHO, O NOSSO PAIS PT PAULO BROSSARD” 

Em 26 de maio de 1987 foi emitido meu primeiro RG como cidadã brasileira, 

que eu exibi orgulhosamente à assistente social do SAE da UNICAMP ao pedir uma 

bolsa de trabalho para estudantes carentes em meu primeiro ano na Universidade. 

Aquele fevereiro de 1987 que me trouxe a notícia da cidadania, também foi o mês 

em que após a segunda chamada do vestibular, pude fazer minha matrícula e correr 

atrás dos meus sonhos. Hoje já se vão trinta anos e uma vida e ainda me lembro da 

expectativa e da esperança daqueles tempos. 

Para mim, a cidadania é algo conquistado e não negociável. Quando me 

pedem satisfações devido à minha militância ou querem saber quais as minhas 

intenções ao socializar sistematicamente o conhecimento que adquiri na 

Universidade, tudo o que posso dizer é que ainda estou ajudando. E vou ajudar 

enquanto puder. 

 

67. Os Golpistas e a Vergonha Seletiva. 

(Texto publicado em 25/06/17, diante das incursões malogradas do 

golpista pelo exterior e do silêncio ensurdecedor das panelas, em que pese a 

crise que assolava (e ainda assola) o país.)  

Eu não me lembro de uma coleção de seres lamentáveis do calibre deste 

governo desde a “Era Sarney”. Nem mesmo os incompetentes espantalhos 

falsamente neoliberais do homem com “aquilo roxo” são páreo para os pigmeus 

morais que ora dizem que nos governam. Um conjunto de nulidades mal ajambrado, 

cuja única capacidade notória é a de promover negociatas, chicanas e barganhas. 
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E é na condição de “comerciantes” que eles fingem governar, enquanto rifam 

sem piedade o patrimônio nacional, material e imaterial. Dos recursos minerais à 

mão de obra, dos direitos sociais, humanos e trabalhistas à produção cultural, 

passando pelos aspectos imateriais como a imagem e a identidade de nosso país, 

tudo é pasto. E as transnacionais se refestelam nessa orgia em que o dinheiro 

público banca a dilapidação de uma nação que ainda ontem aspirava à soberania. 

Esta semana, o pigmeu mor arrastou sua carcaça em uma viagem de 

resultados duvidosos, oferecendo suas pechinchas à Rússia e à Noruega. Nem vou 

entrar no mérito das gafes atrozes cometidas por esse dublê de mordomo que se 

apossou da presidência na base do golpe. Basta dizer que, nem ele e nem sua 

equipe tem a menor noção de como funciona a diplomacia brasileira ou de como se 

portar perante qualquer chefe de estado. 

Caberia perguntar o que leva um sujeito que abriu incognitamente as 

Olimpíadas, devido ao pavor de ser vaiado em rede mundial, que colocou o exército 

na rua por não tolerar ser desafiado por manifestações populares, que distribuiu 

mancheias de benesses para evitar o assédio da imprensa; o que leva um indivíduo 

desses a submeter-se ao desdém e ao tratamento frio dos governantes de outros 

países e ao escárnio de seus jornalistas, para ainda fingir que isso é uma vitória e 

que tudo transcorre na maior das normalidades.  

O que o golpista esperava desta viagem? Será que pensou ser festejado e 

aclamado como estadista? Logo ele, que nem sequer de geografia entende. Será 

que pretendia vender-se como salvador do Brasil? Logo ele, que foi à Europa rifar 

nossas vidas por uns poucos dinheiros. 

Eu não sei o que ele esperava, mas posso perceber o que conseguiu entre 

uma gafe e outra. Mostrou a um público mais vasto que não passa mesmo de um 

ocupante ilegítimo da presidência, guindado ao poder por um golpe administrativo de 

qualidade duvidosa e apoiado por uma súcia de gente sem noção de isonomia nem 

de soberania. Tornou público e notório o que temos denunciado desde aquele dia 

fatídico de abril de 2016. 

E então, como uma reação em cadeia, à medida que as gafes e os chás de 

cadeira se sucediam, as redes sociais passaram a ecoar desde as piadas mais 
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vulgares até os protestos de indignação mais veementes. Houve alguns, e não foram 

poucos, que expressaram ter “vergonha de ser brasileiro”, a esses reservo meu mais 

profundo desprezo. Prefiro os fabricantes de memes aos indignados de ocasião. 

Que o golpista nos cobre de vergonha ao expor o país ao ridículo com sua 

mera existência, isso eu não discuto. O que não posso concordar é que atrelemos a 

autoestima de nossa condição nacional a um sujeitinho desse naipe. A única 

vergonha que nos cabe, nesse caso, é a de não defenestrá-lo do poder da maneira 

que merece. 

Imagino que se realmente a indignação e a “vergonha” fossem sinceras, 

deveriam estender-se à atuação pregressa de quem apoiou um golpe de estado 

contra um governo que estava longe de ser perfeito, mas que ao menos era legítimo. 

Aos que se revoltaram de modo histriônico contra uma corrupção suposta e 

deletéria, mas hoje se calam perante o desmando, a chantagem e a negociata 

escancarada. Aos que, por despeito e preconceitos, preferiram arruinar o país a 

dividi-lo irmãmente com o resto de nós meros cidadãos. 

A vergonha, como se pode constatar, assim como a indignação, tem caráter 

seletivo e encobre a hipocrisia de quem se considera mais cidadão que os outros. 

Vivemos em uma sociedade híbrida, em que castas e classes sociais convivem na 

exclusão. E em que a consciência de si supera a necessidade de “nós”. 

 A casta branca, de sobrenomes e origens coloniais, que ocupa vastas 

parcelas do Judiciário, de modo quase vitalício e hereditário, também transforma os 

estados da federação em sucedâneos das capitanias, exercendo o poder local e 

elegendo seus membros menos inteligentes para o Legislativo, a fim de que 

representem seus interesses. Nesse sentido, quando falamos em classes, temos a 

percepção errônea de que a nossa sociedade é suficientemente moderna para 

conseguir superar esses impasses e gerar uma luta genuína de classes conscientes 

de si e para si. Ledo engano. 

Para que as classes sociais adquirissem esse nível de autonomia, 

precisaríamos superar o pensamento de casta, que ainda relega os pobres (não 

brancos em sua maioria) à subserviência dos piores e mais degradantes empregos, 
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sempre servindo aos abastados, quando não totalmente excluídos do espaço social 

real e metafórico.  

Fala-se tanto em classe média e em empreendedorismo que dá náuseas, mas 

a classe média que eu conheci nas últimas décadas não tem perfil empreendedor, 

ao contrário: matam-se por cursar profissões que “façam dinheiro” em detrimento da 

sociedade, ou viram concurseiros profissionais na expectativa de conseguir um lugar 

no serviço público e nunca mais trabalhar de verdade. E pensam que a sociedade 

lhes deve isso porque sua autoimagem emula uma superioridade na pirâmide social 

que inexiste na vida real. Empreendedor mesmo é o pobre, que cria suas 

oportunidades a despeito de um sistema que o quer dócil, submisso e invisível.  

Em meio a essa miscelânea social, que não decide se finalmente ingressa na 

modernidade classista ou nos mantém para sempre nas relações herdadas dos 

tempos coloniais, vicejam narrativas de sucesso e meritocracia engendradas na 

mais pura fantasia. Sujeitos que sempre viveram no privilégio, elegem-se para 

cargos públicos com discursos enfatizando seu “trabalho” embora jamais tenham 

trabalhado de verdade, passando a vida a “negociar” sua trajetória nas altas rodas 

com o dinheiro dos outros. E não faltam aí discursos e narrativas valorizando as 

origens desses medalhões bem-sucedidos à custa do erário público. 

Nesse caldo de cultura patriarcal, racista, misógino e nepotista não estranha 

que o golpista se veja como a encarnação do Brasil, de certa forma ele representa 

bem a casta parasita a que pertence. Só se esqueceram do resto de nós, 

pretendendo governar um país sem povo. A vergonha seletiva, como se vê, rende 

seus frutos: quem até hoje ainda se refere à Presidenta Legitimamente Eleita como 

“anta”, cala-se convenientemente sobre o golpista e atribui a vergonha à nação e 

não a quem de direito.  
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68. Balzac e os Rentistas do Século XXI. 

(Texto publicado em 1º/07/17, com críticas ao rentismo que tem transformado os 

governos das últimas décadas em reféns da dívida pública.) 

Em algum momento da década de ’90, adquirimos A Comédia Humana de 

Honoré de Balzac. Era uma promoção com desconto e parcelada, mesmo assim 

penamos para pagar, mas como recusar uma “oferta irrecusável”? Não consigo 

sequer lembrar se foi uma oferta de livraria ou da própria editora, mas o resultado é 

que os dezessete grossos volumes nos acompanham desde então. 

No ano e meio que se seguiu à chegada dos volumes, passei a ler 

freneticamente em meu tempo livre (que era pouco) e cheguei até o décimo terceiro 

antes de enjoar. Na verdade, a palavra correta seria “empapuçar”, mas não sei se 

todo mundo entenderia. E meu cansaço nada teve a ver com o autor ou o tamanho 

da obra, foi muito mais uma questão das personagens. 

Chegou um momento em que aquela profusão de rentistas começou a me 

incomodar. Eram de todos os tipos, banqueiros, comerciantes, remediados, 

pequenos e grandes burgueses, todos com uma única ambição: amealhar alguns 

milhares de francos para consolidar uma renda e depois viver flanando em Paris. O 

que diferia de um romance para o outro eram os caminhos dessas ambições e se o 

rentista ou aspirante a essa condição era o herói ou o vilão da trama. 

Até hoje considero Ilusões Perdidas o melhor concebido dos romances que 

compõem a Comédia. E Luciano de Rubempré é uma daquelas personagens que 

poderiam ter saído da pena de Flaubert ou de Dostoievski, em suas ambições 

frustradas e suas ingênuas ilusões de grandeza. E, evidentemente, a Paris de 

Balzac é um nunca acabar de salões, salas de visitas, gabinetes, pequeno comércio 

e restaurantes chics como O Rochedo de Cancale. 

E talvez seja isso que me incomoda até hoje, em uma Paris efervescente de 

Arte, de lutas políticas, de revolucionários e intelectuais, as escolhas de Balzac eram 

aqueles burgueses (pequenos e grandes) absolutamente desprezíveis, em todos os 

sentidos que esse adjetivo possa ter. Gente procurando casamentos e rendas e 

vivendo apenas para seus apetites mais primários, ocupando a cidade e seus salões 

com a mediocridade de suas intrigas e ódios. Heróis e vilões, virtuosos e pervertidos, 
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abençoados e malditos, todos não passavam de burgueses sem remissão (ou ao 

menos assim me pareciam quando li). 

Ultimamente, venho repensando essa questão e lembrando com frequência 

de Balzac e sua obra. Ao ver o governo golpista rifar o país para garantir os lucros 

dos rentistas e ver gente pobre sonhando com boladas de dinheiro e casinhas de 

aluguel para viver sem trabalhar. Ao ver tanta gente que se compraz com a miséria 

social para poder desfrutar de seus privilégios e sentir-se superior, sinto-me de volta 

às páginas da Comédia. 

Se há uma coisa que os rentistas de Balzac têm em comum com os atuais é a 

completa indiferença pelas questões sociais. A ideia de que sua renda só se 

consolida a partir da exploração sistemática de uma grande porção de seres 

humanos não apenas nem lhes passa pela cabeça como também não lhes 

importaria se fossem confrontados com essa realidade. Uma caridade cristã vazia e 

protocolar substitui a contento qualquer veleidade de justiça social. 

E todos aspiram a uma sociedade em que os pobres saibam seu lugar, 

mesmo aqueles que hoje são pobres, mas percebem a si mesmos como milionários 

em embrião. Talvez porque a mentalidade rentista no Brasil seja herdeira de uma 

época em que ainda existia escravidão e os “capitalistas” eram listados por seus 

sobrenomes quatrocentões nos almanaques anuais. Uma época de doutores e 

bacharéis devidamente enfatiotados com seus fraques e cartolas, se é que vocês 

conseguem captar de onde vem a empáfia dos nossos atuais. 

Por definição, um rentista é um parasita. É alguém que entrega seu dinheiro 

(seja qual for a origem) ou seus bens a um Banco, para que este os administre, 

invista e lhe retorne os juros em forma de renda. Sua renda se reproduz a partir da 

especulação financeira e existe em um universo em que a maioria das pessoas mal 

consegue ter acesso a um salário minimamente decente. 

Quando um empresário ou um industrial opta por ser rentista, sua empresa 

passa a ser um aspecto secundário de seus negócios e o lucro que poderia ser 

investido na produção ou na melhora das condições de trabalho, passa a “turbinar” o 

mercado financeiro e a custear uma vida de luxos e privilégios, em detrimento do 

país e da sociedade. Muitos argumentarão que não há nada de errado nisso e que 
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ele merece o dinheiro que ganhou e que a liberdade no capitalismo é a liberdade de 

consumir e especular. Nada novo, essa é uma discussão que data do século XIX, 

como também data de mais de cento e cinquenta anos atrás a crítica a essa 

mentalidade farisaica e predatória. 

 A disputa entre o Capital e o Trabalho é tão injusta, desigual e desonesta, 

que acaba por desiludir uma boa parte dos trabalhadores de qualquer esperança de 

um mínimo de equidade ou equilíbrio. Talvez seja por isso que, em uma sociedade 

em que a indústria cultural vende os mitos do sucesso capitalista, muitos 

trabalhadores sonhem em tornar-se patrões ou rentistas. Quem poderia culpá-los? 

A enormidade do que significa hoje a exploração capitalista deixa poucas 

alternativas. Na iminência de escolher entre o inominável e o inaceitável, talvez a 

reação mais inteligente (em nome da saúde mental) seja abster-se e sonhar com o 

que não se pode alcançar. É assim que se fisgam, geração após geração, os sonhos 

e as esperanças de quem sobrevive no limiar do sistema. 

Os patéticos rentistas de Balzac pariram várias gerações de parasitas pelo 

mundo afora. Os nossos, descendem de escravocratas e auferem seus lucros tanto 

do Estado quanto dos Bancos. O que não muda é o sonho pequeno burguês de 

viver sem trabalhar, assistindo aos outros trabalharem até a exaustão. 

A ideia de que o direito dos outros é um privilégio, mas o seu privilégio é 

um direito de nascença, de “berço”, de casta. 

Podem me chamar de anacrônica, mas acredito que Karl Marx é tão 

necessário agora quanto o foi nos tempos de Balzac, considerando que este faleceu 

dois anos após a publicação do Manifesto Comunista. E não para patrocinar 

revoluções, mas para ajudar a pensar e entender como esta enorme engrenagem de 

moer gente funciona. Como se constrói o lucro e para quem vai, como se estrutura o 

mercado e quem o sustenta. 

Conhecimento e crítica, sem os quais estamos fadados a viver para sustentar 

rentistas e outros tantos parasitas.  
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69. O Anão Geddel. 

(Texto publicado em 07/07/17, criticando a memória seletiva da nossa sociedade e 

recuperando o escândalo em torno dos “anões do orçamento”.) 

Eu tenho verdadeira ojeriza da História do Tempo Presente e concordo 

inteiramente com Eric J. Hobsbawm quando afirma que este é um domínio 

impossível. Na maior parte do tempo, quando evocamos tempos que nos são 

contemporâneos, a memória (funcional e emocional) interfere demais na análise dos 

fatos. Isso sem contar que as fontes ainda estão muito recentes para sofrer uma 

crítica e uma análise mais profunda. 

Respeito muito quem se aventura em um campo de pesquisa tão pantanoso e 

consegue manter um mínimo de objetividade, sem reproduzir os discursos vigentes 

ou o senso comum produzido pelos meios de comunicação. E, principalmente, 

respeito os historiadores que se atrevem a adentrar nessa seara em que qualquer 

desocupado de bar, padaria ou fila de banco pensa que sabe mais do que nós 

profissionais. Ainda mais em tempos em que a internet dá voz a todo tipo de fraude, 

ignorância e má-fé, que são absorvidas como verdades divinas por uma turba 

ansiosa por frases feitas e “verdades fáceis”. 

Nesse sentido, quando eu uso meu blog para dialogar sobre os assuntos do 

momento e dar alguma dimensão histórica ao que nos atropela, não tenho a menor 

pretensão de estar gerando uma análise crítica essencialmente profissional. Eu 

prefiro perceber este meio como um ambiente em que posso me expressar como 

cidadã consciente e relativamente bem informada. E eu despendo uma parte 

considerável do meu tempo para procurar e selecionar informação de qualidade, que 

me permita uma visão crítica razoavelmente acurada. 

Este preâmbulo é muito mais para racionalizar o simples fato de que vivemos 

em uma dinâmica social em que a seletividade das memórias vem sendo usada 

sistematicamente para construir “fatos e versões” ao sabor de interesses políticos e 

econômicos que beiram o criminoso.  

É deprimente ver a crença quase divina com que os setores conservadores 

defendem o argumento de que a corrupção começou com o governo do Partido dos 

Trabalhadores, escolhendo deliberadamente fechar os olhos para tudo que 
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contradiga essa percepção. O silêncio cínico e cúmplice que cerca o governo 

golpista e seus asseclas e a defesa de políticos espúrios e folclóricos como a 

solução para o país beira a infantilidade crassa. Em tempos de redes sociais, um 

dedo médio vulgarmente erguido serve como argumento aos defensores da tortura, 

da violência e do conservadorismo. 

Assim, quando vejo uns e outros arregalando ingênuos olhos vazios e se 

perguntando de onde surgiu Geddel Vieira Lima, tenho vontade de perguntar se 

essas pessoas passaram a década de ’90 com a cabeça enterrada na areia. Já não 

bastasse a falácia de ignorar solenemente os escândalos de corrupção que nos 

acompanham bissextamente desde o Primeiro Reinado, ainda por cima silenciam 

em uma cumplicidade abjeta em relação aos períodos Sarney, Collor e FHC e suas 

negociatas escancaradas. E fingem que os notórios “anões do orçamento” nunca 

existiram. 

E aqui começa a pesar a questão da ignorância e da desinformação. Quantos 

de nós sabemos exatamente como funciona o Orçamento da União? O que é uma 

emenda ao Orçamento e como se encaixa na dinâmica de poder que opõe Executivo 

e Legislativo?  

A mídia acostumou o público a encarar a gestão de recursos públicos como 

algo folclórico e amadorístico, comparando sempre a administração pública com o 

entorno doméstico, de maneira bem rasa e superficial. Entretanto, o Orçamento da 

União é um campo de batalha que desafia a habilidade e a capacidade de 

negociação dos poderes da República. Foi concebido de maneira a impedir um 

protagonismo excessivo do Executivo e acabou por tornar-se uma fonte de 

barganhas e negociatas. 

A capacidade de um presidente e seu ministério para estabelecer o 

contingenciamento de verbas públicas, a cada ano, deve obedecer às Diretrizes de 

Regulação Orçamentária e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso quer dizer que 

existe um protocolo legal destinado a restringir a liberdade do Executivo na hora de 

destinar verbas à saúde, educação, infraestrutura, dívida pública e gestão de 

salários. Entretanto, além dessas limitações, o Orçamento ainda tem que ser 

examinado por uma Comissão no Congresso e aprovado, deixando os planos 

econômicos do Executivo à mercê das idiossincrasias do Legislativo. 
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Para ter suas verbas contingenciadas sem grande interferência, os 

presidentes e seus ministros acostumaram-se a recorrer ao expediente das 

emendas orçamentárias. Destinando uma verba (geralmente bilionária) à negociação 

com os deputados das comissões, o Executivo conseguia manter minimamente a 

integridade de seus orçamentos. Essas emendas eram usadas pelos deputados 

para conseguir lugar no Orçamento da União para obras de infraestrutura destinadas 

a favorecer governadores e prefeitos de seus estados de origem. 

Líderes do Congresso como Eduardo Cunha e Michel Temer amealharam 

suas redes de apoio negociando emendas com os parlamentares mais 

inexpressivos, mas essa é uma prática de longa data. 

No início dos anos 90 o escândalo dos “anões do orçamento” sacudiu o país. 

Eram assim chamados por tratar-se de deputados desconhecidos, provenientes do 

“baixo clero” da Câmara, que se apropriaram das comissões durante décadas sem 

chamar a mínima atenção. Esses deputados negociavam propinas dos 

governadores e prefeitos para incluir as emendas necessárias e ainda desviavam 

parcelas significativas nas minúcias do orçamento em benefício próprio. 

O líder desse esquema, que foi apelidado de anão-mor era João Alves de 

Almeida, deputado eleito pela Bahia, que durante trinta anos transitou por vários 

partidos até acabar no PPR (hoje PP). João Alves passou duas décadas desviando 

dinheiro do orçamento e “lavando” esses “ganhos” com prêmios de loteria. Ao ser 

inquirido pela imprensa se não considerava estranho a mesma pessoa ganhar 

duzentas vezes na loteria, respondeu que era deus que o abençoava. 

Os anões do orçamento eram tipinhos lombrosianos no pior sentido do termo, 

insignificantes politicamente agigantavam-se ao negociar a solvência dos governos. 

Chegaram a desviar algo em equivalente a cem milhões de reais do orçamento 

público, em valores de 1993. Ao ser expostos e acabar em uma CPI que varou os 

noticiários durante semanas, vários renunciaram, outros foram cassados e Geddel 

Vieira Lima está entre os que foram absolvidos devido a sua rede de 

relacionamentos políticos.  

Quando algum ministro do Supremo (aliás mais do que um) do alto de sua 

empáfia hipocritamente moralista declarou que o “mensalão petista” era o maior 
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escândalo de corrupção da História da República brasileira, esqueceu-se 

oportunamente dos anões do orçamento. Mas também silenciou sobre as dezenas 

de escândalos ocorridos durante o período militar e nas primeiras gestões da “Nova 

República”. Esse exercício de memória seletiva parece ter atacado uma parte 

considerável das bases de apoio do conservadorismo nacional, que hoje mantém 

suas panelas em silêncio cúmplice enquanto o grupo golpista dilapida bens e 

recursos públicos sem qualquer pejo ou pudor.  

Ofende a inteligência quando os setores “apartidários”, as esquerdas nanicas 

e uma boa parte dos paneleiros & friends association argumentam de modo simplista 

e infantil que “se tirar dinheiro da corrupção dá para investir em educação e saúde”. 

Um orçamento minimamente justo em termos de educação e saúde requer muitos 

bilhões de reais e a corrupção (sempre exacerbada pelo sensacionalismo dos meios 

de comunicação) dificilmente alcança os valores (estes sim exorbitantes) das 

renúncias fiscais, do perdão das dívidas previdenciárias de bancos e grandes 

empresas, e do repasse dos juros destinados aos rentistas e portadores de títulos da 

dívida pública. Se de algum lugar se deveria estancar a sangria dos cofres públicos 

com urgência é exatamente dessa pilhagem promovida pelos setores ligados às 

altas finanças e ao empresariado tosco que prefere lucrar no mercado financeiro a 

investir na produção. 

A corrupção deve ser combatida sem tréguas. Mas deve ser combatida dentro 

da lei, sem arroubos moralistas, sem vendetas partidárias e sem destruir amplos 

setores da economia nacional para beneficiar os interesses espúrios dos 

conglomerados transnacionais. A corrupção se combate começando pelos próprios 

juízes, ministros e promotores que recebem “salários e penduricalhos” muito acima 

do teto constitucional e por isso não tem moral e nem decência para acusar 

ninguém. 

A longa carreira parlamentar de figuras como João Alves e Geddel Vieira Lima 

se deu sob as asas da omissão judicial. Ver as cenas patéticas do anão aprisionado 

somente pode ser catártico para quem pensa pequeno. Mais do que a prisão e a 

humilhação pública, aqueles que desviam os recursos públicos devem devolver suas 

fortunas e ressarcir a sociedade pelos prejuízos causados. 
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70. Athena. 

(Texto publicado em 20/07017, diante de uma semana de absoluto 

descalabro no Congresso e nos tribunais.) 

Biscoito foi nosso amigo canino por dezesseis anos. Chegou com quatro 

meses de idade, um filhote de daschund preto e canela, com uma personalidade 

peculiar. Acompanhou-nos de casa em casa até que saímos do aluguel e fincamos 

nossa biblioteca em casa própria. 

Era uma figura constante em nossas vidas e colecionamos todo tipo de 

anedotas e fotografias dessa convivência. Mas a maldição dos cães de raça foi se 

concretizando na forma de problemas na coluna e um sopro gigantesco no coração 

que o levou a viver apenas com metade do órgão a maior parte de sua vida. E, 

finalmente, o câncer o levou. 

Embora longevo, Biscoito teve seu quinhão de sofrimento. Remédios e 

sessões de acupuntura que faziam um buraco em nosso orçamento doméstico, mas 

que jamais questionamos eram paliativos que mantinham uma certa qualidade de 

vida, mas que sabíamos que era uma questão de tempo. 

Até às vésperas da crise fatal, ainda passeava diariamente na Praça das 

Pedrinhas. E foi ali que jogamos suas cinzas, quanto finalmente nos deixou. Um 

pouco em cada pedra e em cada árvore em que gostava de parar. 

E foi um luto arrasador. Durante meses o quintal era um lugar de lágrimas e a 

casa parecia vazia sem ele. Todos nós sofremos demais, cada um a seu modo, até 

conseguir processar a perda e poder pensar nele apenas com nostalgia e menos 

angústia. 

Biscoito se foi em 22 de Janeiro de 2016 e somente lá pelo fim de outubro 

desse ano conseguimos pensar em adotar outro canino. Queríamos uma fêmea, 

queríamos que fosse vira-lata e começamos a sondar as possibilidades. E foi 

através de Juliana Martinelli, da Animal Care, que conhecemos a Athena. 

No dia, havia duas cadelinhas para adoção, Athena e Paçoca. Paçoca era 

mais jovem e muito hiperativa, Athena tinha dois anos e parecia muito triste e 

judiada. Foi uma ligação instantânea.  
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Precisamos esperar mais de uma semana para trazê-la para casa porque 

havia sido esterilizada e ainda estava com os pontos da cirurgia. Espera interminável 

que aguentamos preparando a casa para recebê-la. Embora tenha herdado alguns 

dos pertences do Biscoito, por ser de médio porte precisamos comprar uma caminha 

e outros acessórios que lhe servissem. 

Sabíamos que fora encontrada vagando pela rua numa noite gelada, 

esquálida e com verminose. Juliana tratou dela com carinho e quando foi realizada a 

esterilização, constatou-se que estava prematuramente prenha e foi preciso remover 

quase uma dúzia de embriões. Era tristonha, desconfiada e ressabiada. 

E, em novembro de 2016, quando a trouxemos para casa, era um desafio 

entender seu comportamento. Na comparação com o Biscoito, ela era um enigma: 

estava sempre com fome e era independente, cheia de inventividade, com astúcia e 

rapidez mental surpreendente. E alternava momentos de meiga melancolia com uma 

euforia tosca e delirante. 

E assim começamos a descobri-la. Aos poucos ganhou confiança e perdeu o 

ar tristonho. E foi ocupando os espaços da casa e do nosso coração. 

Ela tem hábitos de gato, mesmo aprontando o dia inteiro está sempre muito 

limpa porque se lambe e mordisca o tempo todo, tirando até sujeiras imaginárias. 

Caminha rebolando como gato, silenciosamente e pula tomando impulso com uma 

graça felina incomparável. Quando vê gatos na rua, chora aflitamente querendo 

brincar com eles. 

É uma vira-latas bem comum, de uma cor preta brilhante pintalgada de 

detalhes brancos. Semelhantes a ela há uma porção aqui no entorno do bairro e nós 

passamos a chamá-los de atenienses. Pessoalmente acredito que ela é parte da 

vanguarda de uma invasão alienígena, de tão inteligente, bonita e charmosa.  

E há as sequelas da rua. Athena tem pavor de água (não é exagero, ela se 

esconde ao ver mangueiras ou torneiras ligadas), quando passa alguma viatura 

policial ela se encolhe de medo, e tem muita raiva de moradores de rua. Mesmo com 

três fartas refeições por dia, ainda fuça cada migalha que cai no chão e precisamos 

de atenção redobrada para que não procure comida no lixo. 
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E Athena só descansa quando estamos todos em casa. Ela é carinhosa e 

adora ficar aninhada no sofá e na poltrona, enquanto trabalhamos. Ela é 

companheira e possessiva, sempre querendo “limpar-nos” e “guiar-nos” por aí. 

Não foi fácil a adaptação, mas esperamos poder proporcionar-lhe uma vida 

tranquila e feliz. Pessoalmente, mesmo que leve anos, espero que ela supere a rua 

e o abandono e perca os cacoetes do desespero e da solidão. E que possamos 

desfrutar de nossa bela amizade pelo tempo que for. 

E alguém poderia perguntar: tá maluca, Anna? O país se esvaindo pelos 

esgotos da corrupção golpista, nossos direitos sendo rifados, o Lula estupidamente 

condenado e você vem falar da sua cadelinha? Que alienação, companheira!!! 

Deixem-me responder, então. Fiquei com minha Mãe, que está 

convalescendo de uma cirurgia de catarata, a semana passada inteira. Logo depois 

da asquerosa votação no Senado, que jogou nossa situação trabalhista de volta ao 

século XIX, ensaiei de escrever um texto a respeito. Estava com dois parágrafos 

cuidadosamente burilados e encetando o terceiro quando minha Mãe me chamou ao 

quarto para avisar da condenação sem provas do Lula e eu perdi o pique. 

Fiquei tão passada que perdi a deixa, a vez e a vontade de escrever. Logo 

depois ainda tivemos que ver o golpista esbanjando nosso dinheiro para comprar a 

lealdade desses arremedos de deputados, saídos sabe-se lá de onde. E eu cansei 

desse nunca acabar de desgraças que nos assola desde o golpe. 

Escrevo sobre a Athena pelo mesmo motivo que me leva a conversar mais 

com os cachorros do meu bairro do que com meus vizinhos. Os animais não 

defendem deputados torturadores, não esbravejam por aí querendo a volta da 

ditadura e não compartilham da hipocrisia cristã que nos cerca. Os animais são o 

último refúgio da minha sanidade em meio ao caos golpista que a troskaiada e os 

paneleiros fingem que não veem.  

E mais não digo. 
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71. Caco Antibes na Prefeitura. 

(Texto publicado em 21/07/17, diante da desmedida crueldade e frieza 

demonstradas pelo prefeito de São Paulo no trato da população de rua e dos 

pobres em geral.) 

Lá pelos anos 90, quando o dinheiro havia sumido e a TV por assinatura era 

para poucos, assistíamos ao Sai de Baixo por pura falta de opção. Um amontoado 

de personagens caricatas, como é característico do humor considerado popular, que 

debochavam abertamente de domésticas, porteiros e quem mais fosse. A 

programação repetida e pobre ou focada nos esportes das outras emissoras era de 

acabar com a paciência e, no final, acabávamos assistindo esse “humorístico” 

mesmo sem grandes entusiasmos. 

Caco Antibes, vivido por Miguel Falabella, era um aristocrata “venido a 

menos” (como dizemos em espanhol), decadente, arrogante, sarcástico e que não 

trabalhava em hipótese alguma, vivendo de golpes e à custa da família da esposa. 

Nem vou falar da Magda, a esposa, que era um insulto a todas nós mulheres e um 

estereótipo dos mais vis. O bordão favorito do Caco começava com “pobre” e daí se 

seguia alguma assertiva crítica, proferida com um esgar de desprezo e raiva. 

Uma noite de domingo, Caco Antibes disse: “pobre não pode ver um bebê 

nascendo que já sai fazendo sapatinho de tricô e roupinha de crochê, uma 

cafonice, odeio pobre”, seguido da mesma ladainha de sempre, desejando a morte 

ou o sumiço dos pobres que tanto lhe ofendiam e incomodavam. E para mim foi a 

conta. Nunca mais assisti. 

Durante uma boa parte da minha vida, tricotei mantinhas e sapatinhos para os 

bebês que chegavam, quer fossem da família, quer fossem dos amigos mais 

próximos. Era uma maneira de expressar que aquele bebê era bem-vindo e que 

seria muito amado por todos nós. Só parei recentemente porque as pessoas hoje 

são “cool” demais para entender esse tipo de gesto. 

Quem nunca foi pobre ou viveu essa vida de família que caracterizava as 

pequenas comunidades do século passado, não tem a capacidade para entender 

nem imaginar esses nadas. Esses pequenos gestos de compartilhar tradições e 

costumes. A vizinha que benze as crianças quando estão doentes ou não, os rituais 
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de passagem do nascimento à morte, os casamentos simples com lanchinhos de 

“boi ralado”. 

Toda uma realidade de gente simples, mas trabalhadora, de lutas sem fim 

para pagar as contas, de tristezas e alegrias partilhadas. De comemorar tudo com 

comida simples e remetendo às nossas origens. De festejar a vida, ora em torno da 

igreja, ora em torno da família. 

Para personagens como Caco Antibes, acostumado a ter a Riviera Francesa 

e Manhattan como referência, a vida suburbana dos pobres era uma cafonice 

imperdoável. Para alguém obcecado em ter e gastar grandes quantidades de 

dinheiro em luxos e ostentações, os sacrifícios e as dificuldades dos mais pobres 

não passavam de material para deboche e sarcasmo. A insensibilidade da 

personagem não refletia apenas sua ignorância, mas também sua ânsia por algum 

tipo de eugenia que a livrasse de ter que dividir o planeta com os pobres que tanto 

abominava. 

Eu parei de assistir ao programa porque aquele comentário tornou Caco 

Antibes real. Ele deixou de ser uma personagem caricata de um imbecil decadente 

para tornar-se um tipo de ser humano que eu já havia encontrado mais de uma vez. 

E não era engraçado, não para mim. 

Para quem vive no luxo e na opulência das alturas sociais, todos os pobres 

são sujos, todos os pobres são bêbados ou vagabundos que devem ser obrigados a 

trabalhar. Para quem acredita que sua “cultura” é a única possível, torna-se 

impossível decifrar a riqueza e a variedade de comportamentos, costumes e 

tradições, vindos de muitas partes do Brasil e do mundo, que os pobres 

compartilham. Para quem acredita que seu deusinho mesquinho, acostumado com 

suas hipocrisias de igreja, o colocou no mundo para ser superior aos outros, é fácil 

acreditar que a solução para as questões sociais é eliminar os pobres. 

Hoje, Caco Antibes foi instalado na prefeitura da maior cidade do Brasil pelo 

povo simples que ele sempre abominou. E empreendeu uma cruzada cruel para 

eliminar os pobres das ruas, tirando-lhes cobertores e colchões, negando-lhes o 

acesso à comida, acordando-os com jatos de água fria nas geladas manhãs de 
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inverno. Caco Antibes quer que os pobres morram e agora ele tem como realizar seu 

desejo. 

E eu nem consigo expressar o tamanho da minha tristeza por ter que 

presenciar impotente este espetáculo de insensibilidade, arrogância e prepotência 

cruel. 

 

72. As Meninas do Lapa. 

(Texto publicado em 22/07/17, homenageando o Professor José Roberto do 

Amaral Lapa, que foi meu primeiro orientador e mentor, evocando a Universidade que 

conheci.) 

Eu não sabia que era uma “menina do Lapa” até o dia em que Raquel Glezer 

entrou porta adentro da sala de Eni de Mesquita Samara e deu de cara comigo e 

Cristiane Fernandes Lopes (hoje Cristiane Veiga) recebendo orientações. E disse 

“ah, você está com as meninas do Lapa, precisamos enviar uma carta a esse 

homem, agradecendo a qualidade das orientandas que nos manda”. E aí a Eni 

soltou aquela gargalhada sonora e inesquecível e nós ficamos ali meio 

constrangidas, meio orgulhosas de saber como nos viam na USP. 

Até então, o que eu mais adorava na “fefelech” (FFLCH – Faculdade de 

Filosofia Letras e Ciências Humanas) era o anonimato, poder andar pelos corredores 

com a impressão de que ninguém ligava ou sabia quem eu era. Diferente do “ifich” 

(IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas) da UNICAMP, onde foucaultianos 

e thompsonianos rosnavam uns para os outros pelos corredores, como troçara um 

dia do Paulo Miceli. Sempre pensei na USP como muito menos claustrofóbica que a 

UNICAMP e a comparação das duas experiências me fazia sentir mais afortunada e 

completa. 

Conheci o Professor José Roberto do Amaral Lapa no segundo semestre de 

graduação, em 1987, era um homem simples, com um senso de humor delicioso e 

uma vocação e capacidade para a docência como poucos. Jamais o vi dizendo a 

alguém “você está errado” ou “esse seu texto é fraco”, ele lia com paciência qualquer 

besteira que nós escrevíamos e depois dizia algo como “que interessante, isso me 

lembra o texto tal de (e aí se seguia alguma referência), por que você não dá uma 
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olhada? pode ser que ajude a organizar suas ideias”. E essa era a deixa para que 

nós fossemos estudar mais, qualquer aluno com um mínimo de inteligência corria 

para o texto indicado e percebia o quanto ainda tinha que aprender. 

Nós, que éramos as “crias” de seu Centro de Memória, costumávamos referir-

nos a ele apenas como “o Professor”. E todos sabíamos de quem se tratava, aos 

outros docentes chamávamos familiarmente por seus nomes, mas o Lapa era toda 

uma instituição. Suponho que ele devia achar muita graça em toda aquela 

deferência, sendo a pessoa despojada que era. 

E tivemos muitos professores incríveis. Leila Algranti, Silvia Lara, Célia 

Marinho e “Mara” Trevisan, tão seguras e dominando vastas bibliografias que eu me 

sentia minúscula em sua presença. Sidney Chalhoub, Paulo Miceli, Michael Hall e 

Bob Slenes, que nos ensinaram a destrinchar textos e classificar autores, enquanto 

nos encantavam com suas aulas. Denise Bottman e Marco Aurélio Garcia (que 

perdemos esta semana), cuja erudição e aulas impecáveis marcaram minha 

memória para sempre. Por sorte, em todo o tempo de graduação, encontramos 

apenas três professores autenticamente medíocres e dois verdadeiros picaretas.  

Mas o Lapa era um caso único. As lições mais marcantes para a profissão e 

para a vida, que aprendi com ele, eu nem percebi que estava aprendendo. Ele 

moldou meu perfil de pesquisadora ao dosar as responsabilidades que me passava 

como bolsista de pesquisa e ao confiar em meu trabalho, sempre incentivando meu 

aprimoramento. 

Era um senhor baixinho, com uma voz rica de simpatia humana, que nos 

acolhia sob suas asas paternais e nos brindava com suas histórias e experiências. E 

era um pária no “ifich”, visto pelos outros acadêmicos como uma figura folclórica de 

conteúdo local e sempre preterido (ele e seus orientandos) nas seleções de 

mestrado e doutorado. Mas não perdia o pique e não nos abandonava, e foi por isso 

que tantos de nós acabamos fazendo a pós-graduação na USP. 

Quando eu terminei a graduação e prestei a seleção de mestrado na 

UNICAMP, minha pesquisa já tinha dois anos e um cadastro na FAPESP, mas a 

politicagem do departamento fez com que as duas vagas na linha de pesquisa de 

Escravidão e Trabalho Livre fossem para duas pessoas que mal tinham projeto, mas 
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que tinham os orientadores “certos”. Depois de formada, essa não foi a última vez 

que o “ifich” me bateu com a porta na cara, das mais recentes prefiro nem comentar. 

Mas diante da recusa do departamento, o Professor me encaminhou imediatamente 

à USP e em seis meses eu já estava matriculada no programa de mestrado da 

“fefelech”. 

Regina Célia Galante Spagnol e eu fomos as primeiras. Nos anos que se 

seguiram acredito que o Professor Lapa encaminhou mais meia dúzia de 

pesquisadores recusados pela UNICAMP que a USP aproveitou e acolheu. Sabe-se 

lá o porquê, a maioria de nós éramos mulheres, daí o “meninas do Lapa” que a 

Raquel Glezer usou com a pontinha de malícia de seu humor peculiar. 

Nos anos que se seguiram, continuei frequentando o Centro de Memória e 

sendo incluída nos eventos, graças à deferência que o Professor dedicava ao meu 

trabalho. Quando concluí o mestrado, foi através dele que publiquei minha 

dissertação na coleção Campiniana. E tive a honra de ter minha pesquisa 

mencionada em seus últimos livros. 

Numa das últimas vezes que o vi, íamos do Centro de Memória à Faculdade 

de Educação para um evento e eu estava ansiosa para contar sobre os avanços da 

minha pesquisa de doutorado, mas a conversa tomou um rumo inteiramente 

diferente. O Professor me perguntou preocupado se eu tinha babá e eu fui obrigada 

a rir, afinal não tínhamos nem onde cair mortos, quanto mais esses luxos, contei-lhe 

sobre as peripécias de revezamento que incluíam meu marido, minha mãe e até 

minha sogra, para que eu pudesse “tocar” o doutorado. E ele me falou do netinho 

pequeno, que morava em sua casa e que a esposa cuidava, estava escandalizado 

por uma série de reportagens sobre uma babá flagrada espaçando um bebê.  

Depois disso, o contato ia e vinha esporadicamente porque eu estava 

subjugada pelo trabalho, a casa e a tese. Um dia, o telefone tocou cedo demais e o 

recado na secretária eletrônica me informava que o Professor se fora 

repentinamente. Tanta coisa ficou por dizer... 

Nunca lhe agradeci o suficiente por tudo o que fez por mim. Por sua acolhida 

generosa, suas lições inestimáveis e a grandeza com que me encaminhou na 

carreira docente. Suponho que as palavras que eu não disse ficaram implícitas no 
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trato das nossas conversas e que ele entendia, a seu modo, o meu constrangimento 

e a minha admiração. 

Hoje, depois que o mercado me descartou e a internet me proporcionou a 

experiência de ter mais alunos em quatro anos do que teria em décadas de docência 

formal, ainda me sinto uma “menina do Lapa” e ainda quero ser como ele quando 

crescer. 

 

73. O Anacronismo de Considerar Jesus Como Sendo Cristão. 

(Este texto foi publicado em 28/07/17 e, embora não chegue a ser uma abordagem 

acadêmica, é uma tentativa de sintetizar algumas críticas ao fundamentalismo que nos 

rodeia.) 

Ao leitor cabe um aviso, este é um modesto e ligeiro ensaio de análise da 

narrativa documental das escrituras judaico-cristãs. Não é um texto acadêmico 

porque está redigido de maneira a privilegiar o raciocínio analítico em detrimento das 

normas técnicas vigentes. E também não é um daqueles textos leves e líricos que 

costumo produzir para abordar temas complexos de maneira simples e agradável. 

A premissa deste texto é retomar uma afirmação que foi muito criticada e 

massacrada quando produzi os polêmicos vídeos sobre as circularidades culturais 

entre Jesus e outras narrativas míticas e sobre a composição dos evangelhos 

cristãos (canônicos e apócrifos). Afirmava eu, nessas ocasiões, que Jesus não foi 

cristão e sim um reformista radical do Judaísmo, que foi na fé judaica que Jesus 

formulou seus postulados e confirmou seu batismo, tendo sido o Cristianismo uma 

construção narrativa posterior à sua morte. Isso, é claro, se for aceita a premissa de 

que Jesus teve uma existência humana concreta e que as narrativas sobre seus dias 

na terra são verazes e não uma coletânea de histórias com influências culturais e 

regionais complexas. 

Devo começar, portanto, analisando o conceito de anacronismo. O 

anacronismo é considerado um dos maiores problemas para qualquer análise do 

passado e consiste em projetar percepções do presente em épocas em que essas 

mesmas percepções não existiam. É preciso dominar minimamente a trajetória 

histórica das ideias, dos conceitos, dos modelos de sociedades, dos instrumentos e 



MEMÓRIAS DE UM BLOG NÃO FINANCIADO 

Anna Gicelle García Alaniz                 230 

até das matérias primas, para evitar situá-los erradamente no tempo e comprometer 

a análise histórica. 

Cabe lembrar que, para o público leigo, o acesso a complexos textos 

acadêmicos é impossibilitado pelas circunstâncias da vida e da educação. A 

sociedade em geral aufere seus conhecimentos sobre História a partir do material 

didático, dos divulgadores (na maior parte jornalistas), dos documentaristas e da 

indústria cultural (cinema, quadrinhos, literatura ligeira). Nesses veículos de 

divulgação, a simplificação efetuada para tornar os processos históricos inteligíveis 

aos leigos é responsável pela proliferação dos anacronismos mais variados. 

E nem estou falando aqui de coisas óbvias como filmes que mostram 

centuriões romanos usando relógios e roupas de tecidos sintéticos na França 

medieval ou catapultas medievais em batalhas da Grécia Clássica, esses são 

anacronismos tão idiotas que chegam a ser risíveis. Os mais perigosos são 

exatamente aqueles que fixam no público a impressão de que as pessoas do 

passado pensavam como nós e se nos pareciam fisicamente. O anacronismo dos 

egípcios e judeus brancos de olhos claros em tempos pré-cristãos ou do amor 

romântico (nos termos do século XIX) em períodos anteriores são falsidades que 

criam a ilusão de que o tempo não passa de uma sucessão de estilos de roupa e 

tecnologias e que as pessoas permanecem sempre as mesmas. 

O trato ligeiro e superficial dado à temporalidade e à historicidade pela 

indústria cultural induz a acreditar que as ideias, os modos de sentir, de pensar, de 

se expressar podem ser intercambiados entre épocas e lugares diferentes, sem que 

isso seja um erro ou um problema. Mal sabem essas pessoas que, se houvesse 

realmente a possibilidade da viagem no tempo e elas conseguissem viajar para o 

Brasil do século XVI ou XVII, não conseguiriam entender a língua falada e nem a 

escrita, tal transformação que estas sofreram com o tempo. E, do mesmo modo, um 

diálogo com aqueles primeiros colonizadores esbarraria na ausência de referências 

culturais em comum e nas diferenças civilizatórias de etiqueta e praxes sociais. 

E isso cria um problema imenso para nós que estudamos a História a partir de 

premissas científicas e acadêmicas, porque dificulta sobremaneira explicar ao leigo 

que o padrão de aparência e vivência ocidental e eurocêntrica não é aplicável como 

premissa de análise em qualquer outra época ou lugar. Que quando os pintores do 
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Quattrocento retratavam Jesus com a aparência europeizada, estavam 

expressando um aspecto da criação artística que não correspondia à realidade 

histórica. Nesse sentido, as criações dos movimentos artísticos e da indústria 

cultural (em qualquer de seus veículos) não podem ser entendidas como afirmações 

de acontecimentos históricos ou míticos, mas sim como a interpretação pessoal de 

cada artista e da cultura de sua época. 

É essencial entender, mesmo em se tratando de leitores leigos, que a 

passagem do tempo e as ações humanas nessa temporalidade são os objetos de 

estudo da História. Nesse sentido, para que a ação humana tenha historicidade, ela 

deve ser analisada em seu tempo, em sua época, dentro dos parâmetros materiais e 

intelectuais desse período específico. Não se poderia esperar que uma narrativa 

mítica da Antiguidade Clássica dialogasse com a Mecânica Quântica do século XX. 

E não se pode atribuir aos seres humanos de vinte séculos atrás, ideias que 

não existiam quando eles andaram sobre o planeta. Foi seguindo essa linha de 

raciocínio, absolutamente óbvia para qualquer historiador solidamente formado, que 

argumentei e ainda argumento que é impossível referir-se a Jesus como sendo 

cristão, uma vez que o Cristianismo como corpus documental e ideário religioso 

ainda não existia enquanto ele esteve vivo. E isso é fácil de demonstrar, não apenas 

devido à idade dos evangelhos, mas também ao seu conteúdo. 

É interessante começar pelo termo cristo que passou a adjetivar o nome de 

Jesus postumamente. Trata-se de um termo que não se origina nem do hebraico e 

nem do aramaico, as duas línguas que geográfica e temporalmente teriam feito parte 

do cotidiano do nazareno. Cristo vem do grego e significa ungido, tendo passado 

ao latim com o sentido de redentor ou messias. 

E, embora existam trechos de manuscritos em aramaico que remetem aos 

evangelhos canônicos, o que mais se encontra na língua original são as histórias 

apócrifas, não aceitas nem pela igreja romana e nem pelas denominações 

protestantes. Os manuscritos mais antigos dos evangelhos canônicos são referidos 

como redigidos em grego e posteriormente, quando da consolidação da igreja 

romana, traduzidos para o latim. Embora muito semelhantes na estrutura, há 

diferenças no modo como esses quatro evangelhos narram Jesus e essas 

diferenças podem ser atribuídas ao fato de serem provenientes de pessoas de 
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diferentes estratos sociais, escrevendo em momentos diferentes durante um período 

que vai do ano 70 ao ano 105 da era comum. 

E como é que os evangelistas narram Jesus? Podemos, a partir dos formatos 

e das estruturas narrativas, entender como ele se enquadrava em sua sociedade? 

Podemos identificar nos evangelistas alguma ideia de como Jesus se via em relação 

ao seu ideário religioso? 

Há uma lógica na narrativa, que insere Jesus no mundo judaico com absoluta 

convicção por parte dos evangelistas. Desde o momento em que se estabelece sua 

genealogia como pertencendo à linhagem da Casa de David, passando pela 

referência constante à realização das profecias bíblicas na pessoa de Jesus, até o 

momento em que se reivindica sua condição de messias. Todos os momentos 

marcantes na estrutura do texto procuram legitimar o nazareno como o filho do deus 

hebraico e o mensageiro do reino. 

E está lá, para quem se der ao trabalho de ler, em Mateus, 5, 17-20: 

“Não pensem que eu vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim abolir, mas 

dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês: antes que o céu e a 

terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da 

Lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só 

desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o 

mesmo, será considerado o menor no Reino do Céu. Por outro lado, 

quem os praticar e ensinar, será considerado grande no Reino do Céu. 

Com efeito, eu lhes garanto: se a justiça de vocês não superar a dos 

doutores da Lei e dos fariseus, vocês não entrarão no Reino do Céu.” 

Essa passagem pode ser interpretada como uma declaração mais do que 

radical de fé judaica. Jesus arroga a si o papel de restaurador da aliança com deus, 

através do cumprimento incondicional das leis mosaicas. E não para por aí, em um 

trecho posterior ainda exorta seus seguidores a considerar a expiação não apenas 

dos pecados materiais contra os mandamentos, mas também dos desejos 

pecaminosos. 

Se, por um lado, ele promete o reino para os humildes e os sofredores, por 

outro ele ameaça com violência os hipócritas e praticantes de rituais vazios. Em sua 
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pregação, Jesus renega o comércio no templo (mesmo que isso fizesse parte da 

sociabilidade urbana) e insiste para que os hebreus se purifiquem, alegando que a 

chegada do reino está próxima e que ele (junto a seu pai) procederá ao julgamento 

dos ímpios e dos falsos. Oferece um modelo de vida em que a lei e os profetas 

devem ser seguidos à risca e até as últimas consequências, para que o reino se 

realize. 

Mas em momento algum ele diz que está fundando uma nova fé, pelo 

contrário, em toda a sua pregação ele se insere na tradição judaica e a radicaliza, 

como outros tantos iluminados que lhe foram contemporâneos. E, alegando que seu 

reino não é deste mundo, exorta a uma vida de expiação e ao afastamento dos 

pecados mundanos. Acreditando ser o messias das profecias, Jesus leva até o fim o 

sacrifício, na expectativa de que o reino se concretize. 

Constantemente arguido sobre situações concretas, o nazareno oferece suas 

interpretações sobre as escrituras como qualquer outro rabi diante de 

questionamentos práticos. Discursando para os grupos de seguidores e as multidões 

estranhas, em seu caminho em direção a Jerusalém, Jesus ora usa parábolas e 

histórias edificantes, que transmitem sua mensagem, ora responde a essas 

perguntas diretas com sua leitura original e radical das escrituras. E procura 

recuperar o despojamento presente na Torá, quando a tradição mandava perdoar as 

dívidas e cultivar a adoração de Javé sem artifícios. 

Nesse sentido, é sintomático o episódio dos fariseus maliciosos que 

(querendo indispor Jesus com o Templo e as autoridades temporais) perguntam 

diretamente sobre a licitude dos impostos devidos a César. A Judéia ocupada 

pagava seus tributos ao Império Romano e fora transformada em mera província 

com governadores coniventes com a ocupação, que provocavam a ira e a revolta do 

povo. E Jesus se insurge contra a armadilha semântica e pergunta de quem é o 

rosto cunhado na moeda circulante, ao que é respondido tratar-se de César e, então, 

ele sentencia: “Pois devolvam a César o que é de César, e a Deus o que é de 

Deus”. (Mateus, 22, 21.) 

E isso vem sendo interpretado, nas Bíblias romanas, como uma afirmação de 

que o reino de deus não é deste mundo, e que por isso o dinheiro não lhe diz 

respeito. Efetivamente, Jesus exorta seus seguidores a abandonar não apenas os 
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meios materiais, como também qualquer preocupação com família ou sobrevivência, 

indicando que o poder de deus proverá e determinará o destino de todos e cada um. 

Sua interpretação radical prega um abandono total da civilidade mundana em 

benefício de uma viagem interior de purificação, não apenas para renovar a aliança, 

mas sim para cumpri-la em face do fim que se aproxima. 

O Jesus que nos é narrado nos evangelhos acredita firmemente que 

realizando as profecias, o reino de deus descerá na terra e o julgamento será 

realizado. Entretanto, após sua morte, mesmo para os que acreditaram em sua 

ressurreição, o reino não chega e nem o fim dos tempos. E mais, à medida que seus 

discípulos saem em missão de pregação, a mensagem se modifica. 

A realização do reino tem que ser jogada sempre para o futuro, uma vez que 

o tempo de vida das pessoas se passa sem que novos sinais apareçam. E é quando 

surge Paulo de Tarso, um perseguidor de hereges convertido ao ideário de Jesus, 

que começa o processo de transformação da dissidência do nazareno no que hoje 

conhecemos como Cristianismo. Paulo vence os escrúpulos dos discípulos e 

começa a pregar para os gentios, afastando a palavra de Jesus de vez do Judaísmo. 

Paulo, assim como toda uma nova leva de pregadores, quando arguidos 

sobre situações concretas, por não terem conhecido Jesus, interpretam seus 

ensinamentos a partir de si. E é relativamente fácil imaginar que, nesses tempos em 

que a oralidade é o veículo de expressão, as parábolas de Jesus sendo repetidas de 

boca em boca, sofreram acréscimos e interpretações de cada narrador. Assim como, 

quando inquiridos sobre situações que o nazareno não previu, os discípulos tiveram 

que dar um passo à frente e deduzir como Jesus teria pensado em relação a mais 

de um assunto. 

As epístolas ou cartas, que (junto com a narrativa dos atos dos apóstolos) 

completam o Novo Testamento, deixam claro que Paulo e os novos discípulos, que 

nem mesmo conheceram Jesus, estavam tomando iniciativas para organizar seu 

culto e seus seguidores. E é assim que, ao fixar na escrita as tradições orais sobre 

Jesus, os evangelhos que posteriormente seriam considerados canônicos, surgem 

em grego. Ao contrário da rica tradição encontrada nas cavernas do Mar Morto 

somente no século XX e até hoje considerada apócrifa, que foi produzida em 
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aramaico e recupera vozes das mais variadas e narrativas inclusive sobre a infância 

do nazareno e sobre sua família. 

As orações e rituais que são atribuídos a Jesus foram interpretados de várias 

maneiras, dando lugar ao surgimento de várias tradições diferenciadas de 

Cristianismo. É por isso que temos os católicos romanos, os católicos ortodoxos 

(gregos, russos e armênios), os cristãos coptas, os protestantes tradicionais 

(luteranos, calvinistas, presbiterianos e metodistas, entre outros) e os evangélicos 

pentecostais e neopentecostais, que já ultrapassam as quinhentas denominações. 

Muitos desses últimos nem sequer se atém aos evangelhos, localizando suas 

pregações muito mais nos livros de Moisés que nos de Jesus. 

Alguém poderia argumentar sobre a futilidade de questionar o uso do termo 

cristão para referir-se a Jesus, uma vez que seus seguidores o veem como o 

fundador do Cristianismo. E é aí exatamente que entra o papel do historiador, um 

tanto quixotesco, um tanto utópico, de se insurgir contra o senso comum banalizado, 

que leva as pessoas a reproduzir premissas equivocadas como se fossem fatos. 

Existe uma imensa diferença entre Jesus ter dado início a uma tradição de 

dissidência que veio a transformar-se no Cristianismo décadas após sua morte e 

entre ele ter sido cristão por profissão de fé. 

A precisão e a prolixidade na análise dos conceitos nos obrigam a denunciar 

o anacronismo dessas visões simplistas. E não apenas porque o discurso dos 

vulgarizadores da narrativa religiosa induz os fiéis a pensar que sua fé está acima da 

História, mas também porque nessa trajetória obscurantista estão a um passo de 

considerar-se acima da lei e da sociedade. A alienação social gerada pela ausência 

de leitura crítica de sua própria fé conduz à credulidade e ao fanatismo que flagelam 

os processos civilizatórios e erodem a solidariedade humana com o diferente. 

Uma visão histórica da composição dos textos considerados sagrados por 

qualquer religião auxilia à sua compreensão por outras ciências também, como a 

Antropologia e a Filosofia. Assim podemos entender as circularidades culturais e o 

intercâmbio de símbolos e rituais entre povos próximos ou distantes, mediante 

diálogo surgido da convivência ou mediante imposição surgida da invasão e do 

domínio político. E podemos constatar que essas mudanças ocorrem ao longo do 
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tempo, incorporando novos significados, novos símbolos, absorvendo as 

transformações sofridas por cada sociedade. 

Nesse sentido, alguns protestarão perguntando: qual o objetivo de seguir uma 

religião senão para acreditar que ela é a verdadeira e a única possível, imutável ao 

longo do tempo? Pois bem, poderíamos responder que essa visão absoluta é 

anacrônica diante do estágio em que se encontra o conhecimento humano; que ela 

induz à intolerância, à prepotência e à opressão dos que pensam ou sentem de 

modo diferente; que é uma expectativa limitadora e alienante diante das 

possibilidades da Vida e do Universo. Entretanto, diante da obtusidade induzida pelo 

senso comum banalizado, é provável que nossas palavras fossem repelidas sem 

conseguir penetrar os muros erguidos pelo fanatismo. 

“E pur si muove”... 

 

74. A Universidade Pública em Perigo. 

(Texto publicado em 04/08/17, em defesa da universidade pública, diante 

do desmonte promovido pelo governo golpista.) 

Em fevereiro de 1987, quando fiz minha matrícula na UNICAMP e comecei 

minha graduação em História, fui informada pelo palestrante que recepcionou os 

calouros de que, naquele momento, eu passara a fazer parte do um por cento dos 

estudantes que chegava ao ensino superior. Havia um clima de celebração do 

privilégio e da meritocracia de destacar-se passando em um vestibular 

extremamente concorrido. Havia a sensação de que o ensino superior nas 

universidades públicas estaduais (consideradas centros de excelência) abriria as 

portas do mundo para todos aqueles estudantes, minoria das minorias. 

O tempo provou que a meritocracia era relativa e o privilégio absoluto. Provou 

também que (ao menos nas Ciências Humanas) bem poucos de nós conseguiríamos 

cursar e perseverar no ensino superior sem algum auxílio. Os sistemas de bolsas 

(SAE, FAPESP, CAPES, CNPq) foram responsáveis por nossa permanência e 

nossa sobrevivência. 
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Naqueles tempos, as universidades federais estavam abandonadas e as 

estaduais permanentemente ameaçadas por cortes orçamentários. Mesmo assim, 

eram centros de produção de conhecimento e primavam pela formação de 

profissionais de primeira linha. O abismo no ensino superior, entre as instituições 

públicas e privadas, era de tal sorte, que as pessoas arregalavam os olhos quando 

mencionávamos onde estudávamos. 

E como estudávamos!!! 

Os cursos eram integrais e a carga horária e a quantidade de leituras eram 

consideráveis. Mas compensava porque nos abria a mente, transformando nossa 

maneira de ler, de pensar, de escrever e de argumentar. Entrávamos com uma 

carga de conhecimentos de almanaque, devido ao estado lastimável do ensino de 

Humanas durante os anos da ditadura e saíamos desconstruindo qualquer discurso. 

Imaginem o que foi (no meu caso em particular) sair de uma fábrica e entrar 

em um ambiente em que todos os meus professores já haviam escrito mais de um 

livro. Encontrar bibliotecas imensas, com livros em várias línguas e uma carteirinha 

que franqueava as portas de um mundo de sonhos e acesso infinito à cultura. E as 

conversas sem fim pelos corredores e escadas, com colegas e professores, em que 

se ampliavam as discussões das salas de aula. 

Nunca vou esquecer um episódio que aconteceu durante o meu segundo ano 

de graduação. Estava naquele ponto em que todos pensamos que aprendemos a 

escrever em “academiquês” e fiz um texto cheio de mesóclises em narrativa neutra e 

entreguei orgulhosa para o (logo quem) Sidney Chalhoub. Na devolução, ele me 

perguntou se eu era parente do Jânio Quadros e meu flerte com as mesóclises 

terminou ali de uma vez por todas. 

Já fiz mais de um texto neste blog tecendo loas aos professores maravilhosos 

que conheci na universidade pública. Já deixei bem claro, em todas as mídias e 

redes sociais de que participo, a dívida insanável que tenho com os sistemas de 

financiamento que me permitiram sobreviver enquanto estudava. E já devolvi 

socialmente muito do que recebi, socializando o conhecimento que obtive para 

ajudar jovens estudantes em suas caminhadas. 
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Mas nem tudo foram flores nessa trajetória. Nos anos 90, o projeto de 

desmonte das universidades públicas deixava os sistemas de financiamento à 

míngua. À exceção da FAPESP, todas as outras bolsas demoravam e falhavam no 

atendimento aos estudantes, com uma frequência assustadora. 

Os anos FHC foram de penúria para o ensino público em todas as instâncias. 

Mas a determinação de não abrir concursos penalizou sobremaneira as 

universidades, impedindo novas contratações quando a morte ou a aposentadoria 

levava algum docente. Houve casos de acúmulo de disciplinas para manter o 

calendário, com os professores lecionando na graduação e na pós, orientando 

alunos e ainda tendo que produzir publicações diante das exigências descabidas 

dos “novos paradigmas” de avaliação. 

Foi nesses tempos que se institucionalizou a prática de chamar alunos de pós 

para ministrar disciplinas, para aliviar a pressão dos titulares e ganhar tempo 

enquanto se esperava a liberação de novos concursos. O sucateamento que já 

atingia as universidades federais acabou por alcançar as estaduais e nunca mais as 

abandonou, especialmente em estados em que o projeto de gestão neoliberal 

prosperou. E mesmo assim as universidades resistiram. 

A década de expansão progressista que propiciou a abertura de novos campi 

federais pelo Brasil afora, acolhendo uma geração inteira de alunos ávidos, cujas 

famílias jamais sonharam com tais oportunidades, foi um período de otimismo e 

esperança. Os sistemas de financiamento socializaram o acesso à universidade 

pública e transformaram os perfis demográficos dessas instituições. Parecia que o 

Brasil finalmente era o que poderia ser. 

Mas a ameaça sempre permaneceu latente. Os meios de comunicação, que 

pregam o neoliberalismo desde que seja para os outros, passaram os últimos quinze 

anos defendendo a privatização do ensino superior no Brasil. Como se já não 

bastasse a demonização dos professores, “eternos grevistas”, a universidade 

passou a ser vista como um custo, e não o investimento que ela realmente é. 

A pressão constante dos discursos distorcidos criou uma imagem 

esquizofrênica de elitização do ensino superior, no primeiro momento em nossa 

História em que realmente a universidade adquiria uma feição mais plural e 
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democrática. Neste momento, em que deputados recebem benesses e afagos para 

manter os golpistas no poder, as universidades têm seus orçamentos reduzidos. 

Enquanto os quadros da casta judiciária acumulam auxílios e penduricalhos, os 

professores e os alunos são considerados como uma carga para o Estado. 

O sucateamento sistemático das universidades segue o roteiro neoliberal que 

desemboca (cedo ou tarde) na ruína dos interesses nacionais e na privatização 

acéfala dos maiores patrimônios materiais e imateriais que o país tem a oferecer. E 

essa é uma saga que vem se desenvolvendo implacavelmente à revelia das nossas 

lutas e das nossas contribuições à construção de um pensamento científico 

respeitável e respeitado. Nas mãos de tecnocratas, apadrinhados políticos 

medíocres e funcionários de capacidade duvidosa, as secretarias, ministérios e 

agências reguladoras responsáveis pelo ensino, mais destroem do que ajudam, com 

poucas e honrosas exceções. 

Sim, a universidade pública está em perigo como nunca antes esteve. E 

muitos não percebem porque passaram tanto tempo com a navalha na jugular, que 

se acostumaram a viver sob ameaça. Especialmente aqui no “Tucanistão”, aonde 

uma sucessão de governos inimigos vem sucateando sistematicamente as maiores 

universidades estaduais do país. 

Não podemos aceitar o fechamento das federais como se fosse uma coisa 

normal. A UERJ, as federais em Sergipe, na Paraíba e pelo Brasil afora estão 

diariamente pedindo socorro para sobreviver e a mídia parece querer transformá-las 

em exemplo para subjugar as outras, enquanto o governo golpista rifa nossos 

direitos, nosso futuro e nossas esperanças. E a sociedade nem sequer tem 

capacidade de avaliar o que se perde com isso. 

Devemos lembrar que houve ao menos uma década em que o Brasil foi o que 

poderia ser. Abrindo as portas da pesquisa científica e da produção de 

conhecimento a uma geração social e racialmente diversa, que oxigenou as 

universidades federais e começou a romper o cerco da classe média nas estaduais. 

Levando esses conhecimentos de volta a suas comunidades como professores, 

cidadãos e profissionais mais completos e ajudando a pensar um futuro mais 

auspicioso. 
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E essa década provocou tal pânico nas hostes do obscurantismo dominante, 

que hoje pululam por aí projetos de lei para amordaçar e destruir professores. A 

construção de um ensino plural e diverso acena para uma sociedade mais igualitária 

e menos injusta, e isso apavora os conservadores, os religiosos, os racistas, os 

homofóbicos, os machistas e os detentores de benesses e privilégios públicos. E a 

sociedade está sucumbindo a esse canto de sereia da intolerância porque não 

consegue avaliar o aspecto positivo das mudanças sociais. 

Delenda brasilis eu escrevi recentemente neste blog. E a destruição do 

ensino público é parte determinante da realização do projeto neoliberal de destruir a 

nossa sociedade, para moldá-la à feição solicitada pelo Grande Irmão do Norte. 

Resta saber até quando as universidades conseguirão resistir. 

A concretização do golpe de Estado e das reformas que nos anulam como 

cidadãos correm soltos, em parte, porque as classes populares querem consumir 

como classes médias, mas não querem abrir mão da mentalidade tacanha e tosca 

inoculada por seus padres, pastores, pela mídia e por um sistema de crenças que 

nos quer mais consumidores que cidadãos. Não me levem a mal, é claro que casas, 

geladeiras e fogões são muito mais do que necessários, mas nenhum governo (ou 

escola) até hoje conseguiu fazer com que as pessoas (em geral) valorizassem os 

tesouros da mente, do mesmo modo como perseguem a prosperidade material. E a 

cidadania só se concretiza quando se aprende a valorizar os patrimônios materiais e 

imateriais, tanto pessoais quanto sociais e nacionais. 

Eu devo demais à universidade pública para assistir ao seu desmonte calada 

e escondida. Mas só posso oferecer palavras porque a gasolina está cara demais 

para os “molotovs”. Então que sejam palavras: 

Giordano Bruno disse que os mundos eram infinitos, 

E foi queimado na fogueira com lenha verde,  

Tendo sua língua cortada para que o povo não o ouvisse, 

Mas os mundos continuaram sendo infinitos. 
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Galileu disse que a Terra girava em torno do Sol, 

E foi reduzido ao silêncio e à penitência, 

E mesmo assim a terra é redonda, se move, 

E gira em torno do Sol. 

 

Darwin disse que as espécies evoluem por seleção natural, 

E professores têm sido impedidos de ensinar sobre isso 

Pelo mundo afora e perseguidos e silenciados, 

E mesmo assim a evolução é um fato. 

 

O conhecimento persiste, subsiste, sobrevive e se multiplica, 

Mesmo sob a ameaça das fogueiras, dos calabouços, 

Da miséria e da tortura, porque o conhecimento somos nós, 

E não podem silenciar-nos ou matar-nos a todos infinitamente. 

 

75. Aviso aos Navegantes. 

(Texto publicado em 06/08/17, ironizando os pobres de direita.) 

Você não precisa ser um mentecapto defensor da eugenia e do genocídio 

para ser racista. Basta que você considere como natural o estado atual das 

desigualdades sociais, que você se sinta com direito às benesses sociais enquanto 

condena os que precisam de auxílios ou que você não sinta um mínimo de empatia 

sequer perante as tragédias anunciadas que assolam vários países africanos ou 

perante os jovens negros assassinados pela polícia nas grandes cidades do Brasil e 

dos EUA. O racismo é um sistema de valores que perpassa a economia, a 

sociedade e a História, e deixa atrás de si a desigualdade, a miséria e a morte. 
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Do mesmo modo que não precisa ser um agressor de mulheres para ser 

machista.  Basta que você considere como natural esparramar-se no sofá enquanto 

sua mulher ou sua mãe se esfalfam para manter arrumada uma casa que você só 

bagunça ou para preparar sua comida, mesmo que você sequer retire seu prato da 

mesa. O machismo é um sistema de valores que igualmente perpassa as várias 

instâncias sociais e históricas deixando seu rastro de desigualdade, miséria e morte. 

Mas, preste muita atenção, para ser capitalista você precisa de capital. Quer 

seja cuidadosamente consolidado em uma carteira de investimentos, para que você 

possa auferir uma renda estável; quer seja em propriedades móveis ou imóveis, 

ligadas à produção ou ao comércio, mas que lhe permitam auferir rendas 

consideráveis e não precisar viver ao sabor do acaso. Para ser capitalista é 

necessário, em qualquer hipótese, dispor do capital que faz o sistema funcionar. 

Se você toca um carrinho de pipoca ou vende um “dogão” no portão de casa 

após um exaustivo dia de trabalho, você não é empresário. Se você recicla lixo, 

revende produtos ou explora alguns pobres coitados oferecendo seus serviços a 

terceiros, você não é um capitalista. Você micro, pequeno e médio empresário é 

apenas mais um pobre entre bilhões de pobres descartáveis. 

Ser capitalista não é uma condição do vir a ser; se você precisa da loteria ou 

da ilusão de uma vida inteira de trabalho duro, lamento informar, mas a 

probabilidade de você se tornar um capitalista de verdade é menos que irrisória. 

Você continuará apoiando e defendendo um sistema que o esmaga, milionários que 

o desprezam e políticos que tiram o pão da boca dos seus filhos e netos, e mesmo 

assim morrerá tão insignificante quanto viveu. Porque para ser capitalista não basta 

compartilhar a ideologia dos que o exploram, é preciso ter acesso ao dinheiro e ao 

poder que sustentam e impõem essa ideologia. 

Cuidado, então, com passar sua vida ajoelhando-se, sacrificando aos deuses 

do mercado seu esforço, sua família, sua consciência e suas ilusões. Cuidado para 

não ser o palhaço que aplaude vivamente enquanto o sistema engole e regurgita 

seus irmãos. Cuidado para não ser o pusilânime que festeja as forças policiais 

espancando e matando negros, gays, mulheres, estudantes, professores ou 

jornalistas. 
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Porque a Revolução um dia vai chegar. Pode não ser agora, pode não ser a 

minha revolução comunista ou aquela anarquista que os meus amigos defendem. 

Pode não ser a milenarista que os cristãos esperam para sentar-se à direita de seu 

deus. Pode não ser a eugenista que os nazifascistas de plantão preparam para 

esmagar os diferentes. Mas ela vai chegar. 

E vai chegar porque existe um limite para a exclusão, para a desigualdade, 

para a exploração e para o sacrifício. Existe um limite de expansão para essa 

economia predatória e para essas sociedades de poucos privilegiados e muitos 

esmagados. E, certamente, existe um limite para sonhar com mobilidade em uma 

sociedade que elimina a possibilidade de sobrevivência. 

E quando a Revolução chegar, você que chorou pelas “princesinhas” 

Romanov, pelos poucos fuzilados da Revolução Cubana ou pelos “gusanos” 

parasitas vivendo em Miami da exploração da memória, tenha certeza que seu lugar 

no “paredón” estará garantido. Você que se regozija ao ver jovens negros amarrados 

em postes, trabalhadores reduzidos a uma condição bovina ou professores 

espancados em manifestações terá sua devida recompensa. Você que explora quem 

não pode se defender, enquanto obsequiosamente lambe o chão por onde os 

capitalistas de verdade passam, não perde por esperar. 

Porque muito mais asqueroso que o rico explorador é o miserável que 

lhe inveja a sorte e aspira a tornar-se seu igual, voltando as costas 

ostensivamente e apoiando todo o mal que a sociedade destina aos seus 

irmãos de origem.  

É uma questão de tempo. 

E, por último, mas não menos importante, este texto tem altas doses de ironia. 

Se você fugiu da escola nas aulas sobre figuras de linguagem, cuidado. Peça para 

alguém capacitado ajudá-lo na leitura.  
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76. Uma das Tantas Cartas que Andam Por Aí Para o Lula. 

(Texto publicado em 14/08/17, em solidariedade ao ex-presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, diante da perseguição implacável movida pela mídia e por parcelas nada 

republicanas do judiciário.) 

Prezado Companheiro: 

Permita-me a familiaridade de uma abordagem informal porque esta é uma 

carta de alguém que acompanha seu percurso desde o início. Desde o momento em 

que me tornei cidadã brasileira (nos anos 80) e consegui meu título de eleitor tenho 

votado em você a cada eleição em que foi candidato. Não sou uma pessoa de 

partido, sou comunista desde sempre e voto movida pela expectativa da mudança, 

que hoje a maior parte de seu partido já não mais representa, salvo raras e honrosas 

exceções. 

Não quero falar aqui dos seus feitos, esses já têm um lugar garantido na 

nossa História e falam por si. Também não sou uma pessoa dada a adulações, 

beija-mãos ou delírios de fã-clube adolescente. Respeito sua pessoa e admiro sua 

trajetória, embora acredite que o tempo da conciliação acabou e que por isso você 

corra o risco de tornar-se um dinossauro político muito em breve. 

E não creio que seja culpa sua, como afirmam muitos esquerdistas 

oportunistas que andam por aí vertendo rancor e inveja. O tempo da conciliação 

acabou porque a sociedade brasileira (aquela que está acima do limiar da pobreza) 

perdeu a ocasião histórica de apertar a mão que você lhe estendeu. Optaram pela 

via autoritária para preservar seus privilégios e “surfam” na onda conservadora que 

varre o planeta. 

A cada dia nosso horizonte como país se apequena. Nós das Ciências 

Humanas estamos sendo visados e perseguidos pelo obscurantismo e pela 

ignorância e há uma ação coordenada das forças mais arbitrárias da reação para se 

apossar da narrativa da realidade e impor seu lixo ideológico baseado em 

preconceitos religiosos e sociais. Nesse sentido, a truculência e a intimidação hoje 

se tornaram físicas e é uma questão de tempo para que as esquerdas oportunistas 

consigam algum cadáver para chamar de seu. 
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É por isso que a conciliação, que foi sua marca política, hoje é uma 

impossibilidade histórica. O momento é de confronto e nem você ou eu temos como 

inferir qual será o resultado deste processo. Corremos riscos seriíssimos como 

indivíduos e como parte desta nação continente, tão vasta e tão complexa. 

No momento em que você começa sua nova caminhada pelos sertões, sem 

ter sequer a garantia de que teremos mesmo eleições em 2018, eu me pergunto se 

existe um plano B. Afinal, a via eleitoral permanece incerta e, ao mesmo tempo, 

dado o arbítrio legislativo e judiciário sofrido por nossa presidenta legitimamente 

eleita, tenho a impressão de que o cargo majoritário está em vias de tornar-se 

irrelevante. E, na iminência da democracia representativa se tornar pró-forma, dada 

a parcialidade e o perfil exclusivista do Congresso, todos nós cidadãos nos tornamos 

descartáveis. 

Passo noites sem dormir procurando respostas e soluções, afinal foi para isso 

que estudei. O esforço feito pela minha família para que eu saísse da fábrica e fosse 

à Universidade não foi apenas para ter uma segurança econômica que jamais veio, 

também foi para que crescesse como ser humano. E meu crescimento implica em 

pensar a sociedade e contribuir para o combate à desigualdade. 

As ideologias supremacistas e totalitárias estão renascendo a olhos vistos e 

muitas pessoas já não tem pejo e nem vergonha de defender o racismo, a 

homofobia e as religiões que oprimem e torturam. Há ódio e rancor no ar e uma 

eletricidade negativa que transforma a sociedade em uma bomba relógio sempre 

armada. Haverá conflitos sem dúvida, a questão é descobrir onde e quando, para 

conseguir resistir e evitar um desfecho pior. 

E, embora eu respeite e admire você, me pergunto com frequência se você 

percebe que este é o momento de ações coletivas e não de colocar a esperança de 

transformação em um único indivíduo. E quando digo “coletivo” não me refiro ao 

espectro das esquerdas partidárias, que se apresenta como uma fauna lastimável e 

egos e nulidades viciadas no processo eleitoral. Para mim, “coletivo” é o povo e 

precisamos motivar esse povo a tirar o traseiro da poltrona e começar a ser cidadão 

de verdade. 
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Para quem nada tem é claro que um teto, geladeira, luz elétrica e saneamento 

são o paraíso e eu admiro que você tenha feito um esforço hercúleo para levar o 

essencial a tanta gente que jamais sonhou com tais confortos. Mas está na hora de 

pensar maior, de envolver esses meninos lindos que estão nas universidades 

federais graças a você e suas iniciativas e garantir seu futuro enquanto se liberta a 

nação do obscurantismo. Precisamos levar ao povo não apenas o letramento 

precário da alfabetização, precisamos levar o pensamento crítico para que nunca 

mais se deixem manipular pelos sacripantas que hoje ocupam o poder na maior 

parte do território nacional. 

E é esse o motivo desta carta, desculpe-me pela prolixidade que levou três 

páginas para atingir o ponto chave da argumentação. Se sobrevivermos a este ano 

aziago e a este governo golpista safado e desonesto, precisamos pensar algum tipo 

de programa radical de formação cidadã. “Para que nunca se esqueça, para que 

nunca mais aconteça”. 

Pense com carinho nisso. As grandes universidades brasileiras estão repletas 

de pessoas inteligentes que podem formular esses programas e de jovens cheios de 

energia, que podem aplicá-los pelo Brasil afora, desde que se lhes garanta as 

condições materiais e uma remuneração digna. E há um povo inteiro que precisa 

aprender que não se vira cidadão consumindo e sim pensando. 

E vou além, a situação é tão urgente que talvez precise ser encarada 

independentemente de haver ou não eleições ou de você se sagrar vitorioso uma 

terceira vez. Talvez precisemos que esse programa seja feito a despeito do governo 

e à revelia do poder econômico, que hoje determina que voltemos à miséria absoluta 

para melhor remunerar o capital rentista. O que nos espera é ainda mais gigante do 

que aquilo que acabamos de deixar para trás. 

Inclusive porque precisamos recuperar a esperança que nos roubaram. O 

estado de exceção, que hoje vivenciamos, sequestrou nossas perspectivas, nosso 

futuro e nossa capacidade de sobrevivência, deixando a possibilidade de transformar 

em curtíssimo prazo nossa sociedade em uma ruína pós-apocalíptica. E o que 

sobrou foi apatia, desânimo e medo. 
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Para recuperar a esperança e o protagonismo popular é necessário ir além da 

política partidária e do processo eleitoral. O compromisso com o futuro deve ser 

incondicional e o passado deve ser referência e horizonte. O que você fez, feito está 

e foi ótimo, o que falta fazer é o futuro. 

É um mundão de coisas que você não pode e nem deve encarar sozinho. 

Chegou a hora da construção coletiva de todos nós, da sociedade que se importa e 

das pessoas que se preocupam. Pense nisso com cuidado e carinho, deixe um 

pouco de lado os gabinetes, os acordos de conciliação com os poderosos e não 

perca nunca mais o contato com o povo. 

Um grande abraço, conte comigo enquanto tiver um cérebro e um par de 

braços para trabalhar e como já disse outro companheiro: 

“Hasta la victória final!” 

 

77. O Historiador e o Zé da Esquina. 

(Texto publicado em 19/08/17, refletindo sobre as agruras da profissão de historiador 

diante da ascensão das pseudociências e do conservadorismo.) 

Estive pensando neste texto por vários dias. Calhou de acordar hoje e 

descobrir que foi criada uma efeméride dizendo que é nosso dia. Então, talvez, o 

que segue aqui ajude um pouco na reflexão sobre o nosso entorno social. 

Para ser historiador é preciso estudar muito. Dominar técnicas de pesquisa de 

vários tipos, não basta saber paleografia para decifrar a escrita documental ou 

línguas mortas para entender documentos antigos, é necessário também um 

razoável nível de erudição sobre a época estudada para conseguir “ler” suas fontes 

de uma maneira contextualizada, sem cometer anacronismos. E é claro que um 

domínio minimamente sofisticado da produção teórica requer a leitura crítica de 

algumas centenas de obras consideradas primordiais. 

História não é um curso para quem tem preguiça, para quem não gosta de ler 

ou para quem tem uma visão de mundo excludente e limitada. Se o historiador não 

tem a capacidade de refletir criticamente sobre a época que estuda, então ele vai 
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apenas reproduzir repertórios de datas e fatos ou as versões oficialmente aceitas, 

que interessam aos detentores do poder e da informação. Se o pesquisador ou o 

professor não tem o treino para desconstruir e decompor os elementos dos 

discursos sociais e documentais, ele se torna um mero reprodutor de sensos 

comuns sem noção ou reflexão. 

E vou repetir o que já disse dúzias de vezes nos vídeos e materiais do 

Cantinho da História, criticar não significa falar mal ou desancar. Uma leitura crítica 

implica em saber identificar os pressupostos teóricos do autor do texto, 

compreendendo assim porque cada autor “escreve como escreve” e conseguir 

dialogar com eles dentro das linhagens teóricas e historiográficas. Esse tipo de 

leitura implica em conseguir decompor o texto em suas partes essenciais e entender 

a mecânica de construção da narrativa. 

Cabe ao historiador desmascarar os discursos dos poderosos, contrastando-

os com a realidade social de suas épocas. Cabe ao historiador denunciar crimes, 

injustiças e genocídios “para que nunca se esqueça, para que nunca mais 

aconteça”. Cabe ao historiador fixar na trama do conhecimento as narrativas das 

épocas que já se foram para garantir a memória e a identidade de todos nós. 

Mas também cabe ao historiador mergulhar em séries intermináveis de 

documentos e produzir tabelas e mais tabelas analíticas sobre demografia, clima, 

alimentação ou qualquer que seja o tema da pesquisa. Cabe ao historiador devassar 

centenas de processos judiciais, dominando a linguagem notarial e processual, para 

entender as estruturas da ordem e da punição na sociedade. Cabe ao historiador 

adquirir corpus de conhecimentos complexos quando sua disciplina entrecruza com 

o Direito, a Medicina, a Geografia ou a Filosofia. 

E toda essa pesquisa deve ser vertida em uma narrativa que obedece a 

normas técnicas bem estritas. Deve dialogar com a corrente historiográfica em que 

se insere e deve apresentar seus documentos, tabelas e instrumentos de pesquisas 

dentro dos modelos academicamente aceitos. E deve estar sempre pronto para a 

refutação e crítica de seus pares. 

Por isso textos acadêmicos são tão chatos? – perguntará aquele aluno 

rebelde e você lhe responderá que sua leitura só lhe parece chata porque ele não 
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tem o treino e o conhecimento necessário para lê-los de maneira adequada. E, se 

você tiver sorte, vai conseguir passar a esse aluno uma série de ferramentas para 

que aprenda a ler adequadamente e não ande por aí dizendo besteiras. Mas, se não 

conseguir, você terá que se defrontar com mais um obscurantista defensor de 

autores irrelevantes só porque são de fácil leitura e que odeia os intelectuais porque 

não consegue acompanhar seu raciocínio. 

E estamos em uma sociedade cheia deles. Autores mercenários que 

cometem desonestidades intelectuais medonhas apenas para vender livros, 

professores titulados que se esgoelam como energúmenos em noticiários 

popularescos e palestrantes que ganham fortunas para oferecer platitudes 

embrulhadas em verbosidades eruditas a plateias de basbaques e novos ricos. E o 

público em geral não tem o treino e nem a capacidade para distinguir essa História 

para consumo e descarte, dos trabalhos acadêmicos sérios que consomem a vida 

dos pesquisadores. 

Hoje o historiador não enfrenta apenas a crítica abalizada de seus pares, 

enfrenta também o deboche de humoristas escatológicos e a opinião do Zé da 

Esquina. As maiores barbaridades são proferidas por um vulgo ignorante, mal 

informado e prepotente e somos obrigados a viver desfazendo as confusões 

causadas por esse tipo de desinformação. E, no meio dessas refregas, o Zé da 

Esquina tem tanta autoridade perante a sociedade quanto nós que somos 

especialistas. 

Em um mundo cheio de “minas lacradoras” e gentes de “opiniões” fortes, a 

dura labor de aquisição de conhecimento é o que menos importa. Ganha os 

“debates” quem berra mais alto, quem abandona a civilidade e “cala” os outros. 

Perde quem procura racionalidade em meio à barbárie. 

Ser especialista nos dias atuais virou crime. Muitas pessoas acreditam que o 

conhecimento é um fator de prepotência e que qualquer opinião leiga tirada do 

próprio traseiro tem o mesmo peso que o trabalho de pesquisa de décadas. Do 

mesmo modo, esses apologistas do pseudoconhecimento andam por aí incensado 

autores irrelevantes de décadas e décadas atrás para apoiar as falácias que 

defendem. E cabe a nós resistir e manter a integridade do “fazer” historiográfico. 
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Pirralhos arrogantes, que são incapazes de aceitar o contraditório, erguem a 

voz e colocam o dedo na cara de pesquisadores sérios e ainda nos chamam de 

agressivos quando desconstruímos suas certezas banais e demonstramos o caráter 

raso de seus conhecimentos de almanaque. A disputa por uma versão dominante na 

arena da divulgação da História nos arranca do dinamismo dos debates acadêmicos 

para mergulhar nesse ambiente de briga de rua das redes sociais. E, para vergonha 

suprema da humanidade, hoje no Brasil se chega às vias de fato discutindo a matriz 

ideológica do nazismo porque uma súcia de retardados anda propalando que Hitler 

era de esquerda. 

E mesmo assim estamos aqui e hoje, homenageando Joaquim Nabuco, 

festeja-se nosso dia. Joaquim Nabuco que foi um erudito e um ativista abolicionista. 

Em uma sociedade que considera o ativismo dos professores um crime de lesa 

pátria. Certamente ironia pouca é bobagem. 

Estamos aqui e não seremos calados. Nem por leis de mordaça, nem pelo 

desmonte das universidades e nem pela ignorância e agressões do público. 

Estamos aqui para ficar e para lutar por nossos conhecimentos e o direito à nossa 

produção acadêmica e social dentro dos cânones da ética e da seriedade que o 

ofício exige. 

Legislações ultrapositivistas, destinadas a despojar a escola e a academia de 

seu poder libertador não podem silenciar mais de um século de aprimoramento 

teórico e metodológico. A pretensa neutralidade exigida e defendida por quem não 

tem compromisso algum com o conhecimento (e procura somente uma profissão em 

que se encostar) não é apenas ingênua, é vergonhosa. Que pensariam disso Marc 

Bloch, Lucien Fébvre, E. P. Thompson, Eric J. Hobsbawm e o próprio Karl Marx? 

Ser historiador e professor hoje é resistir. É clamar no deserto enquanto se 

procura não perder a sanidade diante de um sistema que nos apequena, 

aprisionando alguns na produtividade acadêmica e silenciando outros tantos em um 

mercado de trabalho taylorizado. E é por isso que eu digo NÃO às mordaças, às 

ingerências e ao senso comum acéfalo de uma sociedade que prefere o consumo e 

o espetáculo da força e da violência, em detrimento do debate e do conhecimento.  
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Somos o que somos, para bem ou para mal, e vamos continuar aqui por muito 

tempo. Acostumem-se. 

 

78. O Insano Movimento Anti-vacinas. 

(Texto publicado em 23/08/17, denunciando a alienação presente nos ativistas 

que não acreditam em vacinas.) 

Eu não sou da área de saúde e meus conhecimentos sobre Biologia são 

incipientes. Eles me valeram para transpor o vestibular há trinta anos e, embora 

goste de acompanhar os avanços científicos através da imprensa (pouco 

especializada), falta-me o treino necessário para distinguir afirmações 

convenientemente embasadas do resto do lixo conspiratório que circula na internet. 

Evidentemente, algumas das bobagens que leio são fáceis de desmascarar, mas 

não todas. 

É por isso que sempre recorro aos poucos médicos em que confio para 

checar informações e pedir conselhos. E eu não sou de acreditar em qualquer 

médico, levei décadas para reunir menos de meia dúzia de especialistas a quem 

confio minha vida e minha sorte. E até hoje isso tem sido satisfatório, afinal, continuo 

viva. 

Sou de uma das primeiras gerações que se beneficiou com a aplicação 

sistemática de vacinas. Tive a sorte de passar a primeira infância em um país em 

que a medicina parcialmente socializada permitia o acesso às principais vacinas 

necessárias existentes no momento. E, mesmo quando surgiam novidades ainda 

não encampadas pelo sistema, tive pais conscientes que se sacrificaram para 

comprar a vacina do sarampo quando ainda era uma incógnita.  

Ergo, nunca tive sarampo, meningite, pólio, coqueluche, tétano, difteria ou 

varíola. Até hoje tomo regularmente as vacinas contra o tétano e a gripe e quando 

ocorre alguma epidemia maior e o governo libera vacinas, faço questão de estar 

imunizada. Apliquei a mesma política à minha filha e não tenho arrependimentos. 

Antes dos governos socialmente conscientes, paguei por várias vacinas que 

hoje existem regularmente na rede pública (sabe lá por quanto tempo com esse 
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governo golpista que corta os benefícios sociais dia após dia) e, bem orientada pelo 

pediatra, mantive as margens de segurança para que minha filha tivesse uma 

infância tão saudável quanto a minha. Por isso mesmo é que não entendo pessoas 

pretensamente educadas esbravejando na internet sobre vacinas causadoras de 

autismo. Como se alguém soubesse o suficiente sobre o próprio espectro do autismo 

para afirmar o que quer que seja sobre suas causas ou mesmo como se artigos 

esparsos na rede sem confirmação ou contraprova fossem confiáveis. 

Anda por aí uma tendência paranoica que, desde uma esquerda que não 

confia em laboratórios até uma direita com sua eugenia inconfessável querendo 

filhos “normais”, despreza a vacinação e faz amplas campanhas contra. Essa 

barbaridade começou (que novidade!) nos Estados Unidos, país já notório pela 

submissão ao fanatismo religioso e pelas amplas parcelas de ignorantes com 

diplomas. E a internet está servindo de fator de difusão para essas maluquices. 

Mas não são apenas maluquices, há certamente um componente do 

individualismo egoísta contemporâneo que chega a assustar. Afinal, pouco importa a 

muitas dessas pessoas que vivamos em um mundo superpovoado, empilhados em 

cidades onde nossas crianças estudam em escolas com amplo trânsito de pessoas, 

ampliando o risco de epidemias de modo superlativo. Desde que seus filhos estejam 

seguros de males imaginários, pouco lhes importa colocar em risco o resto do 

planeta. 

E assim começam a ressurgir doenças já erradicadas e essas pessoas nem 

sequer entendem porque seus filhos e elas mesmas se tornam um fator de risco. 

Quem se lembra do pânico causado pelos surtos de gripe, nas últimas duas 

décadas, é capaz de imaginar o que aconteceria se nos víssemos às voltas com o 

retorno da varíola ou da difteria. Basta observar como o aumento da miséria no 

planeta e a complexidade das doenças autoimunes estão promovendo o retorno da 

tuberculose, que parecia controlada há menos de duas décadas. 

Quando surgiu a vacina contra o HPV eu corri a consultar minha ginecologista 

sobre a possibilidade de vacinar minha filha, naquele momento a vacina era 

caríssima e estava fora da rede pública. A Dra. Vera, em quem confiei por mais de 

vinte anos, me garantiu que a vacina era segura e que a janela de imunização era 

longa o suficiente para que eu pudesse esperar o barateamento. Eventualmente o 
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governo liberou a vacina, mas então minha filha já não estava na faixa etária 

indicada e eu tive que pagar mil e duzentos reais no total pelas três doses. 

Hoje o governo libera a vacinação, mas tudo bem, agora já foi. Minha filha não 

sofreu qualquer efeito colateral, nem mesmo a tontura ou soneira que a clínica 

particular esperava. E eu tirei um peso imenso dos ombros, tão imenso que nem sei 

se vou conseguir colocar em palavras. 

Eu venho, pelo lado materno, de uma família em que o câncer é uma 

sentença. Dos treze irmãos, minha mãe incluída, cinco (ao que eu saiba) já 

apresentaram a doença, sendo que três vieram a falecer por causa disso; essa conta 

inclui meu avô, alguns primos próximos e distantes e ao menos uma tia-avó. Minha 

mãe sobreviveu à doença e eu mesma vivo de preventivo em preventivo, tendo já 

removido vários pólipos que poderiam ter evoluído para tumores se deixados à 

própria sorte. 

A genética já está “presenteando” minha filha com o risco de hipertensão e 

diabetes dos dois lados da família e com uma vasta possibilidade de câncer do meu 

lado. Qualquer coisa que eu possa fazer para poupá-la dos riscos envolvidos nessa 

doença, ainda será pouco e é por isso que fiquei tão eufórica quando essa vacina 

surgiu e não descansei até que ela tivesse acesso. Porque tudo o que posso fazer é 

agir ampliando os fatores de prevenção e consciência. 

Jamais me perdoaria se a minha omissão causasse qualquer doença em 

minha filha ou em qualquer outra pessoa do meu entorno, seja parente ou não. 

Acredito que é nossa responsabilidade assumir o cuidado não apenas dos que são 

nossos pelo sangue, mas de todos com quem dividimos o cotidiano em nosso 

planetinha superlotado. Considero de um egoísmo atroz negar a imunização a quem 

quer que seja apenas baseado em estatísticas de internet. 

Não vou nem entrar no mérito sobre fatores de risco, taxas de mortalidade ou 

complexidade demográfica. Nem sequer quero discutir sobre o anacronismo de 

comparar nossas condições de vida com as dos séculos passados, do modo ligeiro e 

raso que os teoristas de conspiração empregam para semear o pânico. Basta pedir 

para que vocês imaginem o que poderia ter acontecido se nossos pais fossem tão 
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crédulos e irresponsáveis quando a epidemia de meningite atingiu São Paulo em 

meados dos anos 70.  

Quantos de nós ainda estaríamos aqui? 

 

79. A Professora, o Menino e a Misoginia Nossa de Cada Dia. 

(Texto publicado em 25/08/17, em desagravo à Professora Márcia Friggi, que 

sofreu violência por parte de um aluno e foi covardemente ofendida e atacada pela 

imprensa e pelos grupelhos conservadores.) 

Quantas de nós já não fomos acusadas de agressividade ao elevar a voz ao 

mesmo tom de algum homem que nos confrontava? Ou ao olhá-lo nos olhos 

enquanto se empavonava ao criticar-nos? Ou ao responder a uma crítica de maneira 

categórica sem baixar a cabeça e sem nos desculparmos por existir? 

Existe uma distorção na percepção masculina que faz com que muitos 

homens se acreditem perfeitamente razoáveis mesmo quando estão esbravejando 

feito energúmenos, mas que se sintam agredidos sempre que não concordamos 

com seus argumentos ou os olhamos nos olhos e regulamos nosso tom de voz pelo 

deles. Resultado de um processo de socialização inequivocamente sexista, esse tipo 

de comportamento beira a insanidade e contribui para os níveis catastróficos de 

violência de gênero. Que o digam milhões de vítimas diárias dessa violência pelo 

planeta afora, ou ao menos aquelas que sobrevivem. 

Nos últimos quatro dias, venho tentando lidar com a agressão sofrida pela 

professora Márcia Friggi, em Indaial, por parte de um aluno de quinze anos. As fotos 

do rosto ensanguentado dessa colega, após tomar um soco brutal ao repreender seu 

aluno estão por toda a minha Linha do Tempo no Facebook. E eu relutei muito antes 

de escrever sobre o assunto porque não sou oportunista e todos os que me seguem 

sabem que não “bombo” este blog com a intenção de “viralizar”. 

Mandei uma singela mensagem de solidariedade à professora Márcia, através 

do Facebook e pretendia ficar por isso mesmo. O que me traz hoje a refletir sobre os 

acontecimentos é a matéria absolutamente tendenciosa publicada ontem à noite no 

portal do G1, que dá voz ao advogado do aluno e deixa implícito que ele é a vítima e 
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não nossa colega brutalmente agredida. Sinal dos tempos ou de um projeto de 

sociedade que já não nos serve mais? 

O advogado do agressor está em seu trabalho quando minimiza inclusive uma 

agressão que o menor praticou contra a própria mãe e retrata a professora Márcia 

como instável. Ele é pago para isso e é o que já se espera que faça mesmo que 

para isso chegue a mentir, é parte de seu desempenho para livrar seu cliente das 

consequências de seus atos, cabendo ao judiciário interrogar as partes e as 

testemunhas e chegar o mais perto possível de uma versão plausível dos 

acontecimentos. Até aí nada demais, até pedófilos se defendem alegando que já 

foram abusados para fugir à monstruosidade de seus atos, se o menor era agredido 

em casa durante a infância isso não justifica sua covardia ao espancar mulheres. 

O advogado eu entendo. Quem não entendo é a jornalista que endossou seu 

discurso e promoveu a impressão de que a vítima da agressão é que era 

responsável pelos acontecimentos. Em que universo se ouve apenas uma parte e se 

pré-julga a outra sem direito ao contraditório?  

E aí é claro, meus amigos dirão “Anna, sua tonta, é o G1 ecoando a política 

editorial da Rede Globo, que escolhe quem demoniza e quem santifica e dane-se a 

realidade da vida”. Que seja, vá lá, admito que não guardo qualquer tipo de ilusão  

quanto à idoneidade ou qualidade do jornalismo dessa rede de comunicações. O 

que me assusta é o conteúdo simbólico dessa terceira violência sofrida por Márcia 

Friggi, depois que (no segundo ato dessa tragédia grotesca) os minions nas redes 

sociais consideraram que ela mereceu a agressão por ser de esquerda. 

Há três pontos a considerar nessa série nefasta de atrocidades: 

I. O aluno, que não tem qualquer justificativa para ter socado outro ser 

humano e deveria ter sido sumariamente expulso da escola e punido de 

acordo. Violência de gênero não pressupõe apenas o entorno familiar e a 

relação empregatícia, esse aluno já bateu em outra mulher antes (sua 

própria mãe) e apresenta os indícios de um perfil não apenas agressivo, 

mas também covarde e misógino. A idade não pode servir de desculpa, 

quando muito de atenuante. 
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II. As redes sociais, que se de um lado conseguiram angariar atos de 

solidariedade, de outro abriram as portas dos chiqueiros e permitiram que 

vários mentecaptos fossem procurar no perfil de Márcia os argumentos 

para justificar a agressão. Dando vazão, desse modo, ao chorume 

cotidiano da misoginia que sempre responsabiliza a mulher pelas 

agressões sofridas, ainda mais se ela é de esquerda em um momento em 

que a escalada do conservadorismo resuscita ideologias pútridas do 

passado. Nesse sentido, politizou-se uma agressão de gênero e permitiu-

se que qualquer desclassificado anônimo endossasse e aprofundasse o 

soco original. 

III. A campanha sem tréguas de várias emissoras, incluída a rede que 

hospeda o portal em questão, para demonizar e desqualificar os 

professores, mormente se eles forem de esquerda. E os jornalistas, que 

dependem do emprego para sua sobrevivência, acabam por endossar as 

políticas editoriais parciais e criminosas que levaram o país ao abismo em 

que se encontra. Não admira, então, que fosse uma mulher a escalada 

para desqualificar Márcia Friggi, dando voz à defesa do aluno e omitindo-

se quanto à enormidade do fato acontecido, jogando simbolicamente a pá 

de cal ao escárnio já cometido nas redes sociais. 

Em tempos de Escola sem Partido, não faltarão vozes para dizer que todos 

nós professores devemos ser espancados mesmo, isso já aparece nas redes sociais 

há meses e as autoridades sequer tomam conhecimento desses chamados à 

violência. Pudera, se os governadores jogam seus esbirros fardados sobre 

professores indefesos em manifestações e sequer são responsabilizados por sua 

truculência e covardia, o que esperar do resto da sociedade? O que esperar dos 

alunos, que a permissividade e incompetência das administrações escolares 

protegem e incentivam? 

A agressão brutal e descabida a Márcia Friggi é mais uma etapa da escalada 

da violência de gênero, que poderia ter sido evitada se houvesse seriedade nas 

políticas públicas e não se entregasse as escolas ao arbítrio de vereadores igrejeiros 

e ignorantes. A omissão da administração pública diante do crescimento do 

movimento Escola sem Partido (absolutamente inconstitucional, racista, misógino e 
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homofóbico), que visa desqualificar qualquer discussão sobre gênero nas escolas, 

partindo de premissas absolutamente falsas e fraudulentas sobre os conteúdos 

programáticos, é diretamente responsável por atos de violência desse calibre. A 

cumplicidade entre políticos e pastores para silenciar a educação crítica ainda há de 

gerar mais aberrações como esta e mais vítimas inocentes. 

É violência de gênero e misoginia sim, quando a sociedade tenta 

responsabilizar a vítima e não lhe garante sequer a integridade física. Podem uivar e 

ranger dentes, mas não vamos ficar em silêncio diante desse tipo de agressão. Que 

cada um dos responsáveis receba as penas da lei e o escárnio das pessoas que 

realmente ainda tem cérebro e sensibilidade em nossa sociedade. 

Deixo meu forte abraço solidário e meu desagravo a Márcia Friggi com meus 

melhores desejos de que continue na luta e consiga superar a covardia do mundo 

em que vivemos. 

 

80. Ideologia de Gênero. 

(Texto publicado em 1º/09/17, em virtude da ofensiva dos projetos 

Escola sem Partido nas vereanças interioranas.) 

Você já parou para pensar que tudo pensamento articulado em torno de uma 

visão de mundo estanque é ideologia? Nesse sentido, religiões são tão ideológicas 

quanto partidos políticos e teorias econômicas. As pessoas apenas não percebem 

porque todos nós somos educados para perceber nossas próprias ideias como 

“verdadeiras” e as dos outros como equívocos. 

É por isso que muitas pessoas não têm dificuldade alguma em perceber os 

deuses gregos e egípcios como mitológicos, mas se ofendem profundamente 

quando colocamos os deuses judaico-cristãos na mesma categoria. Ao se deixar 

seduzir por uma ideologia religiosa, o fiel precisa acreditar cegamente que aquela 

visão de mundo é uma verdade absoluta e inquestionável para que sua vida faça 

sentido. Nessa, como em qualquer outra instância da vida, o autoengano preserva o 

ego frágil dos ignorantes. 
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Nesse sentido, para qualquer pessoa minimamente pensante, quando se fala 

em ideologia de gênero imediatamente vem à mente os hábitos ultrajantes de vestir 

meninas de rosa e meninos de azul, de oferecer bonecas às meninas e brinquedos 

complexos aos meninos, de restringir o acesso profissional às mulheres e privilegiar 

os homens com salários e oportunidades melhores. Isso sem nem nos 

aprofundarmos no duplo padrão de moral que permite aos homens uma liberdade 

sexual que é negada às mulheres, transformando os espaços de convívio em uma 

constante ameaça de assédio para mulheres e meninas. Essa é uma ideologia no 

sentido mais palpável do termo, que permitiu à sociedade organizar-se para o 

trabalho capitalista, manter a dominação das religiões mais ignorantes e ainda, de 

quebra, supervalorizar o ego masculino em detrimento da realidade objetiva e 

material.  

E a realidade objetiva e material, conforme já vem sendo estudado de 

maneira sistemática nas grandes universidades ocidentais por mais de cinquenta 

anos, indica que os papéis sociais são construídos ideologicamente ao longo do 

processo de educação e socialização. Meninas não nascem gostando de bonecas, 

nem de lavar pratos, nem de cozinhar e nem tem a biologia como destino no papel 

de mães, isso é inculcado a elas pelos modelos educacionais arcaicos. Meninas 

podem ser engenheiras, pedreiras, astronautas, astrofísicas ou cientistas nucleares 

se assim desejarem e se a sociedade tiver um mínimo de senso de justiça. 

Elas podem e elas são quando isso é permitido, e mesmo quando não o é, 

elas lutam e conseguem viver de acordo com seus próprios termos, mesmo que para 

isso tenham que enfrentar a hostilidade, o sarcasmo e a violência do mundo 

masculino. A ideia de que a biologia é um destino, ao invés de um mero componente 

de um conjunto muito maior de circunstâncias, conserva-se no imaginário popular 

porque isso convém a diversos interesses na organização sistêmica da nossa 

sociedade. E a educação reflete lastimavelmente esses interesses. 

E isso não é de hoje. O pensamento moderno iluminista, que colocou a 

república laica como única opção política viável, foi incapaz de gerar um sistema de 

educação que superasse essa armadilha do gênero. Basta ler Jean Jacques 

Rousseau e sua nouvelle Heloise de 1761, que preconizava uma educação 
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feminina apenas para que as mulheres se tornassem mães melhores que educariam 

seus filhos como homens modernos.  

Essa visão de que a maternidade é um instinto nato, uma realização em si do 

ethos feminino e um destino biológico inescapável é uma ideologia construída como 

qualquer outra. E beneficia uma visão ordenada e confortável de mundo em que 

cada um conhece seu lugar e seu destino, e as religiões e o estado patriarcal podem 

prosperar à custa da submissão feminina. É por isso que os direitos reprodutivos 

ficam à mercê de bancadas parlamentares majoritariamente masculinas e com perfil 

religioso conservador, ao invés de serem discutidos e viabilizados pelas principais 

interessadas que somos nós, as mulheres vivas, pensantes e agentes de seu próprio 

destino.  

Os estudos universitários sobre gênero têm mostrado com volumosos dados 

demográficos, judiciários e educacionais, que esse modelo é responsável pelas altas 

taxas de violência no trato social, que a cada ano vitimam centenas de milhões de 

mulheres no planeta. E essa violência que vai da mera intimidação ou cerceamento 

de direitos humanos, passando pelas altas taxas de estupros e desembocando no 

assassinato propriamente dito é naturalizada a ponto de parecer inerente ao convívio 

social para muitos. Nesse sentido, uma discussão aprofundada sobre essa ideologia 

de gênero nas escolas ajudaria a combater a violência e criar novas gerações mais 

saudáveis do ponto de vista psicológico. 

Educar o cidadão para respeitar os direitos humanos significa, nestes dias 

obscuros e odientos, ter que lutar com unhas e dentes para defender a humanidade 

dos não-brancos, das mulheres, dos homossexuais, transexuais e dos pobres em 

geral, em uma sociedade que nos vê como cidadãos e cidadãs de segunda classe e 

estorvos ao equilíbrio político e econômico. Porque a ideologia de gênero em que 

estamos mergulhados desde priscas eras é parte de um conjunto muito maior de 

medidas restritivas que garantem a cidadania atuante e a humanidade reconhecida 

aos privilegiados pela cor, pela biologia e pela fortuna. E isso fica bem claro ao ver a 

demografia prisional, a estratificação nas administrações públicas e nas empresas e, 

evidentemente, os números da violência social. 

 Vejam vocês que esses números esmagadores da violência social são 

solenemente ignorados ou, quando muito, apreendidos como a ordem natural das 
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coisas nessa visão deturpada de mundo que também considera o holocausto judeu 

na Segunda Guerra Mundial como algo muito mais chocante que a escravidão 

africana na colonização das Américas. Isso porque claramente existe uma 

hierarquia no sofrimento humano, que faz com que as tragédias vitimando alguns 

mereçam mais destaque, empatia e solidariedade do que as que atingem a todos 

nós outros. Uma avaliação desapaixonada, despolitizada e irreligiosa da História 

seria capaz de identificar na opressão feminina, na escravidão africana e no 

holocausto judeu, as diferentes etapas da disputa por uma hegemonia narrativa do 

destino humano, que privilegia a minoria branca dominante. 

A ideologia de gênero, presente em todas as instâncias de nossa sociedade, 

aprofunda os abismos de desigualdade que atingem também outros grupos 

igualmente marginalizados. Mas como não nos dão a oportunidade de estudá-la nas 

escolas, novas gerações de machinhos prepotentes estendem seus preconceitos 

contra gays, lésbicas, transexuais, estrangeiros não-brancos e portadores de 

saberes alternativos e ideias políticas diferentes. No cerne da visão de mundo 

hierárquica, desigual e cruel que viabiliza a constante violência social no mundo, a 

ideologia de gênero reinante tem papel preponderante. 

Nesse sentido, não admira que grupos religiosos ligados a interesses 

econômicos escusos tentem criminalizar os estudos e os números do gênero e 

viabilizem legislações para impedir que a ideologia dominante seja criticada nas 

escolas e na sociedade. Eles estão lutando para preservar o caldo de cultura que 

permite que suas fortunas prosperem em detrimento da sociedade e dos cidadãos. 

Uma sociedade preponderantemente justa, radicalmente igualitária e livre das 

opressões ideológicas por eles promovidas certamente nem precisaria de religiões 

para mediar o convívio e seria muito mais humana. 

 

81. “A Senhora Tem Preconceito Com Liberais.” 

(Texto publicado em 03/09/17, equalizando as críticas ao liberalismo e 

sua vertente atual “neo” coisa nenhuma.) 

O comentário de um internauta me atingiu bem no peito e fiquei imaginando 

até o “beicinho” emburrado do jovem estudante que não conseguiu aceitar ser 
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questionado e ainda me chamou de agressiva. Imagino que essa seja a rotina 

ultimamente para quem procura promover debates com quem tem mais certezas do 

que ideias para trocar. A agressividade aflora sob a forma de acusações contra o 

“outro” quando os argumentos não conseguem defender pensamentos 

insuficientemente estruturados. 

E me deixou pensando durante semanas. Pensei e reli mais de trinta textos 

do meu blog, reli minhas respostas aos comentários nas páginas que mantenho nas 

redes e fiquei procurando os traços do meu preconceito e da minha agressividade na 

resposta dada ao rapaz, mas ele removeu seu comentário, impedindo o seguimento 

da discussão. E ainda estou pensando. 

Pensando, em primeiro lugar, que algumas pessoas não sabem 

identificar a diferença entre preconceito e antagonismo.  

O preconceito é construído na ignorância do ser e do outro. Quando 

expressamos um preconceito, ignoramos o que o outro tem em comum com nós 

mesmos enquanto seres e o categorizamos a partir de clichês e categorias fáceis de 

assimilar e de reproduzir. E é na distância que estabelecemos em relação a esse 

outro ser, que nossa própria identidade se define. 

Para ser preconceituoso é imprescindível ignorar o ponto de vista da 

alteridade e abandonar a empatia, sacrificada no altar do egocentrismo. É 

necessário, do mesmo modo, atrelar a nossa identidade ao apagamento e ao 

silenciar das outras formas de pensar e de viver. Porque o preconceito é definidor e 

na medida em que todo ser humano tem algum, isso garante a preservação do ego, 

no sentido lato do termo. 

Já o antagonismo é algo mais intelectual e menos visceral. Para ser 

antagonista é necessário conhecer as ideias do outro e opor-se a elas partindo de 

outros campos do pensamento. O conhecimento e a consciência do outro é que 

permitem que o aceitemos como antagonista. 

Com o antagonista discutimos em termos de igualdade, mesmo quando não 

concordamos com nada do que pensa. Ao antagonista atribuímos uma identidade 

paritária à nossa, mesmo que divergente. E discutimos com ele por todos os meios 
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civilizados, quer sejam coloquiais ou acadêmicos, esperando que esse diálogo dê 

bases para a construção de um conhecimento maior. 

Pensando, em segundo lugar que o antagonismo requer maturidade e 

uma longa construção íntima, no sentido de aceitar que um antagonista é um 

interlocutor e não um inimigo. 

Nesse sentido, o pensamento liberal e neoliberal está em um campo teórico 

absolutamente antagônico ao meu. Se eu fosse economista ou cientista política, 

meu diálogo com as pessoas que se dizem liberais se daria em termos técnicos 

dessas áreas. E eu poderia contrapor Adam Smith e Stuart Mill a Keynes e seus 

seguidores e dialogar a partir do pensamento marxista, com as ideias e teorias 

liberais. 

No entanto, sendo historiadora, existe uma lacuna intransponível porque o 

liberalismo (enquanto escola de pensamento) não produziu teoria alguma de 

interpretação da História, que seja realmente relevante. Quando muito, os 

verdadeiros liberais ficaram lá no século XIX dialogando com os positivistas e os 

poucos que adentraram ao século XX permaneceram adeptos dos repertórios e 

almanaques, sem produzir pensamento teórico ou obras historiográficas relevantes. 

Hoje, quando já vamos para a segunda década do século XXI (e nem parece) a 

defasagem das ideias liberais em relação ao pensamento acadêmico transforma 

qualquer tentativa de debate em uma comédia de erros em que surdos conversam 

com loucos. 

Porque, embora os jovens talvez não tenham maturidade, erudição ou 

conhecimento para perceber, o pensamento tanto na Teoria de História quanto na 

Historiografia do século XX manteve como interlocutor constante o Marxismo. 

Mesmo aqueles historiadores que nem marxistas são mantém diálogos proveitosos 

com as tradições de pensamento ligadas ao materialismo histórico. Um antagonismo 

saudável separa Thompsonianos de Foucaultianos, enquanto várias gerações da 

Escola dos Annales se contrapõem ao positivismo e constroem alternativas teóricas 

sólidas ao Marxismo. 

E nenhum de nós sequer sonha em eliminar esses outros paradigmas de 

pensamento teóricos ou metodológicos. Podemos discordar da abordagem das 
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fontes, dos pressupostos teóricos e até da capacidade de algumas dessas ideias 

para “dar conta” da realidade material objetiva. Mas isso não significa que 

personalizemos nossos antagonismos a ponto de querer “apagar definitivamente do 

mapa” o pensamento dos outros. 

Quando dialogamos com nossos antagonistas, tanto nos meios acadêmicos 

quanto em ambientes menos sisudos, não existe a pretensão de “derrotar”, “refutar” 

ou “calar” ideias. A superação dos modelos teóricos se dá por sua exaustão para 

permanecer relevantes explicando a realidade material objetiva, tanto do presente 

quanto do passado. Não se supera um antagonista no grito, nem escamoteando 

suas ideias, banindo-as da educação através de decretos de censura. 

Existe nessa nova geração de jovens “liberais”, que se acredita acima do bem 

e do mal e defende uma neutralidade impossível, uma vocação inequívoca ao 

anacronismo. Em parte por uma formação intelectual deficitária e em parte pela falta 

de maturidade que os leva a transformar suas visões políticas incipientes em um 

amálgama com suas posições teóricas profissionais. Mas também porque muitos 

desses jovens encaram a Historiografia com uma mentalidade de Shopping Center e 

acreditam que podem escolher qualquer pensador obscuro e irrelevante de cem 

anos atrás e passar a defendê-lo à revelia dos debates acadêmicos existentes. 

Finalmente, acabei pensando que é muito árduo tentar entender quando 

foi que o sistema de educação permitiu que “opiniões pessoais” pudessem ter 

o mesmo peso que conteúdos críticos e conhecimentos solidamente 

constituídos. 

Afinal, ninguém é obrigado a simpatizar com Robespierre, Lenin e suas 

Revoluções, desde que tenha a honestidade intelectual de avaliar suas ações dentro 

do contexto temporal, social e histórico em que foram realizadas. Sobram tribunais e 

sentenças anacrônicas na mentalidade julgadora tão característica da juventude e 

falta capacidade cognitiva e equanimidade teórica. E nada me tira da cabeça que 

parte da culpa é do sistema, que nos quer consumidores e não cidadãos, e a outra 

parte é nossa. 

Nós professores, mesmo com tanto esforço e sacrifício, não conseguimos 

ainda perfurar a couraça da indiferença de muitos alunos e muito menos enfrentar os 
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desafios de uma pós-modernidade que dispensa o pensamento crítico e o 

conhecimento em favor da egotrip individualista e consumista. Até o momento em 

que consigamos efetivamente mostrar aos jovens a diferença entre ter uma opinião e 

adquirir um conhecimento, continuaremos a ter que aturar esse festival de dedos 

anacrônicos apontados em direção ao passado. E isso é profundamente deprimente. 

 

82.  “I Hope the Koreans Love Their Children Too.” 

(Texto publicado em 05/09/17, na esteira das tensões entre os 

EUA e a Coreia do Norte.) 

Ontem dei de cara com esse status lacônico da minha irmã no Facebook. E 

imediatamente respondi: “we share the same biology…”, ecoando outro verso de 

Sting na canção Russians, de 1985. E pensei em quantos de nossos amigos 

entenderiam a referência. 

  De repente, meus mais de cinquenta anos pesaram ao lembrar que nós 

fomos crianças de Terceiro Mundo durante a Guerra Fria. Que acompanhamos o 

pouso na Lua, a Retirada de Saigon, os assassinatos do Che Guevara e de Salvador 

Allende, a derrubada do Muro de Berlin, a luta contra o apartheid e pela liberdade 

de Nelson Mandela. E tudo isso com o relógio nuclear pairando sobre nossas vidas. 

  E acompanhamos sim, desde a mais tenra idade, porque o nosso era um lar 

politizado. E, embora submetidas diariamente ao impacto da indústria cultural 

estadunidense, sempre tivemos acesso a uma pluralidade maior de autores e 

artistas, na medida em que nossa condição social permitia. E, claro, torcíamos pelos 

soviéticos diante da boçalidade constante dos americans e seus marines. 

  Vejam que hoje a eleição de Donald Trump nem chega a surpreender diante 

do impacto que foi a candidatura, a vitória e a reeleição de Ronald Reagan a partir 

de 1980. Reagan era um ator de terceira categoria, que teria que aprender muito 

para chegar a ser um canastrão, por isso se manteve na indústria cinematográfica 

agindo como informante das agências de inteligência de seu país e perseguindo 

comunistas reais e imaginários. Os Estados Unidos já tiveram muitos presidentes 

medíocres ou inexpressivos, mas Reagan era de uma burrice e ignorância atrozes. 



MEMÓRIAS DE UM BLOG NÃO FINANCIADO 

Anna Gicelle García Alaniz                 265 

  Era um valentão dado a bravatas e frases de efeito, mas totalmente ignorante 

em relação à política externa e economia. Sob sua batuta, a tensão nuclear escalou 

a um ponto que as pessoas construíam bunkers em seu país, considerando a 

guerra como uma realidade iminente. A cada conflito protagonizado por países do 

Terceiro Mundo, inseridos na esfera de influência das duas potências, ficávamos 

esperando quem detonaria a primeira bomba nuclear, e tínhamos certeza que seria 

ele. 

  E não estou falando apenas de caipiras ignorantes nos grotões do Cinturão 

da Bíblia, crianças impressionáveis no terceiro mundo ou imprensa sensacionalista 

que usava a tensão nuclear para desviar a atenção das reformas neoliberais 

promovidas por Reagan e Margaret Thatcher, que mergulharam o ocidente em uma 

sucessão de crises, miséria e morte. A paranoia nuclear chegou a tal ponto que E. P. 

Thompson, um dos mais brilhantes historiadores britânicos, abandonou a pesquisa 

acadêmica para dedicar-se ao ativismo anti-nuclear, escrevendo livros e protestando 

nos portões dos silos e bases nucleares no Reino Unido. É nesse clima que a 

canção de Sting deve ser ouvida e foi todo esse cortejo de lembranças que o status 

da minha irmã trouxe de volta. 

  Para os jovens nascidos após o desmonte da União Soviética deve ser até 

estranho esse tipo de lembrança de viver em um mundo em crise permanente. A 

ideia de que éramos reféns dos cenários de guerra idealizados no Pentágono e no 

Kremlin e estávamos sempre pensando quem seria o primeiro a apertar o botão 

vermelho. E que mundo iríamos herdar desses velhos idiotas e encarquilhados. 

  A História se repete? Certamente não, nem como tragédia e nem como farsa, 

afinal a espirituosa tirada de Marx é muito mais uma provocação política que um 

axioma teórico, mesmo que seduza os voos retóricos de muita gente ainda. O que 

temos hoje é um cenário bem diferenciado, guardadas as devidas proporções para 

não incorrer em anacronismos baratos. 

  A Coréia do Norte não é a União Soviética. Não tem a importância geopolítica 

de Cuba, do Irã ou do Afeganistão. É um pequeno país miserável e inexpressivo no 

cenário internacional, que joga sua derradeira cartada nessa reedição barata do 

clima da Guerra Fria. 
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  A Coréia do Norte é uma ditadura que de comunista nem sequer tem a 

sombra. É o espelho em negativo da Coréia do Sul, também miserável e tão 

ditatorial quanto, embora tenha o cuidado de camuflar seus governos corruptos em 

uma aparência de democracia eleitoral. E seus mísseis e bombas são uma tentativa 

patética de desviar a atenção do mundo da precária posição política e econômica 

em que se encontra. 

  Os Estados Unidos não têm interesse algum em impedi-la de produzir seus 

mísseis e bombas porque isso lhes fornece um álibi para ter um inimigo externo 

demonizado com quem apavorar sua população. Basta ver o caso do Irã, que é 

muito mais útil à geopolítica estadunidense sofrendo sanções por pretensa produção 

de armas químicas do que estabelecendo uma paz negociada na região. Haja vista a 

atitude mesquinha e hipócrita de Barack Obama e Hilary Clinton quando Brasil e 

Turquia conseguiram negociar com o Irã, indo contra as pretensões imperialistas dos 

EUA e de Israel. 

Aos Estados Unidos interessa muito mais que a Coréia do Norte seja uma 

ameaça constante, do que entrar em uma guerra com que não podem arcar. Afinal, 

as incursões intermináveis e fracassadas no Oriente Médio cobram seu preço, 

mostrando que os alvos imediatistas podem tornar-se problemas crônicos a médio e 

longo prazo. A questão é: Donald Trump sabe disso? 

  Essa é a grande incógnita. Quando o comandante de um navio não tem a 

menor noção de navegação ou de geografia, torna-se necessário dormir de salva-

vidas amarrado. E a essas quantas andamos. 

  Cabe ressaltar que a imprensa brasileira cumpre seu papel sensacionalista, 

gerando pânico em quem ainda presta atenção, para desviar o foco das nossas 

próprias mazelas. Afinal, a cada dia fica mais evidente que a emissora líder de 

audiência e suas concorrentes ajudaram a promover o golpe de estado jurídico-

parlamentar e agora tem que lidar com o rescaldo de um país arruinado e loteado 

por quadrilhas de saqueadores. Nada mais natural que usar o perigo nuclear para 

escamotear as informações sobre figuras preponderantes da “República” 

involucradas até o pescoço em escândalos de corrupção, propinas e compra de 

sentenças. 
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  E na esteira desse asqueroso caldo de cultura golpista, nossa política externa 

deixou de ter qualquer protagonismo ou importância, sacrificada no altar do ego 

entreguista dos partidos que promoveram e deram suporte à deposição fraudulenta 

da nossa presidenta legitimamente eleita. Partidos cujos luminares tiram os sapatos 

diante das alfândegas estadunidenses e falam fino com os poderosos, enquanto 

desprezam nossos vizinhos da América Latina. A ausência de uma vigorosa política 

externa pacifista do Brasil e seu alinhamento “capachildo” aos interesses dos EUA 

me preocupa muito mais em um cenário de guerra do que as bombas norte-

coreanas. 

  Como dizia minha avó Maria Garbonez, em um dito popular que dispensa 

tradução, “al que mucho se agacha, el culo se le ve” e mais não digo. 

 

83. A Identidade da República. 

(Texto publicado em 11/09/17, acompanhando a deterioração do Estado de 

Direito e o esfacelamento do equilíbrio entre os três poderes.) 

O que identifica uma República? Muitos dirão que é o voto livre, secreto e 

universal e eu não nego sua importância. Mas será que isso basta? 

Outros vão referir-se a instituições sólidas e fortes e à divisão tripartite de 

poderes. E é evidente que um equilíbrio entre Executivo, Legislativo e Judiciário é o 

desejado e que esses poderes sejam autônomos e sólidos o suficiente para que um 

não domine os outros. Mas será que isso basta? 

Há quem defenda que isonomia e soberania são indispensáveis a uma nação 

republicana. E eu sou a primeira a admitir que não se pode ser uma nação de 

verdade quando se depende política e economicamente de centros de poder 

localizados alhures. Mas será que isso basta? 

Pessoalmente, eu acredito que não se pode ter uma República sem que 

exista uma separação radical entre Igreja e Estado. Qualquer regime que mantenha 

vínculos religiosos não pode ser chamado de República, não importa o quanto 

insistam seus integrantes. E qualquer estrutura política que permita clérigos e 

pastores como seus integrantes também não. 
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Para os que fugiram da escola ou tinham convicções pessoais fortes a ponto 

de ignorar a matéria em nome de suas crenças, basta lembrar como é que surgiu o 

conceito moderno de República. O momento que marcou a derrota pontual do 

Antigo Regime, das monarquias absolutistas de direito divino e dos clérigos 

coletores de impostos na França e estabeleceu as bases do que conhecemos hoje 

como regime republicano foi a Revolução Francesa de 1789. Montesquieu talvez 

seja o pensador que mais se debruçou sobre esse tema das leis e das instituições, 

mas certamente não foi o único. 

De Kant a Nietzsche, passando por Marx e por todos os utopistas do arco 

socialista, a análise do Estado, seus desdobramentos e as identidades republicanas 

deixavam implícita a necessidade da separação entre Igreja e Estado.  Durante o 

século XIX, aos trancos, monarquias se travestiram em regimes parlamentares e 

Repúblicas foram fundadas e refundadas no Ocidente. E, se não foram do modo 

como se queria, uma boa parte da responsabilidade deve ser dividida entre os 

oligarcas e o clero. 

Na América Latina, o século XIX viu-se o surgimento de vários modelos 

republicanos. Ideais no planejamento, mas certamente cheios de problemas na vida 

real porque, afinal, não se passa de sociedades estamentais a regimes universais da 

noite para o dia. Assim, revoluções e guerras civis estão na origem e na construção 

das mais variadas repúblicas que nos cercam. 

E aí é que podemos observar porque eu considero a separação entre Igreja e 

Estado como essencial numa República. Sem o banimento da fé e seus arautos de 

volta para dentro de seus templos é impossível manter regimes universais. O 

pensamento religioso é excludente por definição e resulta na corrosão de qualquer 

instituição pública que a ele se associe. 

Os idealistas republicanos do século XIX na América Latina defendiam que a 

educação deveria ser laica, universal e gratuita. Contra eles sempre vigorou o 

monopólio do ensino confessional, que ainda pode ser observado na profusão de 

colégios privados cristãos em nossos países. Bem adentrado o século XX ainda 

lutávamos para que educação pública superasse os ranços cristãos e oferecesse um 

ensino de qualidade a todas as crianças existentes nos países do nosso continente. 
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Mas o ensino religioso sempre separou meninas de meninos (quando não 

segregados em salas diferentes e com professores e conteúdo diferentes, ao menos 

tratados de forma diferenciada) e mascarou a reprodução constante da misoginia 

que caracteriza as práticas judaico-cristãs. É uma das batalhas mais insanas do 

século XX ter que transformar o ensino em obrigatório para conseguir que as 

meninas pudessem frequentar livremente as escolas sem ser podadas por famílias 

conservadoras a mando de religiosos fanatizados. Uma boa parte das 

denominações evangélicas e das prelazias católicas ainda considera as mulheres 

inferiores aos homens e preconiza seu papel de fêmeas reprodutoras em detrimento 

de sua humanidade de seres pensantes. 

E que dizer da questão social?  

Aos pobres o ensino público porque os colégios confessionais são destinados 

aos mais afortunados. Mas as massas que sustentam os templos são as mais 

miseráveis e ignorantes, então como permitir que exista um ensino laico de 

qualidade, que compartilhe com os estratos mais baixos da sociedade as ideias da 

modernidade política e científica? Nesse sentido, a ação massacrante dos interesses 

econômicos dominantes encontra no proselitismo religioso um parceiro à altura para 

a destruição do ensino público e a manutenção dos pobres em um sistema de 

crenças medieval. 

Homofobia e misoginia são as faces mais evidentes de seu machismo, mas o 

racismo e um elitismo esnobe de amargar também caracterizam a educação de perfil 

confessional. Parece que a modernidade jamais chegou às hostes cristãs mais 

radicais, que dirá a contemporaneidade. E essas ideias são absolutamente 

incompatíveis com os princípios republicanos, não importa como venham travestidas 

de falsa modernidade. 

Então, para vocês que estão aflitos para saber se teremos eleições livres em 

2018, com voto secreto e universal, gostaria de lembrar que a pergunta pertinente é: 

Ainda seremos uma República em 2018? 

Afinal, não há qualquer equilíbrio entre os três poderes e o Judiciário obliterou 

os outros dois, adquirindo um protagonismo partidário de moldes inquisitoriais 

enquanto ignora a corrupção moral que o consome. Presunção de inocência, direito 
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a todas as instâncias de defesa e a necessidade de provas cabais para qualquer 

condenação são princípios solenemente ignorados na atualidade, contanto que se 

consigam os benefícios pecuniários e políticos desejados por magistrados e 

promotores. Mesmo se para isso for necessário destruir o país até os parcos 

alicerces. 

Isonomia e soberania são vistas como bobagens da esquerda, enquanto o 

governo golpista rifa alegremente cada pedaço do solo nacional aos interesses das 

corporações transnacionais. A chancelaria permanece nas mãos dos mesmos que 

defendem a dependência e uma política alinhada aos mais desprezíveis princípios 

imperialistas e neoliberais. Afinal, esses homens velhos, brancos (e outros nem 

tanto) e ricos que constituem o governo golpista nem se consideram parte da nação, 

mantendo vidas de luxo obsceno fora daqui sempre que podem. 

E ainda há a presença massiva de bancadas religiosas nas três instâncias 

dos legislativos, que pressionam sem parar para encaixar seus apaniguados nos 

cargos dos executivos e aprovam seus projetos obscurantistas recorrendo a todo 

tipo de expediente duvidoso. Ignorando solenemente todo e qualquer avanço 

intelectual e científico e demonizando-nos em nome de sua fé. Sempre no primado 

da hipocrisia de defender religiões de “amor” enquanto espezinham e esmigalham 

todo aquele que não faz parte de sua fé. 

Pois é, enquanto meus amigos anarquistas e socialistas passaram a década 

discutindo qual é o melhor modelo de socialismo ou quem é o anarquista mais puro, 

aqui no mundo real nós estamos quase de volta ao século XIX e a caminho do XVIII. 

Em um futuro muito breve, esses meus amigos correm o risco de mandar os filhos à 

escola para que aprendam que o Criacionismo é mais importante que a realidade 

científica, desde que seja a crença de alguém, e terão que conviver com os 

debiloides que defendem que a terra é plana e outras tantas sandices soltas por aí. 

Não admira que nesse caldo de cultura sinistramente “retrô” ainda tenhamos que ver 

os tão limpinhos e ainda assim “brancaleônicos” defensores da volta da monarquia. 

E estaremos ainda mais longe do que jamais estivemos de ter uma sociedade 

realmente justa, plural e universal, com o agravante que as crianças aprenderão nas 

escolas, sob o olhar rigoroso dos clérigos e pastores, que qualquer utopia socialista 

ou comunista não passa de uma revanche social promovida por assassinos de 
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criancinhas. Que as mulheres são inferiores aos homens e por isso devem 

permanecer trancadas em casa parindo filhos até a exaustão ou a morte e que toda 

expressão sexual fora do binômio macho-fêmea é anormal, antinatural e 

pecaminosa. E que a obediência aos superiores é a melhor das virtudes... 

E o que faremos, então, quando os destroços da República forem mera 

lembrança? Será que teremos que emular a geração de 1789 e enforcar oligarcas 

políticos e juízes corruptos nas tripas de padres fanáticos e pastores venais? Em 

momentos como este em que a ironia tem um gosto amargo e triste, cadê meus 

amigos de luta? 

 

84. A Arte e a Vida. 

(Texto publicado em 13/09/17, decorrente da ação obscurantista, que se abateu sobre 

exposições de Arte e peças de Teatro, protagonizada por grupelhos protofascistas e 

secundada por integrantes do judiciário de viés conservador.) 

Há algum tempo que deixei para trás a pretensão de definir o que seja Arte, 

junto com outras arrogâncias da juventude. O conceito é por demais complexo e 

abrangente, ao mesmo tempo em que apresenta minúcias técnicas que desconheço, 

por pertencer a outro ramo das Humanidades. Movimento-me confortavelmente por 

uma História Social dos Movimentos Artísticos, mas não tenho erudição suficiente 

para ir além dessa leitura. 

Por isso resolvi escrever este texto, que é muito mais um apanhado de 

experiências de vida perante a Arte, de que um tratado acadêmico. E resolvi entrar 

nesta seara porque os tempos aziagos em que vivemos são tão obscurantistas que 

estamos a um passo de ver fogueiras de livros. E, como em outros tempos 

igualmente tristes e perigosos, é a Arte que primeiro está sendo colocada na 

berlinda. 

 Sempre gostei de desenhar e, ao longo da vida, cometi algumas telas de que 

não me arrependo, mas nunca tive a pretensão de mergulhar no mundo da Arte 

porque me sinto muito mais confortável numa vida de contemplação que de 

produção. Principalmente porque nunca encontrei uma linguagem que fosse minha e 

sempre flertei com os artistas do meu agrado, seria inútil empreender uma carreira 
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artística sem ter o quê e nem como dizer. E é por isso que tenho uma enorme 

admiração por quem se envereda pelos caminhos dilacerantes do autoconhecimento 

em busca de uma linguagem que diga de si e do mundo para produzir Arte. 

A primeira exposição de Arte que visitei foi no início dos anos 70, quando a 

minha professora Mabel indicou que havia uma mostra de Rafael Barradas no 

parquinho do Prado. Era minha professora favorita e eu imediatamente pedi aos 

meus pais que me levassem para ver esse artista, que Mabel afirmava ser um dos 

maiores do Uruguay. O parquinho do Prado ficava relativamente perto de casa e ali 

funciona, desde os anos ‘30 até hoje, o Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, 

em um prédio que foi declarado monumento histórico nacional em 1975. O Prado 

(recebeu o nome do bairro em que está localizado e, por favor, não o confundam 

com o museu homônimo em Madri porque “prado” em espanhol designa qualquer 

pradaria) enfrentou altos e baixos, e passou por reformas, mas o prédio que abriga o 

museu é um delicioso exemplo de influência italiana rodeado de estátuas e 

“fontanas” de clara inspiração pagã. 

Rafael Barradas (1890-1929) foi um pintor e desenhista uruguaio que fez sua 

carreira artística na Espanha, sendo amigo do grande poeta Federico García Lorca. 

Quando vi suas obras pela primeira vez e eu nem sabia o que era Arte quanto mais 

o que seria Modernismo ou Academicismo, o que me seduziu na época foi sua 

paleta de cores, que ia do pastel ao vibrante conforme o tema retratado. Qual não foi 

a minha surpresa quando em 2015, ao visitar junto a minha filha a exposição de 

Pablo Picasso no Centro Cultural Banco do Brasil, dei de cara com Barradas sendo 

considerado um expoente da Geração de 27. 

Sim, aquela primeira exposição que vi gerou uma vida inteira de visitas a 

museus e mostras, sempre que a condição financeira me permitiu. E despertou meu 

interesse e minha predileção por vários movimentos artísticos. Mas foi um 

comentário de outro professor, já no início dos anos 80 que me levou a sair do senso 

comum e procurar um olhar mais desafiador. 

João Nanni, que tinha uma história de vida mais ligada ao teatro, um dia 

questionou em aula “quem disse que o Belo tem que ser bonito?”. E usando 

como exemplo os contos góticos de Edgar Alan Poe, tão primorosamente escritos 

em que cada palavra ocupa seu lugar cuidadosamente calculado, explicou que o 
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horror pode ser Belo. Que em Arte, esse termo quase nunca é sinônimo de bonito e 

sim de impactante. 

Já fui sozinha visitar algumas exposições e já me distanciei de companhias 

que desdenhavam ou desperdiçavam a ocasião ímpar da contemplação diante do 

que não entendiam. Quando não entendo uma obra ou um autor, minha reação é 

sair pesquisando e quando me sinto perturbada ou desafiada, prefiro mergulhar em 

meu íntimo e entender o porquê antes de sair desancando qualquer expressão 

artística. Mas eu precisei de uma vida para aprender a ser assim, tive a sorte de 

conviver com professores inteligentes, de ter pais tolerantes e de ter educado uma 

filha artista, com quem aprendo coisas novas sempre. 

Por isso quando leio comentários do naipe de: “não quero que meu filho 

seja exposto a essas influências degeneradas” sempre extraio o seguinte 

subtexto: “não quero que meu filho aprenda a questionar minhas crenças 

porque o meu conceito de respeito exige que meu filho jamais seja mais 

inteligente do que eu”. É isso o que estamos vendo nessa mixórdia que critica 

desde a Lei Rouanet (que está longe de ser satisfatória) até a integridade moral dos 

artistas, para promover e manter uma educação que reproduza nos filhos, cópias 

medíocres e pioradas dos pais. Sobre Arte a discussão está longe de passar, até 

porque os críticos são ignorantes confessos que jamais visitam museus na vida e 

nada sabem sobre linguagens e movimentos artísticos. 

Eu venho de uma linhagem de mulheres que sempre primou por lutar para 

que a próxima geração seja melhor e encontrei um companheiro de vida que 

compartilha esse e outros ideais. Por isso jamais me ocorreria limitar o acesso da 

minha filha a qualquer tipo de Arte, por mais polêmico ou ofensivo que possa ser às 

crenças do vulgo. Sempre acreditei e defendo que a Honestidade é condição 

indispensável para conseguir ser um educador decente. 

Muito mais que o respeito inspirado no medo ou que o cultivo de uma imagem 

heroica, é a capacidade de dizer “não sei, não conheço, vamos descobrir 

juntos?” que faz um do relacionamento familiar um ambiente saudável de 

aprendizado. A escola não educa, no sentido de que a transmissão de disciplina, 

bons modos, valores e crenças é obrigação dos pais, cabe à escola transmitir 

conhecimento de maneira crítica e promover a formação de seres humanos com 
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capacidade para compreender e questionar qualquer conteúdo com respeito e 

eficiência. Se isso não está acontecendo, é muito mais por ingerência dos pais, que 

não desempenham seu papel de maneira adequada, deixando os filhos ao léu de 

comportamentos quase animalescos de tão permissivos e mimados ou (quando o 

fazem) seguem premissas lastimavelmente autoritárias e antiquadas de educação, 

do que dos professores esmagados entre um Estado que os quer destruir e uma 

sociedade que os quer silenciar. 

Se amanhã eu acordasse e nada me restasse da minha vida a não ser as 

lembranças, uma parte significativa delas seria percorrendo museus com minha filha 

e meu marido e sentindo uma paz indescritível na presença do Belo. Mesmo quando 

uma obra me tira o fôlego e o sono por sua crueza ou quando muda inteiramente 

minha perspectiva sobre um assunto que eu acreditava saber, mesmo quando as 

misérias do mundo retratadas na Arte me esmagam, eu não trocaria essa 

experiência por nenhum dinheiro no mundo. Se uma manifestação artística não nos 

“acorda”, desafia ou impressiona, então ela não é Arte e não passa de artesanato ou 

decoração, é o que eu penso.  

Mas, muito além dessa polêmica, deve ficar claro que as pessoas toscas e 

ignorantes tem todo o direito de não gostar, não frequentar e nem aceitar ambientes 

artísticos. Escolher uma vida medíocre ou limitada por imposição de crenças morais 

ou religiosas é uma escolha entre tantas outras, mesmo que com isso essas 

pessoas condenem seus filhos a uma vida incompleta perante o processo 

civilizatório. O que essas pessoas não têm direito algum (e nós não podemos 

permitir) é de perseguir artistas, instituições, professores, escolas, universidades e 

meios de comunicação, na tentativa de impor arbitrariamente à sociedade a sua 

ignorância como padrão. 

Precisamos reagir urgente e prontamente, de maneira incisiva e 

categórica, antes que comecem a espancar artistas e queimar quadros e livros.  
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85. Representações, Pós-modernidade e os Cro-magnons da Direita. 

(Texto publicado 14/09/17, diante da apatia autofágica das esquerdas 

nacionais.) 

Que existe um problema de diálogo social no Brasil (e no mundo) é um fato 

público e notório, uma vez que estamos tendo que retomar algumas lutas do século 

XIX e outras, pasmem, pré-Iluministas. Senão vejamos, nos últimos três anos este 

blog já teve que se pronunciar defendendo um governo legitimamente eleito contra 

um golpe jurídico-parlamentar, denunciando a retirada de direitos sociais garantidos 

por uma Constituição soberana, combatendo o crescimento dos crimes de ódio 

contra mulheres, negros e a comunidade LGBT, denunciando a indústria da 

desinformação, dos fake news, da manipulação e da mentira propriamente dita, bem 

como o crescimento atroz da censura e da perseguição anti-intelectual diante da 

Ciência e da Arte. E, para amargura pessoal daquela que aqui escreve, perdemos 

todas essas batalhas e o país está hoje em uma situação que envergonha e humilha 

qualquer ser minimamente pensante, diante da indiferença da maioria de sua 

população. 

A esquerda brasileira, sempre dividida, digladia-se atribuindo culpas e 

responsabilidades e clamando por autocríticas, como quem promove autos de fé e 

espera produzir catarse da violência autoinfligida. Enquanto isso, uma direita 

oportunista dá voz e protagonismo a uma súcia de trogloditas para que aterrorizem 

os espaços públicos e virtuais e mantenham a sociedade como refém do 

obscurantismo. E enquanto brigamos entre nós para descobrir onde erramos, as 

oportunidades de diálogo social se estreitam cada vez mais porque a direita apela ao 

atavismo visceral enquanto a esquerda procura por racionalidade onde esta sequer 

jamais existiu. 

Vários de meus amigos marxistas são tão virulentos quanto a própria direita 

ao criticar o fenômeno da pós-modernidade. Enquanto a direita combate as pautas 

identitárias porque não considera o outro sequer como humano ou digno de 

interlocução, alguns setores da esquerda acusam essas mesmas pautas de 

provocarem rachas e rupturas na luta revolucionária. Não admira que, cada vez 

mais, os grupos perseguidos e espezinhados socialmente estejam procurando 

desempenhar suas lutas renegando filiações ideológicas tradicionais. 
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Não tenho a pretensão de dominar a bibliografia e nem o jargão pós-moderno, 

não apenas porque minha filiação teórica é marxista, mas também porque sempre 

tive a impressão de que esses teóricos estavam mais ligados à área das Ciências 

Sociais do que da História. É claro que essa é uma percepção minha e é provável 

que eu esteja enganada, além do que não compartilho a pretensão de dominar o 

conhecimento em todas as suas nuances, que acomete uma boa parte da nova 

geração. Prefiro dominar com propriedade a leitura de uma ou duas dúzias de 

autores, do que me aventurar a dar palpite em temas e domínios complexos apenas 

de orelhada (em parte por isso abandonei os vídeos, as pessoas solicitavam cada 

vez mais autores que me eram estranhos, e eu precisava ler muita coisa fora de 

contexto para poder responder, correndo o risco de interpretar equivocadamente 

algum autor, por estar fora da minha área de atuação). 

O que entendo por pós-modernidade é um conjunto de conceitos que 

descartam a existência de um campo de existência real (desculpem a redundância) 

para trabalhar com suas leituras, versões, percepções e representações no âmbito 

social e cultural. É um tipo de leitura que rejeita filiações ideológicas e equaliza 

forças históricas e sociais (que de modo algum são iguais, idênticas ou igualitárias) e 

promove o primado das identidades em volta de áreas de concentração como 

gênero, raça e sexualidades, descartando sumariamente a divisão classista. É uma 

discussão de grande envergadura e, certamente, concordo que foi um dos fatores 

responsáveis por inviabilizar qualquer possibilidade de coesão nos movimentos de 

esquerda. 

Entretanto, o que me assusta nessa discussão é a distância que ela adquire 

da sociedade real e das necessidades básicas do ser humano, o que permitiu que 

essa direita fundamentalista com ranço inquisitório ocupasse os espaços públicos e 

virtuais e sequestrasse o raciocínio de parcelas cada vez maiores da população. E 

isso se dá porque o nível de abstração dessa discussão é característico dos meios 

acadêmicos e está fora do alcance da grande maioria da sociedade, afinal, como 

tratar de versões e representações com pessoas que ainda precisam da ficção 

religiosa para manter a sanidade perante a vida? É evidente que a partir do 

momento em que uma parte considerável das discussões da esquerda migrou da 

fábrica para os meios intelectuais e adquiriu essa complexidade teórica, sua 
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capacidade para promover qualquer mudança social se esvaiu em elucubrações 

abstratas. 

E não estou dizendo, com isso, que a vivência acadêmica deva ser 

menosprezada, perseguida ou descartada. Ao contrário, sou defensora ferrenha da 

atividade intelectual e da necessidade constante dessa reflexão teórica sobre o 

mundo que nos cerca. Se ainda existe racionalidade nesta arena apocalíptica do 

capitalismo é exatamente devido à existência de uma sólida tradição intelectual 

contestatória que remonta ao século XII no Ocidente.  

Quanto mais não fosse o atoleiro que estamos vivendo, bastaria o exemplo da 

cultura islâmica, que era intelectualmente florescente na virada para o segundo 

milênio e que a perseguição cristã, os interesses econômicos e o fundamentalismo 

religioso transformaram nesse deserto intelectual que hoje vemos. Os perigos de 

ceder ao discurso anti-intelectual estão cada dia mais presentes no convívio social e 

caracterizam uma tragédia anunciada. Por isso deixo claro aqui que, embora não 

simpatize com seus pressupostos teóricos, nada tenho contra os pós-modernos que 

justifique seu silenciamento. 

O que estou argumentando, dentro das minhas limitações de expressão, é 

que existe uma esquerda blassé que descartou a luta de classes e o materialismo 

dialético em prol do ideário pós-moderno. E esqueceu que vivemos em um país 

cujas instituições a duras penas se esforçam por sobreviver ao assalto das hordas 

predatórias de uma elite que se mantém intelectualmente ligada a um pensamento 

repleto de ranços coloniais. Se a modernidade e o Iluminismo não estão presentes 

nas percepções da maioria da população brasileira, que dirá a pós-modernidade. 

Nesse sentido, parece que vivemos de anacronismo em anacronismo. Com 

grupos anarquistas primitivistas que defendem o isolamento social e o fim da 

civilização para agrupar-se em comunidades ciclistas veganas. Com feministas 

trotskistas brancas que defendem uma sororidade que ignora solenemente a 

clivagem de classe e raça. Com defensores da visão classista que renegam a 

existência do machismo e do racismo. Com militantes incapazes de gerar uma visão 

sistêmica que permita o agrupamento em lutas sensatas e plausíveis para além do 

espectro da política partidária. Com o esfacelamento da identidade básica do ser de 
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esquerda que sempre primou pela solidariedade, pela defesa ferrenha da igualdade 

e da socialização de bens e serviços. 

Enquanto isso na Sala da Justiça... 

Pois é, enquanto isso existe uma direita troglodita que renega todo e qualquer 

processo civilizatório e se vale da ignorância e da falta de informação dos meios 

públicos e virtuais para promover o preconceito e a intolerância, emprestando as 

técnicas do fundamentalismo religioso para capturar a lealdade dos incautos. E nós 

estamos impotentes porque passamos a maior parte do tempo apelando para a 

racionalidade com pessoas que estão abandonando seu lado racional para entregar-

se a atavismos catárticos, que compensam a miséria social e intelectual celebrando 

a violência que liberta das frustrações e as amarguras pessoais. É uma questão de 

tempo para a convulsão social. 

Principalmente porque essa nova geração de liberais, que renega a 

dicotomia entre a direita e a esquerda, promove as plataformas da direita sob o 

primado de um falso cientificismo, que atribui valores de veracidade a visões de 

mundo toscas e simplistas. E quando alguns setores da esquerda alcançam o limbo 

que se encontra acima do bem e do mal (e renegam a própria História do 

pensamento esquerdista) acabam por engrossar as hostes do não-pensamento tão 

ao gosto dos promotores do status quo direitista. Temos então o caldo de cultura 

ideal para a promoção de demagogos portadores de verdades milenares e soluções 

finais simplistas e autoritárias. 

E aí o camarada Vladimir perguntaria o que fazer? 

Precisamos descobrir como retomar as lutas essenciais e o espaço público, 

deixando que a Academia lide com o pensamento acadêmico e retomando o diálogo 

com a sociedade real. Precisamos ser menos professores e mais companheiros, 

reaprendendo com nossos semelhantes tudo aquilo que considerávamos superado 

pela História. Precisamos viver as condições do mundo em que vivemos para não 

correr o risco de que todos se tornem trogloditas e sejamos nós os únicos 

anacrônicos. 

Paz, pão, terra e liberdade a todos os camaradas do mundo! 
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86. O Apocalipse Zumbi. 

(Conto publicado em 18/09/17, após sua publicação, a situação de crise 

institucional no país foi escalando até chegar a ameaças por parte dos militares 

de realizar um golpe dentro do golpe.)  

(com alerta veemente de figuras de linguagem e outros recursos literários) 

I. 

Sábado, oito horas da manhã, a campainha toca e Amanda pula da cama 

apavorada sem saber o dia, a hora ou o lugar. Respira fundo e percebe que era um 

dia em que poderia ter descansado dormindo até mais tarde, mas agora esse 

despertar brusco vai espantar de vez qualquer sono. Maldizendo da sorte, calça 

seus chinelos e vai em direção à porta. Protegida dos olhares externos, ela dá uma 

espiada e depara com uma dupla de Testemunhas de Jeová e solta um palavrão 

involuntário.  

A vontade de Amanda é abrir a porta e mandar os dois para um lugar bem 

sonoro, mas ela não o faz porque tem plena consciência de que, para a mentalidade 

masoquista desse tipo de crente, qualquer hostilidade que possa ser encarada como 

“sofrer para espalhar a palavra” é um prazer muito maior até do que converter 

alguém com suas lorotas. Depois de algum tempo, os dois desistem e vão para a 

próxima porta invadir a privacidade de outro incauto, desrespeitando qualquer direito 

constitucional com seu proselitismo fanático. 

Com a manhã perdida, a professora Amanda desencava um pacote de provas 

para corrigir e, depois de encher a máquina de lavar, ventilar a casa e retirar da 

geladeira os ingredientes para o preparo do almoço, e senta-se e passa duas horas 

seguidas corrigindo garranchos, erros de concordância, raciocínios lineares e uma 

porção de “enrolation” de alunos que não estudam e enchem as provas de 

“piadinhas” esperando safar-se por causa da progressão continuada. E a professora 

respira fundo, mas não encontra o ar necessário para seus pulmões e vai cuidar da 

casa, do almoço e ligar o computador para pagar as contas pela internet. 

O orçamento está estourando e Amanda não sabe como fará para comer na 

semana seguinte, mas ao menos os remédios que precisa ainda pode conseguir de 

graça. Há tempos que não sobra grande coisa para roupas, sapatos e muito menos 
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livros ou cinema. A internet é a companheira mais barata, já que a televisão aberta é 

tão lastimável que nem dá para descrever. 

Amanda apostou suas fichas na democracia, nos governos populares, saiu à 

rua para defender a presidenta legitimamente eleita, assinou dúzias de petições 

online para defender seus direitos e os das minorias, inundou as redes sociais de 

textões e memes ultracríticos e, no entanto, o golpe veio, os direitos foram 

atropelados, seus textos no Facebook valeram-lhe vários bloqueios e uma 

reclamação na escola que deixou suas aulas por um fio. 

A professora precisa comer, morar e vestir mesmo que o que ganha mal dê 

para isso, mas também precisa pensar e expressar seu pensamento e agora não 

pode mais. O medo das retaliações calou Amanda, notícias de professores sendo 

perseguidos, espancados, virando balconistas em lojas de conveniência pipocam 

todos os dias em sua TL e o clima de ameaça é constante. A escola chegou a um 

ponto em que mandar um aluno prestar atenção pode criar um incidente de 

proporções desmedidas. 

Amanda toma seu chá e espera um milagre.  

II. 

Josué quer chorar e não consegue. Seu irmão foi assassinado, mas ele não 

pode sequer pronunciar-lhe o nome porque o pastor disse que seu irmão era um 

pecador pervertido e o expulsou da igreja e da comunidade. Seus pais passaram a 

fingir que ele jamais havia existido, nunca mais pronunciaram seu nome e nem 

falaram com ele ou sobre ele.  

Mas Josué se lembra o tempo todo de como seu irmão o protegia na escola, 

quando ser crente era motivo de chacota. Lembra-se de como estava sempre lhe 

mostrando músicas que eles não poderiam ouvir e falando de temas que eram 

proibidos. De como ficou assustado quando seu irmão contou publicamente que 

gostava de rapazes e queria ser feliz. Da solidão que sentiu quando os pais o 

proibiram até de visitá-lo. 

E agora Jeremias está morto, assassinado por gente que não gosta de 

rapazes que gostam de rapazes. E essas e outras pessoas dizem que foi castigo de 
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deus e que seu irmão era um pecador. Josué quer gritar ao mundo que seu irmão 

era bom, ele não entende o pecado e nem entende deus. E tem medo. 

E senta-se em seu canto com a bíblia aberta e o choro engasgado, esperando 

por um milagre... 

III. 

Fernando é um sujeito “antenado”. Frequenta a academia e cuida muito para 

que seu corpo esculpido mantenha os músculos firmes. Come o que o instrutor 

manda e não tem tempo para “frescuras”. Conversa com seus amigos sobre muitas 

coisas e tem opiniões fortes como ele mesmo. 

Fernando jamais leu um livro, na escola estava sempre colando e dando 

“jeitos” de passar de ano. Não lê revistas também, só as de fisiculturismo. Para se 

sentir informado, conversa com algum colega que lê as revistas da recepção do 

dentista. Gosta de filmes de porrada e de carros velozes, se o filme tiver gente 

dando porrada e carros que correm até acabar em porrada, melhor ainda. 

Fernando e seus amigos não gostam de gays, mas eles não dizem “gay” e 

sim “bichona” porque eles são muito machos e não usam palavras de florzinhas. 

Quando sai na noite e vê um gay, ele tem vontade de desancar de porrada o 

desgraçado para ver se vira homem na marra. E às vezes, quando está com seus 

amigos em bando, é exatamente isso o que fazem, espancam gays. 

Ele e seus amigos não entendem nada de política, mas gostam de candidatos 

com atitude. Odeiam qualquer um que defenda os “direitos humanos”, que chamam 

de comunista e “esquerdopata” e também sentariam porrada se seus caminhos se 

cruzassem, mas os comunistas estão todos nas universidades e nas escolas 

doutrinando as criancinhas e isso é inaceitável. 

No dia anterior houve um desfile gay e Fernando e seus amigos ficaram na 

saída do metrô a postos. Quando viram um rapaz com toda a pinta de “bicha” sair 

em direção ao terminal começaram a segui-lo. Depois de um tempo, o rapaz 

percebeu a apressou o passo, essa foi a deixa para que o alcançassem e o 

espancassem brutalmente, chutando-o quando já se encontrava no chão 

desacordado. Depois foram comemorar. 
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Hoje Fernando ouviu na televisão que um jovem gay, brutalmente espancado 

a caminho do terminal, faleceu sozinho na calçada e seu corpo ficou ali durante 

horas aguardando o IML. A enormidade de ter ajudado a assassinar uma pessoa 

nem sequer perturba o “maromba”, afinal, era só uma “bichona”... 

Fernando acreditou que derrubando os “esquerdopatas” canalhas acabaria 

com a corrupção. Quando alguém lhe diz que a corrupção piorou, ele começa logo a 

berrar para calar o interlocutor porque não quer ter o trabalho de pensar. Agora deu 

para dizer que direita e esquerda é tudo a mesma coisa e que bom mesmo eram os 

militares. Por isso, ele e seus amigos resolveram votar num candidato que chamam 

de “mito” e que vai acabar com a “putaria” dos direitos humanos. 

Fernando puxa ferro todo dia e espera por um milagre... 

IV. 

 Ricardo é advogado e é liberal, estudou sempre em boas escolas e 

faculdades bem ranqueadas. Acredita em meritocracia, afinal, filho de um juiz e uma 

promotora sempre estudou muito e merece conquistar seu espaço. Ele sabe que o 

mercado só premia quem se esforça e por isso despreza os pobres, os bolsistas e 

toda essa “renca” de fracassados que clama por justiça social. 

Ricardo passou os últimos três anos estudando feito louco para prestar 

concurso para um juizado federal. Sonha com o prestígio e a estabilidade do cargo, 

com o alto salário e com o orgulho que seus pais vão sentir quando passar. Ele sabe 

que vai passar porque é impossível alguém que ralou tanto na vida não conseguir 

capturar seus sonhos. 

Ele apoiou o impeachment porque estava cansado de ver a economia sendo 

gerida por pessoas incapazes de aceitar que o mercado é soberano. Quando vê 

alguém falando em golpe, imediatamente “carteira” o incauto e coloca para correr. 

Detesta esses “mimimis” de esquerdistas e quer mais mesmo é que sejam todos 

presos. 

Ultimamente anda preocupado, boatos de suspensão por tempo 

indeterminado de qualquer concurso público se sucedem em sua TL do Facebook e 

ele e seus colegas “concurseiros” se perguntam se já não seria hora de descarar 
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este governo e implantar um parlamentarismo eternamente ao centro para dar jeito 

neste país desgraçado. 

Enquanto nada disso acontece, Ricardo estuda suas apostilas. E nas férias 

torra ao sol em Miami esperando por um milagre... 

V. 

E naquele sábado, naquele país, para aquela gente, o único milagre possível 

acontece. Subitamente os mortos brotam das sepulturas rasgando a terra e 

quebrando as pedras e marcham rumo aos que pensam que estão vivos. E 

arrastam-se pelas ruas arrancando as pessoas de seu marasmo e esmigalhando 

suas carnes tristes e solitárias, enquanto partem seus crânios e consomem seus 

cérebros mecanicamente. E tanto se esperou que agora já não há para onde correr 

e aqueles que perceberam sabem que é tarde demais… 

 

87. O Escola Sem Partido e a Ditadura do Pensamento Único. 

(Texto publicado em 26/09/17 contra os projetos de lei da 

Mordaça sem Sentido.) 

Quem acompanha este blog ou meu canal no YouTube há mais tempo, sabe 

perfeitamente o quanto já me debati contra os projetos do Escola sem Partido. Meus 

vídeos de 27/04 (https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=_gVbMik_BdA) e 

31/05 (https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=8keXEPy9IOQ)  do ano 

passado já têm vários milhares de visualizações e abordam aspectos inerentes ao 

objetivo obscurantista dessas iniciativas. O que em um primeiro momento pode 

parecer apenas banir o pensamento crítico do currículo escolar, a médio e longo 

prazo implica em trazer a bíblia para dentro da sala de aula e dar-lhe estatuto de 

autoridade pedagógica. 

Nesse sentido, há mais de ano e meio que venho denunciando o crescimento 

dessas iniciativas de censura e repressão ao livre pensamento. É uma pena que só 

agora alguns setores da sociedade civil começaram a reagir. É muito tarde e é muito 

pouco. 
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As vereanças de muitas cidades, de perfil conservador, já estão 

arregimentadas e aparelhadas para aprovar esses projetos. E padres e pastores já 

passaram mais de um ano martelando essa baboseira nos sermões e cultos, 

convencendo seus fiéis. E nós professores ficamos sozinhos esse tempo todo. 

Há dois extremos nesse movimento que precisam ser considerados. Sobre a 

questão das salas de aula, já me estendi o suficiente em vários textos. Hoje quero 

falar também sobre a questão da ingerência nas universidades e no pensamento 

teórico. 

Quem tem presença nas redes sociais já deve ter visto mais de uma vez o 

slogan defendido por alguns dos arautos do Escola sem Partido “- Marx e + Mises”. 

Esse grupo defende que os cursos de Ciências Humanas no Brasil deveriam 

descartar o pensamento marxista e estudar a obra de um certo Ludwig von Mises, 

pensador tão obscuro que nem sequer mereceu um volume entre as coleções de 

pensadores e economistas que adornam as bibliotecas por aí. Sem a mínima noção 

de como se constrói o pensamento acadêmico, esses vociferantes ignaros, que 

fecham exposições, querem também ditar cátedra silenciando o que não entendem. 

Não tenho procuração para falar por outras áreas das Ciências Humanas, 

mas posso expressar alguns dos princípios da minha área, a História.  

O pensamento acadêmico em História é estruturado a partir do diálogo 

historiográfico. Aprendemos Teoria e Filosofia da História para poder realizar a sua 

escrita, que recebe o nome de Historiografia, essa escrita é o modo como 

analisamos, catalogamos e narramos os fatos, dentro dos pressupostos teóricos e 

da nossa própria noção de historicidade. E a Historiografia implica em dialogar com 

outros autores, inseridos em escolas teóricas e interligados por praxes acadêmicas 

de escrita e análise. 

A isso chamamos diálogo porque não se constrói conhecimento sem esse 

constante interrogar das evidências e sem essa comparação com os achados dos 

outros autores. Quando um autor escolhe não dialogar com o conhecimento já 

existente em sua área e deliberadamente renega os métodos necessários para a 

autenticidade de sua pesquisa, a tendência é que seu trabalho se torne irrelevante, 

mesmo quando aclamado por um público menos apto. O destino de vários desses 
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aventureiros é engrossar as listas de best-sellers e capturar a imaginação de quem 

não tem o mínimo conhecimento sobre a área estudada. 

Academicamente, não há como eliminar o pensamento de Karl Marx do 

diálogo historiográfico porque a maior parte da produção intelectual dos últimos 

cento e trinta anos dialoga de algum modo com este autor. Seja para inserir-se na 

tradição marxista ou para contestá-la, seja nos pressupostos teóricos ou nos 

paradigmas metodológicos, a presença de Karl Marx é necessária nos currículos 

universitários para entender uma boa parte da trajetória histórica da nossa disciplina. 

E isso não torna todos os que estudam Marx, automaticamente, marxistas, ao 

contrário, em toda a minha trajetória acadêmica sempre estivemos em minoria.  

E isso certamente não transforma em comunistas todos os que 

reconhecem a importância de Marx para a História do pensamento intelectual 

no Ocidente.  

O que grassa nesses meios do Escola sem Partido é, não apenas, a mais 

profunda ignorância sobre tudo o que seja pensamento acadêmico, mas também 

uma raiva acéfala contra o conhecimento em si. Não é senão por isso que bobagens 

como o criacionismo, a demonização das vacinas e o terraplanismo estão na ordem 

do dia para grupos que recusam a pesquisa científica como se fosse algo maligno. 

É uma mistura tosca e explosiva de religião com pseudociência, que redunda em 

ilhas ou bolhas de ignorância categórica e intolerante e promove o obscurantismo e 

o ódio. 

Minha filha costuma argumentar que a rebeldia adolescente, em sua essência 

mais tosca, é em parte responsável por esse estado de coisas. Em uma sociedade 

que se encaminha para direções mais progressistas, os adolescentes escolhem 

pautas conservadoras para diferenciar-se e posar de rebeldes nas redes sociais. Ao 

contrário da minha geração, que precisou enfrentar o conservadorismo e, por isso 

mesmo, dirigiu sua rebeldia para defender liberdades e direitos de um espectro mais 

amplo.  

No dizer da minha filha, e eu concordo, hippies eram antibelicistas porque 

conviviam com uma guerra monstruosa, hipsters são esnobes porque estão 

rodeados pelo consumo massificado e muitos adolescentes, atualmente, se viram 
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para o conservadorismo mais canhestro porque querem chamar a atenção, mas não 

tem maturidade nem inteligência para admitir as consequências de seus 

pensamentos e atos. E é com essa massa de manobra que aqueles que estão por 

trás do cenário contam para servir de “tropa de choque” e intimidar o pensamento 

crítico. Diante da desinformação reinante e das bolhas criadas pelas redes sociais, 

até ser neonazi pode ser “descolado” para grupos sociais famintos por protagonismo 

e pertencimento. 

Somem-se a isso os rebanhos pentecostais e carismáticos e é uma receita 

para o triunfo da ignorância e do não-pensamento. O messianismo demonstrado 

pelos defensores do Escola sem Partido já nos dá uma amostra do que pode vir por 

aí. Não admira que, nesse cenário absolutamente delirante, o Supremo Tribunal 

Federal esteja cogitando em liberal o ensino religioso confessional nas escolas 

públicas, em flagrante desrespeito ao Estado Laico e às mais caras tradições 

republicanas. 

Se esse arremedo de Inquisição vingar, teremos em um extremo os 

professores escolares sendo perseguidos pela emissão de qualquer pensamento 

crítico e no outro extremo a eliminação de qualquer relevância intelectual de nossas 

universidades devido à supressão sumária do diálogo acadêmico que nos liga a um 

vasto grupo de instituições neste e em outros continentes. Em seu lugar entrariam 

repertórios de almanaque como substitutos ao material didático e obscuros 

pensadores de guetos intelectuais inexpressivos para obliterar os currículos das 

nossas universidades. E a presença religiosa seria cada vez mais opressiva e 

obscurantista, em retorno a estruturas e pensamentos do passado que deveriam ser 

motivo de constrangimento e não de orgulho. 

E eu me pergunto: o que aconteceria se, de repente, os anarquistas 

enlouquecessem e resolvessem exigir a substituição de Marx por Phroudon e 

começassem a atormentar os meios acadêmicos e as escolas e encontrassem 

grupos sociais que lhes dessem respaldo nessa insanidade? Seria patético e 

impossível, não é mesmo? Afinal, mesmo que muitos não gostem, Phroudon fora de 

seu diálogo com Marx parece um pensador muito menor, mesmo tendo gerado uma 

tradição de seguidores na academia e fora dela. 
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Guardadas as devidas proporções, os delírios dos seguidores de Mises estão 

nessa categoria do patético e do impossível. Apenas que, diferente dos anarquistas, 

que se situam na extrema-esquerda do espectro e não conseguem seduzir o senso 

comum ou a imaginação dos ignorantes, os seguidores de Mises, por encontrar-se 

na extrema-direita, acabam por receber o apoio e o beneplácito dos centros de 

poder. E é por isso que hoje estamos na iminência de mergulhar no caminho 

irreversível da mais obscurantista teocracia. 

Nesta altura do campeonato, perdemos tempo e pontos preciosos e não 

temos uma defesa que impeça a goleada, se me perdoam a metáfora futebolística. É 

hora de começar a pensar em cautelares para garantir o direito à liberdade de 

cátedra e em ações coletivas para impedir vereadores de extrapolar suas funções, 

invadindo salas de aula e violando flagrantemente os direitos dos professores. Se 

não começarmos a fortalecer nossas defesas, nem adianta cogitar em contratar 

bons ataques. 

 

88. Todos Fomos Ignorantes na Juventude. 

(Texto publicado em 27/09/17 confessando minha própria 

falibilidade.)  

Em algum momento de 1989, Carlo Ginzburg apresentou uma palestra no 

Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Eu estava no terceiro ano de graduação e, acompanhando outros 

colegas e alguns professores do departamento de História, juntei-me ao pequeno 

público que presenciou esse momento épico. Naqueles tempos, Ginzburg ainda não 

era uma unanimidade nos currículos universitários e poucos dos nossos professores 

estavam aptos a analisar o paradigma indiciário por puro desconhecimento, era uma 

abordagem documental relativamente recente. 

E devo dizer que para nós, orgulhosos estudantes do IFCH e profundamente 

ignorantes sobre a estrutura de qualquer curso que não fosse o nosso, era quase um 

absurdo pensar que aquele historiador maravilhoso estivesse apresentando-se para 

os alunos de Letras e não no nosso instituto. Eu mesma nada sabia sobre 

Linguística e devo à posterior convivência profissional com Émerson de Pietri, e 
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outros professores dessa área, o meu “desasnamiento” e a minha compreensão 

sobre morfologia. À época de graduação, olhávamos para os alunos de Letras com 

uma implicância carinhosa, mas implacável. 

E eis que, estando na plateia, entra Carlo Ginzburg, um homem alto e 

imponente, e uma professora já idosa do IEL procede à sua apresentação. Toda 

emocionada ela menciona ser fã da mãe do historiador, Natalía Ginzburg, e quase 

vai às lágrimas citando um trecho de memórias em que se refere a “i bambini” e ela, 

vendo-se diante de uma das crianças, gagueja uma apresentação que para nós foi 

absolutamente constrangedora. Ginzburg, que parece uma pessoa bem contida, 

agradece e começa sua palestra (que foi proferida em inglês porque os 

descendentes de italianos éramos minoria e fomos voto vencido). 

Era um tempo em que não existia internet, pesquisávamos nas bibliotecas 

frequentemente defasadas e nossos professores completavam nossa formação com 

cópias de textos que traziam de volta de suas viagens para participar de eventos no 

exterior. As apresentações nas orelhas dos livros acadêmicos eram, geralmente, 

atinentes apenas ao meio profissional, citando idade e procedência dos autores e 

mais nada. Tudo o que sabíamos sobre os historiadores vivos que estudávamos era 

o que nossos professores nos contavam. 

Então, evidentemente, eu não sabia quem era Natalía Ginzburg, uma vez que 

não fazia parte das minhas referências literárias e pouco sabia do próprio Carlo, 

apenas que vinha da Universidade de Bolonha. Algum tempo depois até encontrei 

um livro dessa autora na livraria, mas era tão caro e eu tão “remediada” que nem 

pude comprar. E com o tempo essa referência me fugiu à memória e ficou sepultada 

por quase três décadas de uma vida de referências. 

Também superei a pessoa que era naqueles tempos. A pessoa jovem e 

ignorante que olhou para aquela professora (que não conhecia) e julgou-a uma “pata 

choca” que nada sabia sobre a importância historiográfica de Carlo Ginzburg. E é 

maravilhoso poder constatar que a idade, a experiência, os dissabores e os 

sofrimentos da vida têm a capacidade de expurgar nossa persona dessas 

arrogâncias e ignorâncias juvenis. 
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Ginzburg não foi o único historiador que pudemos assistir durante a 

graduação. Seymour Drescher, Dale Tomich, Thomas Holt, Christopher Hill e, 

pasmem, Eric J. Hobsbawm passaram pela UNICAMP naqueles quatro anos 

gloriosos. E hoje penso que foi um desperdício ser tão jovem a ponto de entregar-me 

à tietagem, mas não ter leitura suficiente para fruir de suas conferências e palestras 

como seria devido. 

Vez por outra, ao reler algum ensaio do Ginzburg, pensava naquela palestra 

no IEL, mas não me detinha demais nas lembranças que começavam a ficar 

embaçadas. Nunca mais pensei naquela professora e sua apresentação informal e 

“desajeitada” do “nosso” historiador. Até ontem. 

Ontem abri o exemplar da Carta Capital da semana passada e comecei a ler 

uma resenha sobre um documentário a respeito dos intelectuais italianos que 

resistiram ao domínio fascista durante a guerra. E, de repente, lá estava Leone 

Ginzburg, casado com Natalía Levi (e pai de Carlo Ginzburg), ensaísta, professor 

universitário e tradutor de literatura russa, que foi assassinado pela GESTAPO em 

1944, aos trinta e quatro anos. E todo o contexto e o sentido do gaguejar 

emocionado sobre “i bambini” daquela idosa professora me atingiu como um soco 

no peito. 

E eu chorei também. E tive a certeza de que também estaria aos prantos 

diante de uma história de vida como essa, fosse eu quem estivesse lá para 

apresentar Carlo Ginzburg a uma plateia que nada sabia. E, sem pretender, cresci 

mais um pouco. 

E cresci não apenas por poder prestar uma homenagem tardia àquela 

professora que nunca conheci, mas também por poder pensar sobre a juventude que 

me rodeia e que repete meus mesmos erros em direção à maturidade. Esses que 

com frequência eu considero como não passado de meros pirralhos arrogantes e 

ignorantes são, em parte, um espelho da minha própria juventude. É claro que um 

espelho um tanto distorcido porque eu não tinha a liberdade, a informação e a 

tecnologia que eles desfrutam hoje. 

Mas ainda assim um espelho. 
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E, se há algo que posso afirmar com conhecimento de causa, é que um dos 

aspectos preponderantes do meu processo de amadurecimento foi que os adultos 

da minha juventude não tinham pena nem escrúpulos de esfregar todos e cada um 

dos meus erros na minha cara. Naqueles tempos, palavras como autoestima nem 

sequer existiam e, para cada professor maravilhoso como o Amaral Lapa, havia ao 

menos dois sarcásticos que não perdoavam chances. Devo a esse conjunto de 

circunstâncias e de pessoas do meu entorno a capacidade de ainda me maravilhar e 

aprender a esta altura da vida, de saber que humildade pessoal não equivale a 

submissão e que respeito implica sempre em empatia e solidariedade humana. 

E tenho consciência de que ignorar fatos básicos da vida é inerente a todo 

aquele que não viveu, a informação de segunda mão não basta e é preciso a 

experiência para entender muito do que nos rodeia. A arrogância juvenil é sempre 

um empecilho nesse aprendizado, mas ela passa, é preciso que passe para alcançar 

a idade adulta e a maturidade que vai nos presenteando com a compreensão da 

complexidade e da completude da vida. É um processo em constante construção e 

nunca cessamos de aprender. 

Agora só preciso mesmo é de mais e mais paciência... 

 

89. O Tempo para os Memes Já Acabou e Precisamos Ir à Luta. 

(Texto publicado em 05/10/17, chamando os amigos a sair da 

comodidade das redes sociais e encarar o que nos espera.) 

A tentação de zoar essa direita energúmena, que emergiu para a esfera 

pública nos últimos anos, é um escapismo que precisamos superar. Charges, 

tirinhas e memes são recursos importantes, que auxiliarão os futuros historiadores a 

reconstituir o processo de esgarçamento da civilidade e do crescimento da violência 

real e simbólica praticada por esses extremistas. Entretanto, o tempo para o registro 

está se esgotando muito rápido e precisamos de estratégias para combater a 

ignorância e o obscurantismo. 

Dos jovens liberais anacrônicos aos vociferantes defensores da tortura, 

estamos presenciando um festival dantesco de burrice, ignorância, intolerância, ódio 
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e alienação. Gente que argumenta partindo de silogismos e falsas equivalências, 

repetindo argumentos fornecidos por seus mentores e que, quando confrontada com 

a tolice de seu pensamento, vocifera alucinadamente para calar o oponente no grito. 

Pessoas que perderam a noção do decoro social, se é que algum dia a tiveram, e se 

comportam como pirralhos birrentos que não aceitam ser contrariados. 

Não satisfeitos em transformar as redes sociais e os portais de notícias em 

um quintal para suas explosões de vulgaridade e intolerância, agora escolheram 

vandalizar igrejas e terreiros e atormentar e perseguir artistas e museus. Desde a 

dona de casa desmiolada do Ceará que arrebentou imagens sacras do século XVIII 

a golpes de paralelepípedo, até a multidão de internautas ensandecidos que vê 

pedofilia em tudo o que desconhece ou não tem bagagem cultural nem capacidade 

cognitiva para entender, estamos descambando ladeira abaixo em direção ao triunfo 

da violência obscurantista. É um ajuntamento social complexo e variado que confere 

um significado completamente novo à expressão jocosa “a vanguarda do atraso”. 

Com significativa presença legislativa, essa “nova direita” fundamentalista 

pretende silenciar o pensamento crítico nas escolas, censurar a Arte e expurgar o 

entretenimento em benefício de um modelo de cristianismo literal e pré-moderno, 

que envergonharia até mesmo luminares do conservadorismo como Alceu de 

Amoroso Lima ou Edmund Burke. Manipulando hipocritamente esse discurso de 

defesa da família “tradicional” e dos costumes, mascaram negociatas, desvios 

morais e até mesmo a ampla presença de abusos sexuais dentro das igrejas e 

templos que cultuam, para demonizar seus oponentes políticos e sociais e projetar o 

conteúdo de suas mentes pútridas naqueles que desejam destruir. Talvez seja por 

isso que acenam com o berro inconsequente de “pedofilia” até mesmo em pinturas 

barrocas, sobejamente conhecidas pela representação alegórica, mas se calam 

sobre os casos de abuso de crianças na vida real. 

Há que saber diferenciar entre os mentores calculistas de toda essa 

balbúrdia e a multidão de barnabés com suas tochas e forcados metafóricos, 

que investe cegamente e projeta seu ódio contra quem os manipuladores 

mandam.   

Na década de 90, o jornalista Bob Fernandez afirmava que a pergunta 

essencial para analisar qualquer notícia do âmbito sociopolítico no Brasil era “quem 
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está mordendo?”. Uma variante bem interessante do clássico “follow the Money” 

presente na cultura investigativa. Por isso aqui em casa nos habituamos a analisar o 

noticiário, entre muitos outros aspectos, verificando quem lucra monetariamente com 

as iniciativas de controle político e social. 

E, de fato, sempre alguém lucra. Podem ser os produtores de conteúdos 

extremistas, youtubers, blogueiros ou formuladores de “movimentos” em prol de 

valores tradicionais, dispostos a abocanhar patrocínios privados ou verbas estatais 

para promover a confusão e manipular multidões ensandecidas e, assim, provocar 

resultados mercadológicos ou eleitorais que beneficiem X ou Y. Não há dúvida que 

corre muito dinheiro nessas iniciativas de patos e pixulecos, uma vez que um 

número significativo de seus promotores nem sequer tem como justificar a própria 

renda. 

Mas é também sua inserção junto às redes sociais que acaba por produzir 

renda também. A cada curtida, comentário ou compartilhamento, os produtores de 

conteúdo “polêmico” ganham mais dinheiro e muitas pessoas bem intencionadas, na 

tentativa de denunciar esses produtos do ódio, acabam por servir de propagandistas 

desavisados. E assim o mundo gira e a lusitana roda... 

Em parte, isso se dá porque algumas das situações ridículas proporcionadas 

por essa “nova direita” são tão estapafúrdias que se contar ninguém acredita. É o 

caso do infeliz que ameaçou “descarregar um ‘38” no jornalista que vestia uma 

camiseta em que estava escrito “Je suis gay” (em francês “eu sou gay”), alegando 

que o jovem estaria chamando Jesus de gay e demonstrando que não sabe sequer 

a grafia correta da divindade que adora. A tentação de compartilhar esse tipo de 

aberração mental é enorme, mas não deveria. 

Em primeiro lugar porque deveríamos ser melhores do que rir da ignorância e 

do ridículo alheio. E em segundo lugar porque não deveríamos dar ibope e nem 

pasto para falsas polêmicas e nem curtidas em sites e postagens de quem vive disso 

e procura manipular o debate na rede para encobrir as falcatruas de seus políticos 

favoritos. Ao invés de compartilhar muitos desses conteúdos, bastaria “tirar um print” 

e produzir uma postagem própria, aí sim criticando. 
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Inclusive porque já passou o tempo de achar graça em gente que boicota 

museus aos quais nunca foi e nem pretendia ir e é tarde demais para fazer piadas 

hilárias com quem não sabe que os “anjinhos” e “putti” da Arte Barroca e 

Renascentista não representam nem nunca representaram crianças. O nível de ódio 

destilado nas “polêmicas” mais recentes deveria ser um aviso veemente de que 

essas pessoas estão a um passo de sair assassinando por aí. A destruição 

sistemática dos terreiros de matriz africana, a tentativa de depredação do túmulo de 

Chico Xavier e o ataque às imagens de santos católicos não são eventos aleatórios, 

são a arrancada de um surto odiento de intolerância e intimidação por parte de 

ignorantes manipulados por forças políticas e econômicas maiores. 

A violência física contra os professores, que cresce a cada dia, é outro 

sintoma dessas multidões doentes. Bem como o linchamento e a tortura de 

“bandidinhos” e os ataques a casais gays (ou a pais, filhos e irmãos que 

demonstrem carinho em público e possam ser percebidos como gays) também 

refletem a deturpação de caráter de quem jura que está defendendo valores 

familiares. Se a situação agora está assim, imaginem como ficará quando houver 

proselitismo religioso nas escolas, com o aval do Estado... 

Não vejo como esperar qualquer garantia de segurança social de nenhum dos 

três poderes, uma vez que lhes convém que nos digladiemos enquanto eles 

depredam o Estado e enchem os bolsos com polpudos salários cheios de 

penduricalhos obscenos. Também não acredito em candidatos “milagrosos” que 

possam abrir mares ou andar sobre as águas e assim frear esta onda pavorosa de 

demência social. O que nos resta então, senão manter a sanidade e lutar com todas 

as forças para permanecer vivos e torcer para que os ignorantes se matem entre si? 

Porque eu não vejo mais a possibilidade de qualquer diálogo com pessoas 

que aderem cegamente ao linchamento de museus e artistas porque não tem 

capacidade cognitiva para entender o contexto de um nu na Arte. Muito menos 

consigo mais ter paciência com hipócritas que querem defender as crianças da 

pedofilia, mas calam clamorosamente quando padres e pastores abusam de 

mulheres e crianças. Também não posso ter mais pena de quem é tão reprimido 

pela educação religiosa, que atribui a todo e qualquer corpo nu um significado 

sexual. 
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A certeza que fica é que a nossa sociedade está doente. Doente de podridão 

nas mentes dos que manipulam e dos que se deixam manipular, e que dirigem seus 

ódios a tudo o que constitua qualquer ameaça (real ou metafórica) a seu viver 

comezinho e medíocre de ovelhas. E certamente merecem os “pastores” que tem. 

Fica para nós a luta para manter acesa a tocha da Civilização. 

 

90. Amargura. 

(Texto publicado na noite de 05/10/17, em um momento de 

desânimo total.) 

É bem provável que esta postagem saia já com a data de amanhã devido ao 

fuso horário do WordPress. Entretanto, é bom que conste que na minha cidade 

ainda é dia 05 de outubro de 2017. O dia em que eu desisti. 

  Enquanto escrevia meu texto de hoje, alertando para a escalada da violência, 

um sujeitinho entrou em uma creche em Janaúba, norte de Minas Gerais, e ateou 

fogo em crianças de quatro a seis anos.  É certo que muito se falará sobre isso nos 

próximos dias, ao mesmo tempo em que se silencia sobre o suicídio do reitor da 

UFSC, acossado pelo terrorismo de Estado. O que quer se diga, não será suficiente 

para equacionar o que estamos vivendo. 

  Saí para caminhar à tardezinha e os bares estavam lotados de gente 

acompanhando as eliminatórias da copa. Entrei nesta página várias vezes e tive o 

desprazer de ter que deletar postagens procurando “tretas”. Crianças inocentes 

morreram queimadas porque um imbecil surtou ao perder o emprego e as mesmas 

pessoas, que passaram semanas denunciando falsamente exposições artísticas por 

pedofilia, hoje se omitem. 

  Nesse sentido, a hipocrisia dos defensores da família fica escancarada diante 

de tal tragédia. Os mesmos que não duvidam de condenar uma mulher à morte para 

salvar um feto, esbravejam em defesa de crianças hipotéticas e desviam o olhar 

quando crianças de verdade são afetadas. E depois vem dizer que nós é que somos 

o mal. 
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  Como argumentar com quem não quer ouvir? Como explicar ou dialogar se a 

pessoa não sabe interpretar um texto? Como lidar com a perfídia pútrida que nos 

rodeia? 

  Cansei. Admito a derrota. Fui. 

 

91. Os Nus e os Mortos, data venia Norman Mailer. 

(Texto publicado em 18/10/17, diante da escalada de das ações 

de intimidação a artistas e professores.) 

Viena e Berlim eram cidades efervescentes de cultura, arte e densos debates 

intelectuais na alvorada do século XX. E mesmo com todo o conhecimento de 

História, Filosofia e Literatura, poucos foram (estatisticamente) seus habitantes que 

perceberam a ascensão da intolerância, do autoritarismo e do perigo iminente para a 

civilização. Temos uma tendência, derivada da temporalidade judaico-cristã, a 

considerar que os avanços sociais não podem reverter, mesmo que o estudo dos 

eventos históricos nos mostre sempre o contrário. 

E deveríamos prestar muita atenção quando a sanha utilitarista começa a 

visar aquelas áreas do conhecimento que “aparentemente” não produzem riquezas 

nos termos capitalistas. Quando as universidades começam a ser sufocadas para 

que reduzam seus programas de Ciências Humanas e Artes; quando as pífias 

políticas públicas de promoção cultural passam a ser perseguidas, estigmatizadas e 

eliminadas; quando museus, teatros, quadros e livros começam a ser censurados. 

Quando escolas se tornam antros de censura intelectual, à mercê da religião, o 

autoritarismo já se instalou e a intolerância é uma questão de tempo. 

E o que vemos aqui, talvez numa imitação tosca do que aconteceu em Viena 

e Berlim, é o uso sistemático da perseguição pública e do escândalo em relação a 

artistas e intelectuais para mascarar a ascensão de projetos políticos e legislações 

destrutivas, visando manter os privilégios das ínfimas castas de posse do poder 

político e econômico e subjugar a sociedade em relações de trabalho abjetas. Isso 

significa que devemos parar de lutar pela liberdade de pensamento, expressão e 

consciência e concentrar-nos nas questões políticas e econômicas? Eu acredito que 
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não e defendo que devemos encarar essa luta de forma sistêmica, uma vez que é 

tudo parte do mesmo projeto obscurantista e oportunista de tomada do poder. 

A nudez não é um alvo novo da intolerância dos religiosos e nem dos 

ignorantes, isso ocorre em parte, porque o pensamento obcecado com pecados e 

culpas atribui conotação sexual ou erótica a cada centímetro de pele nua exposta 

publicamente. E não é um fenômeno tupiniquim, uma vez que em países como o 

Afeganistão, quando da ascensão dos talibãs, o mero uso de sandálias com as 

burkhas era considerado passível de castigo por provocar a lascívia masculina. É 

nesse contexto que deveríamos ter lido as atitudes microcéfalas de seguranças e 

usuários de shopping centers, que perseguiram mulheres por amamentar seus filhos 

em público. 

Se uma sandália de camponesa ou um seio materno provocam essas reações 

entre os usuários do entorpecente religioso, imagine o que um nu artístico pode 

provocar... Não precisamos mais imaginar, já estamos vendo o festival de 

boçalidades e violência verbal e física protagonizado por essa massa de manobra 

dócil à manipulação de padres, pastores e políticos sem escrúpulos, mas 

violentamente selvagem diante de seus concidadãos que considera não “iguais”. E 

eu não tenho quaisquer dúvidas de que isso é apenas o começo de tempos 

obscuros e perigosos. 

O imperador está nu.  

Nua está a corrupção desenfreada desse governo golpista. 

Nua está a ambição da bancada latifundiária que quer de volta a escravidão 

dos trabalhadores do campo. 

Nua está a hipocrisia racista dos paneleiros. 

Nua está a ambição de poder da bancada religiosa que quer a eliminação 

física dos que vivem pensam e amam diferente da sua leitura tosca das escrituras. 

Nua está a mentalidade entreguista de capachos glorificados do partido que 

dá sustentação ao golpe. 

Nua está a perseguição jurídica e política ao projeto progressista de país. 
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Nua está a disposição do Judiciário a se perpetuar como casta privilegiada em 

sua cegueira social impenitente. 

E toda essa nudez obscena e abjeta nem sequer ofende os defensores da 

família e da moral. Um artista nu em uma exibição fechada ao público é 

transformado em “cavalo de batalha”, enquanto malas milionárias e seus 

carregadores sequer provocam a mínima reação. Simone de Beauvoir, filósofa 

francesa falecida há décadas, e cuja obra atualmente sequer se contesta mundo 

afora, recebe moção de repúdio de vereadores campineiros, que chegam ao ponto 

de qualificá-la como “devassa”, em uma triste demonstração de autocomplacente 

boçalidade e cafonice jeca. 

“Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre 

vontade; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que 

se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas 

as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos.” Quando Karl Marx 

iniciava seu 18 Brumário com esta reflexão, mal sabia que mais de um século depois ainda 

estaríamos sob o jugo de divindades mortas, profetas mortos, mentes mortas e com o cheiro 

cada vez mais pungente da própria morte em vida rondando nossa sociedade. O 

autoritarismo e a intolerância que vivemos hoje nos remetem à atualidade de uma parte 

significativa do pensamento de Marx. 

Se a guerra e a necessidade física de sobrevivência revelam, com uma crueza 

desesperada, a nudez atávica de nossas personalidades, não é de estranhar que os 

momentos de tensão social extrema revelem o que há de mais abjeto em termos de 

ambições, exercícios de poder e violência real e simbólica. Do prefeito que desativa os 

programas sociais para oferecer ração aos pobres; dos pais que expulsam, perseguem ou 

matam os próprios filhos para não ter que lidar com sexualidades que não conhecem nem 

entendem; dos juízes que não vem problema em absolver um jovem rico que mata bêbado 

ao volante, mas perseguem gente pobre que rouba comida com uma sanha assassina; dos 

pobres que oprimem pobres; dos homens que torturam e assassinam mulheres para manter 

seu ego frágil e sua masculinidade broxa; dos policiais que torturam e matam impunemente, 

desde que as peles não sejam brancas; aos vendilhões da fé que amealham fortunas 

manipulando a desgraça e a ignorância alheias; nossa sociedade está vergonhosamente 

nua e morta em todo o auge da sua crueldade. E nós vivemos catatonicamente a 

espectacularização midiática desse nunca acabar de desgraças a cada dia em nossos 

sofás. 
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Com a devida licença a Norman Mailer, não é preciso estar encurralado em uma ilha 

sob fogo cerrado para trazer a nu os comportamentos extremos do ser humano. Basta que 

uma sociedade se entregue aos paroxismos do ódio, mascarados em combates morais. Foi 

assim em Viena, foi assim em Berlim, assim está sendo em muitas cidades do Brasil. 

 

92. Judith, Millie e os Paquidermes. 

(Texto publicado em 28/10/17, criticando a violência implícita na “queima 

de bruxas” contemporânea.) 

Estava eu ontem pensando em um texto sobre a ambiguidade e a genialidade 

de Machado de Assis em Dom Casmurro, quando dei de cara com a notícia de que 

um grupo de intolerantes corria um abaixo assinado virtual para obrigar a cancelar a 

conferência de Judith Butler. Perdi qualquer vontade de escrever e o peso da 

amargura acabou tomando conta do meu dia, secundado pelo apodrecido noticiário 

político nacional e a expectativa por notícias da Catalunha. Ainda mais que as 

notícias esparsas davam conta de que o lugar que sediará o evento vinha sofrendo 

agressões e manifestações de um grupinho ruidoso de delinquentes contumazes 

das liberdades civis. 

Nestes dias aziagos, que correm rápido demais à medida que envelheço, é 

frequente minha perplexidade diante da arrogância e da prepotência desses grupos 

intolerantes, que defendem a ignorância como se fosse uma virtude e fazem da 

imbecilidade um pressuposto para a aceitação social. Afinal, aplaudem palestras de 

deputados que incitam ao crime contra os Direitos Humanos, em clara quebra de 

decoro das suas funções parlamentares, mas querem proibir eventos acadêmicos e 

encontros de grupos minoritários, em nome sabe-se lá de quê. A hipocrisia e o duplo 

padrão de moral presentes nesse tipo de atitude beira a canalhice, mas passa em 

“brancas nuvens” diante da cumplicidade e da covardia das autoridades e dos meios 

de comunicação. 

Nesse sentido, escapa a esses tiranetes de vigésima categoria o óbvio do 

óbvio, a constatação de que não tem o direito de interferir nas atividades de outros 

grupos e nem de proibir o que quer que seja. E eu me pergunto onde estavam as 

mães desses infelizes, que não tiveram a capacidade de educá-los para viver em 
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sociedade e demonstrar o mínimo necessário de bons modos. E que não lhes 

incutiram o menor senso de ridículo ou de autocrítica, para que tivessem a 

capacidade de perceber a vergonha que passam (e nos fazem passar) quando 

interpelam palestrantes muito mais inteligentes e preparados do que eles, aos berros 

e afirmando toda sorte de tolices como se fossem verdades autoevidentes. 

O festival de imbecilidades que nos assola na boca dessas marionetes não 

tem fim. “Hitler era de esquerda”; “a Terra é plana”; “não houve ditadura no Brasil”; 

“só existe macho e fêmea porque deus criou assim”; “Arte Contemporânea não é 

Arte porque eu não gosto”; e todo um cortejo de afirmações igualmente incorretas, 

igualmente tolas, igualmente desonestas. Quem os manipula parece ter escolhido a 

dedo, dentre os mais arrogantes e orgulhosos da própria burrice, para esfregá-los na 

nossa cara e demonstrar nosso fracasso como professores, enquanto cinicamente 

nos acusam de “doutrinação”. 

Judith Butler deverá enfrentar a incapacidade desses grupos de respeitar ou 

conhecer a praxe protocolar dos eventos acadêmicos, uma vez que interrompem os 

palestrantes sem qualquer constrangimento, demonstrando claramente sua xucrice e 

falta de educação. Deverá também enfrentar a completa ignorância sobre qualquer 

temática teórica vinculada aos Estudos de Gênero e à Teoria Queer (mesmo que 

sua conferência nem seja sobre esses temas), uma vez que (em sua absoluta 

maioria) esses indivíduos não têm formação nas áreas que criticam e combatem, ou 

não tem formação alguma. Afortunadamente, não sendo a primeira vez que a 

intelectual visita o Brasil e já conhecendo alguns de nossos mais destacados 

acadêmicos dessas áreas, a impressão que esses energúmenos causarão não se 

estenderá ao resto de nós.  

Essa sanha anti-intelectual que toma conta dos movimentos ultradireitistas, e 

dos oportunistas que os manipulam, acaba gerando uma série de “palavras de 

ordem” e acusações desonestas visando a criminalização do pensamento e do 

senso crítico. Embora apoiem abertamente toda sorte de violências contra as 

mulheres que não se enquadram em seu ideal reacionário de submissão, 

escolheram os valores de “família” para mascarar seu ódio às liberdades individuais 

burguesas. Nesse sentido, o constante martelar do argumento de existência de 
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“pedofilia” nos meios artísticos e intelectuais, não passa de uma manipulação cínica 

da ignorância de seus seguidores. 

E não estou poupando palavras mesmo, essa caterva de ignorantes 

descerebrados que sexualiza diariamente crianças e adolescentes, para poder 

melhor exercer as prerrogativas de sua masculinidade vacilante é a mesma 

que acusa os outros de “pedofilia” diante do que não entende e nem quer 

entender.  

Vivemos em uma sociedade em que muitos desses que se arrogam 

defensores da família são os mesmos que assediam mulheres nos transportes 

coletivos e olham cobiçosos para meninas de onze anos nos Shopping Centers. 

Afinal, família é só a deles mesmos, o resto de nós é pasto para a masculinidade 

hipervalorizada e o duplo padrão moral que normaliza o abuso e o assédio, desde 

que as hierarquias sociais vigentes permaneçam inalteradas. É evidente, nesse 

caldo de cultura, que qualquer tentativa de uma educação mais humanizada e uma 

construção mais adequada das questões de gênero nas escolas, enfrentará a 

hostilidade desses indivíduos.  

E isso não é uma exclusividade tupiniquim. Os Estados Unidos, que são a 

referência cultural de uma boa parte desses arautos do conservadorismo, com seu 

neopentecostalismo televisivo agressivo, também são os maiores difusores do abuso 

e da sexualização de crianças e adolescentes em sua indústria cultural. Basta 

acompanhar o noticiário de variedades para constatar a que nível os atores mirins 

são transformados em “produtos” para consumo de um público extremamente 

predatório. 

Ainda ontem, ao rolar o mouse pela minha TL do Facebook à procura de 

notícias sobre a Catalunha, me deparei com uma matéria dos Jornalistas Livres 

sobre Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, de apenas treze anos, que é 

considerada uma das “mulheres” mais “sexies” em terras gringas. Não consigo 

sequer colocar em palavras o asco que me causa qualquer homem capaz de se 

excitar sexualmente diante de uma menina púbere (mesmo isso não sendo 

tecnicamente pedofilia e sim efebofilia) e o cortejo de lembranças horríveis da minha 

própria adolescência que esse tipo de crápula desperta. Sim, porque meu primeiro 

assédio ocorreu em um ônibus, quando eu tinha de onze para doze anos e foi algo 
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tão impactante que só consegui verbalizar para minha família há poucos dias, essa 

masculinidade predatória não é um sinal dos tempos, é algo que existe entre nós 

desde sempre.  

Mas vamos continuar fingindo que não existem paquidermes na sala, na 

cozinha e nos quartos, que elefantes e mamutes não se aglomeram em nossos 

espaços de convivência, esmagando qualquer possibilidade de autocrítica de 

uma sociedade que celebra o próprio abuso enquanto vira seu dedo acusador 

para seus desafetos (qualquer semelhança com a “corrupção” não é mera 

coincidência). 

Vamos fingir que é verdade que o ensino da tolerância vai transformar 

meninos em gays; vamos fingir que a criminalização da violência doméstica vai 

retirar a autoridade do pater familias; vamos fingir que é normal e aceitável ver 

homens de mais de setenta anos desfilando com jovens de menos de vinte; vamos 

fingir que a masculinidade paradoxalmente tão frágil que pode ser ameaçada pela 

mera existência dos gays e tão predatória que deve atacar qualquer “mulher em 

potencial” mesmo que esta mal tenha menstruado, é um dado da natureza e não 

uma construção social; vamos fingir e fingir e fingir, afinal, se não fingirmos, a 

sociedade pode se esfacelar todinha se os “hômi” não tiverem tudo do jeito que 

querem... 

 

93. Perdas e Ausências. 

(Texto publicado em 02/11/17, refletindo sobre as nossas perdas 

recentes e algumas mais antigas.) 

Quando se conta a própria vida em décadas, uma das consequências mais 

naturais é o acúmulo das perdas. Perdemos amigos, parentes, sonhos, projetos, 

ilusões e até um pouco a nós mesmos. E passamos a lamentar essas ausências 

como se fossem “buracos” em nossas identidades. 

No fim dos anos 60, meu finado tio Teodoro morava em Buenos Aires e, em 

uma de suas esporádicas visitas a Montevidéu, nos contou a seguinte história. O 

River Plate, eterno rival do Boca Juniors, amargava há um bom tempo uma fase de 
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derrotas e não conseguia vencer jogos, que dirá campeonatos. A torcida, 

inconformada, cobrava do time a “raça” tão valorizada nas duas margens 

rioplatenses. 

Para provocar os brios do time, os torcedores costumavam jogar uma galinha 

no campo, ao início de cada jogo. De nada adiantava revistar a torcida na entrada do 

estádio ou aumentar o policiamento, a cada vez que os jogadores se perfilavam para 

o início da partida, surgia a ave passando de mão em mão até ser arremessada em 

direção ao campo e desembestar em corrida alucinada entre jogadores a arbitragem. 

O galináceo apavorado a correr e os ocupantes do campo tentando grotescamente 

capturá-lo era a afirmação de que a torcida considerava o time “covarde” demais e 

queria que “acordasse”. 

Meu gosto pelo futebol é suficiente para não me sentir excluída no ambiente 

latino-americano que cultua esse esporte de origem bretã. Não sou nem nunca fui 

fanática e dispenso as conversas intermináveis sobre estratégias e efemérides de 

cada time. Meu time do coração é o Nacional de Montevidéu porque eu sou Alaniz 

até o último fio de cabelo, mas tenho simpatias por muitos times brasileiros, incluindo 

a nossa “macaca” aqui de Campinas, que era o time favorito do Professor Amaral 

Lapa. 

Isto posto, devo dizer que uma das perdas periféricas, que me afetou em 

menor medida ao longo das últimas décadas, é exatamente a que se refere às 

transformações sofridas pelo futebol. A transformação sistemática dos campeonatos 

em balcões de negócios e dos jogadores em vitrines de publicidade; o surgimento 

das “estrelas” com salários obscenos e personalidades execráveis; o abandono do 

gosto pelo jogo para privilegiar a obtenção de resultados. Todos esses fatores 

fizeram com que fôssemos obrigados a presenciar mais jogos medíocres e menos 

momentos de verdadeira “raça” e tiraram o brilho das Copas Mundiais, que foram 

momentos maravilhosos da minha infância. 

Às vezes, a soma dessas perdas periféricas pode alcançar níveis 

insuportáveis e transformar a nossa vida em um inventário de ausências 

melancólicas e nostálgicas. E nem sempre percebemos o processo enquanto está 

ocorrendo, como é o caso da nossa população indiferente, que parece não entender 

que as reformas políticas e econômicas levadas a cabo pelo governo golpista estão 
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perdendo para sempre a possibilidade de futuro e sobrevivência de uma boa parte 

da população e do próprio país. A soma de todas as perdas, cedo ou tarde, 

esmagará cada um de nós sem remissão. 

E não há quem arremesse galinhas em nossa direção para nos “acordar” e 

exigir que reencontremos nossa “raça”. Como o River Plate que começava a década 

de 70 acumulando derrotas e amargava sua “mala racha” sem grandes ilusões, 

presenciamos o sacrifício de nosso país no altar do deus mercado, para benefício de 

uns e outros. E ruminamos as perdas como se fossem individuais e pessoais, sem a 

capacidade para sermos solidários e pensar coletivo. 

E talvez seja o momento, tanto no futebol quanto na vida real, de parar de 

pensar em trajetórias individuais de sucesso, em “estrelas” e jogar pelo coletivo, pelo 

time, honrando a camiseta e pensando no futuro. Para evitar perdas maiores, para 

sair do marasmo, para “acordar” a nossa “raça” e retomar o rumo dos nossos 

destinos. Talvez. 

É por isso que hoje, embora meu coração esteja mais para Bernarda Alba e a 

tentação de dizer os versos sublimes de García Lorca:  

“Y no quiero llantos.  

La muerte hay que mirarla cara a cara.  

¡Silencio!  

¡A callar he dicho!  

Las lágrimas cuando estés sola.  

¡Nos hundiremos todas en un mar de luto!  

(...) 

¿Me habéis oído?  

¡Silencio, silencio he dicho!  

¡Silencio!” 
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Prefiro levantar a taça e repetir o belíssimo brinde que Neil Gaiman atribuiu ao 

imortal Hob Gadling na graphic novel Estação das Brumas: 

“Aos amigos ausentes, amores perdidos, deuses antigos e à estação das 

brumas; e que cada um de nós sempre conceda ao diabo o seu quinhão.” 

Porque os meus mortos são muitos e minhas perdas estão gravadas nas 

carnes murchas que carrego sobre os ossos cansados. E quando a ausência dói é 

melhor celebrar quem se foi do que remoer o passado. E porque ainda penso no 

futuro e quero manter vivas minhas lutas e meus sonhos. 

 

94. As princesinhas Romanov. 

(Texto publicado em 04/11/17, analisando alguns aspectos do 

livro de Marc Ferro sobre o destino dos Romanov.) 

Acabei de ler o trabalho instigante de Marc Ferro A verdade sobre a tragédia 

dos Romanov e quero deixar registradas algumas considerações que me parecem 

necessárias. A obra, que é de 2012, recebeu este ano sua primeira edição em 

português, certamente na esteira da efeméride dos cem anos da Revolução Russa. 

E tem passado bastante ao largo da grande imprensa, pouco dada a fugir do 

sensacionalismo e enfrentar um debate historiográfico mais sério. 

O argumento central de Marc Ferro é de que a czarina Alexandra e seus filhos 

não foram abatidos em Ecaterimburgo, como reza a lenda das atrocidades atribuídas 

ao governo bolchevique. Tendo conseguido acesso a alguns documentos inéditos e 

outros pouco estudados, Ferro constrói uma dúvida sólida e razoável à versão 

comumente aceita do fuzilamento, mutilação e queima dos cadáveres do último 

Romanov coroado e sua família. Lançando, também, alguma luz nos acontecimentos 

ao longo de 1918 tanto no âmbito dos sovietes quanto na situação europeia e seus 

desdobramentos. 

É um livro bem modesto, muito mais uma complementação à obra já 

conhecida do autor sobre a Rússia do século XX. Expoente contemporâneo da 

escola historiográfica francesa dos Annales, Ferro tem uma vasta e eclética 

produção que vai do tema em questão à História do Cinema e é bem respeitado, 
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embora não tão conhecido quanto Le Goff e Duby. E, a despeito do título 

bombástico, provavelmente sugestão editorial, o volume é bem equilibrado ao 

alinhar as inconsistências das versões existentes sobre o destino dos Romanov. 

Se há algo que não se pode atribuir ao autor, em sentido algum, 

historiográfico ou político, é a condição de marxista. Se bem que não seja um 

entusiasta admirador da monarquia russa como Simon Sebag Montefiore, o tedioso 

autor do gigantesco Os Romanov 1613-1918, que passa as quase novecentas 

páginas de texto e notas da edição brasileira seduzido pela autocracia, Ferro 

também não tem qualquer espécie de admiração pelos revolucionários. Sua análise 

documental passa longe do sentimentalismo piegas de Montefiore, mas também não 

cai nas armadilhas do ativismo político inerente a muitos dos contemporâneos que 

se debruçam sobre a Rússia soviética.  

E há alguns aspectos de suas inferências que eu quero aprofundar porque 

isso me parece extremamente importante em uma época em que qualquer autor de 

repertórios de almanaque ganha alcance televisivo, e se arroga o direito de 

estabelecer palavras finais sobre fatos à margem e a despeito do conhecimento 

acadêmico. Há que se pensar sobre como as versões correntemente aceitas para o 

destino dos Romanov foram estabelecidas e quais os interesses envolvidos para 

silenciar esta interpretação alternativa. Bem como não se pode deixar de explorar os 

contextos, os testemunhos e a longevidade das percepções populares sobre o tema, 

o papel do cinema e a contaminação dessas mídias por interesses muito além da 

necessidade do conhecimento histórico. 

Marc Ferro dá ênfase ao cenário geopolítico da Europa de 1918, quando a 

Alemanha e os países da entente encontravam-se mergulhados em perdas 

monumentais decorrentes da guerra em curso e a Revolução Russa redefiniu o 

campo de batalha significativamente. Da mesma forma, preocupa-se em oferecer o 

cenário confuso e volátil dos primeiros anos da Revolução, quando os sovietes 

eram relativamente autônomos e o poder ainda não havia sido centralizado em 

Moscou. Assim como, cuidadosamente mostra que os russos brancos e os Romanov 

residentes em outros países europeus mantinham interesses bem escusos em 

relação à eventual eliminação da família alemã de Nicolau II. 
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A Primeira Guerra Mundial, em toda a sua complexidade, em que os impérios 

se defrontam e sucumbem, também é uma guerra familiar em certa medida, uma vez 

que a rainha britânica Vitória passara várias décadas estabelecendo alianças 

dinásticas, acreditando, ironicamente, que se as monarquias estivessem ligadas por 

laços consanguíneos, seria mais fácil evitar novas guerras. O rei britânico George V, 

o kaiser Guilherme II e o czar Nicolau II são primos, sendo as mães de Nicolau e 

George irmãs e o pai de George e a mãe de Guilherme igualmente irmãos, bem 

como a família da czarina Alexandra proveniente da Alemanha. E se Guilherme e 

George são netos de Vitória, Alexandra é sua bisneta e Nicolau é sobrinho de sua 

nora também chamada Alexandra, princesa dinamarquesa, transformando o jogo de 

interesses políticos e econômicos em uma arena que defronta parentes próximos e 

será o ocaso desse modelo monárquico.  

Ferro não se atém a essa minúcia de detalhes, mas deixa claro que o destino 

da família Romanov era seguido com extremo interesse nas casas reais alemã e 

britânica. Debruçando-se sobre correspondências pessoais e diplomáticas, chama a 

atenção para a existência de negociações sigilosas entre os bolcheviques e as 

outras potências ainda em guerra, tendo como condição atrelada ao armistício, a 

eventual sobrevivência da família imperial russa. Da mesma forma que se aprofunda 

no avanço geográfico das diversas tropas sitiando a Rússia em 1918 e mostrando a 

importância de tchecos, russos brancos, dinamarqueses, alemães e da localização 

de Ecaterimburgo no cenário desse avanço. 

Esses movimentos de tropas, tanto quanto os interesses familiares, são 

essenciais para entender a cronologia dos acontecimentos que precipitaram o 

fuzilamento de Nicolau II, a despeito das negociações procedidas por Chicherin, 

comissário soviético das Relações Exteriores, em nome de Lenin. Nesse sentido, a 

localização das tropas tchecas (associadas aos russos brancos 

contrarrevolucionários) a poucos dias de Ecaterimburgo, com possibilidades 

concretas de libertar a família Romanov, deixou os dirigentes do soviete dos Urais 

diante de um impasse e a autonomia de que desfrutavam nesses albores 

revolucionários permitiu que algumas deliberações fossem feitas e medidas 

tomadas, a despeito tanto de Lenin quanto de Chicherin. E a confusão reinante nas 

semanas que se seguiram à execução gerou versões e testemunhos extremamente 
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diversos e contraditórios, que seriam posteriormente eclipsados na versão 

homogeneizada comunmente aceita por brancos e vermelhos de que toda a família 

havia sido eliminada. 

Para Ferro, era mais conveniente para Lenin, e seus colaboradores mais 

próximos, passar por assassinos do que por traidores da Revolução Internacional 

por negociar com Guilherme II. Nesse sentido, baseando-se em escritos dos 

principais envolvidos, chama a atenção para o fato de que os comissários (e o 

próprio Lenin) não confiaram sequer em Leon Trotsky e o mantiveram às escuras 

sobre o destino da família de Nicolau II. À época o próprio Stalin ainda nem figurava 

nesse cenário de tomada de decisões e o autor nem mesmo o menciona. 

Da mesma forma, ajudado pelos achados de outros estudiosos, Ferro dá 

pistas esparsas de que as jovens Romanov teriam sobrevivido, embora nada se 

saiba sobre o herdeiro. O testamento de Maria Romanov, datado de 1970, uma foto 

desta com Olga no fim da década de 50 e algumas cartas familiares que admitem 

que a mulher que se apresentou como Anastácia em 1919 era mesmo a princesa, 

mesmo que depois a família o tenha negado. Esses são indícios suficientes para 

levantar dúvidas sólidas e razoáveis sobre a versão oficial. 

Eu mesma, durante muito tempo, duvidei da veracidade de Anna Anderson e 

atribuo meu ceticismo ao modo romântico e piegas com que a imprensa a tratou em 

um primeiro momento e à sucessão de versões em que foi definida desde a princesa 

esquecida do cinema, à doente mental ou à fraude atribuída por diversos setores 

envolvidos em analisar suas reivindicações. E, nesse sentido, devo agradecer a 

Marc Ferro por ser tão honesto ao mostrar que os testemunhos ambíguos e evasivos 

de Anastácia também contribuíram para dar solidez aos parentes Romanov que a 

renegaram para não dividir a herança familiar. E me atrevo a ir além do que o autor e 

pensar sobre algumas dessas contradições e ambiguidades. 

Ferro usa os documentos para argumentar que Anastácia fugira duas vezes 

de Ecaterimburgo, falhando na primeira tentativa e sendo brutalmente seviciada, 

mas tendo sucesso na segunda tentativa e não estando presente quando o pai foi 

executado e o resto da família evacuado. Quando aparece na Europa, ela não sabe 

que a mãe e as irmãs sobreviveram e ninguém lhe conta, sendo que sua versão de 

sobrevivência implica em dizer que foi ferida quando a família foi exterminada, mas 
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salva por alguns guardas. Nesse sentido, o autor fica perplexo sobre a mentira 

contada pela princesa, uma vez que ela nem estava mais em Ecaterimburgo quando 

os eventos fatais se deram. 

E eu me permito analisar essa mentira de uma maneira que incorpora as 

outras informações sobre esses acontecimentos. Diz Ferro que Anastácia foi 

violentada por um guarda polonês e engravidou, dando a entender que para 

sobreviver a princesa se submeteu ao abuso e passou a viver maritalmente com seu 

salvador. O autor tem muito cuidado em deixar claro que essa não deve ter sido uma 

escolha e sim uma consequência de suas fugas. 

Acredito que, ao apresentar-se publicamente e reivindicar seu quinhão 

monetário e dinástico da família Romanov, Anastácia contrariou profundamente os 

interesses de seus parentes russos que ainda a viam como alemã. Não apenas isso, 

o fato de que (para os padrões da época) a jovem constituía “material avariado” 

devido ao seu relacionamento sexual com o guarda (mesmo que este tenha sido 

fruto de violência), impedindo que pudesse ser inserida no complexo jogo de 

alianças matrimoniais que movia a realeza europeia. Do mesmo modo, admitir a 

sobrevivência de Anastácia constituía um problema dinástico e apaziguava 

levemente a lenda negra da barbárie bolchevique, o que nenhum de seus parentes 

russos queria. 

E por que Anastácia mentiu sobre sua sobrevivência? Bem aí me atrevo a 

pensar que a culpa por ter fugido e abandonado sua família para morrer deve ter tido 

um papel importante à medida que os relatos sobre as atrocidades da execução se 

avolumavam. Como admitir que estivesse viva por que fugira e abandonara as 

pessoas que mais amava? 

Certamente era mais fácil forjar uma história que se inserisse na narrativa 

oficial e lhe permitisse angariar a solidariedade de parentes e amigos. E falhou por 

não ter calculado que sua família estava longe de ser um exemplo de solidariedade, 

e que ao menos uma dezena de Romanov (ao longo de mais de duzentos anos) 

havia derramado o sangue familiar pelos mais diversos motivos ligados ao exercício 

do poder. Do mesmo modo que sua mãe alemã não era querida na Rússia, sendo 

motivo de desconfiança, as atitudes imaturas e imprudentes da princesa pesaram 

para que os parentes a considerassem mais alemã que russa. 
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E penso que nenhum parente (nem mesmo os que a aceitaram em um 

primeiro momento) lhe contou que as irmãs e a mãe estavam vivas e escondidas 

porque sabiam que não poderiam confiar em seu silêncio. Quer fosse porque seu 

estado mental inspirava cuidados ou porque continuava a mesma boquirrota que 

fora durante a adolescência, as pessoas que a conheceram preferiram silenciar 

sobre o destino de sua família, uma vez que a segurança das jovens sobreviventes 

requeria o anonimato. Nesse sentido, suas irmãs jamais vieram a público ou 

tentaram desafiar os Romanov russos que viviam na Europa desfrutando o luxo 

advindo da pilhagem imperial. 

O livro de Marc Ferro abre as possibilidades de repensar a cronologia e os 

eventos de 1918 e olhar para os primeiros momentos da Revolução Russa com 

outros olhares. Em boa hora, uma vez que estamos rodeados de basbaques que a 

cada ano atribuem mais e mais atrocidades e “milhões e milhões” de cadáveres ao 

comunismo, sem jamais ter sequer consultado arquivos ou fontes soviéticas ou 

qualquer livro sério. Está mais do que na hora de desmistificar relatos 

propagandísticos de barbárie e encarar a Revolução Russa como o marco histórico 

que foi e o processo passível de estudo, que ainda precisamos desvendar. 

 

95. Mulheres, Memórias e Identidades. 

(Texto publicado em 08/11/17, reafirmando algumas questões 

básicas sobre a condição feminina.) 

Este é um texto que tem tudo para desagradar aos poucos que privam da 

minha companhia neste blog. E digo isso sem qualquer pretensão à polêmica, uma 

vez que percebo este blog muito mais como um registro do que uma interlocução 

social, dada a escassa atividade aqui realizada. Assim, aqui vou agora desagradar 

feministas, religiosos, liberais e alguns setores das esquerdas.  

Toda essa gritaria histérica sobre os Estudos de Gênero, promovida pelos 

setores ultraconservadores e encampada por uma parte da sociedade que não tem o 

acesso necessário à informação para poder avaliar seu sentido, me levou a pensar 

sobre algumas questões bem pontuais do ser mulher. Foram também a releitura de 

Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade da filósofa Judith 
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Butler, bem como o debate constante com a minha filha sobre diversos aspectos da 

Teoria Queer e outras tantas questões da moderna percepção da “mulherice”, que 

me levaram a querer pontificar esse tema. Muito mais, é evidente, do ponto de vista 

do historiador (como sempre faço) já que careço das credenciais e da experiência 

para discutir o tema em termos filosóficos.  

Nesse sentido, não vou entrar nos aspectos filosóficos do ser, mas restringir-

me a alguns aspectos do devir histórico feminino. Selecionar alguns conhecimentos 

prosaicos e ver como a percepção sobre eles foi mudando de acordo com a 

temporalidade e a historicidade dos sujeitos. E, como este é o meu blog, e não uma 

revista científica, pretendo manter o texto inteligível e leve o suficiente para permitir a 

leitura dos leigos. 

A divisão de trabalhos e tarefas pode ser considerada uma das marcas da 

organização social em comunidades humanas desde o paleolítico. Não admira, 

nesse sentido, que Karl Marx a escolhesse como chave para o entendimento da 

evolução histórica das sociedades, ao criar o conceito de modo de produção. Para 

sobreviver, desde sempre, é necessário organizar quem vai caçar, quem vai colher, 

quem vai tecer e quem vai nos proteger dos predadores. 

Sociedades assim organizadas, no início, não dividiam as tarefas de acordo 

com o gênero porque não se entendiam como homens e mulheres, havia uma 

hierarquia que se baseava na idade e na experiência, além da força e da destreza, 

que permitia que algumas mulheres caçassem lado a lado com os homens. A lenta 

transformação que possibilitou a supremacia social masculina nas regiões do 

Oriente, em que a civilização em termos históricos surgiu, pode ser entendida 

pensando-se a organização das religiões monoteístas, dos conceitos de propriedade 

privada e de herança, bem como o estabelecimento das monarquias. Nos setores 

dominantes dessas sociedades, a necessidade de manter o controle da pureza da 

descendência, tanto aliado ao exercício do poder quanto à transmissão da 

propriedade, acabou gerando formas de confinamento doméstico e criando modelos 

de sociabilidade em que essas tarefas passaram a ser vistas como femininas. 

Simplista? Não necessariamente, afinal, o parágrafo acima apenas resume 

radicalmente vários séculos de transformações sociais e culturais. Não é uma 
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análise em profundidade e sim um ponto de partida para pensar sobre tarefas e 

identidades. 

A afirmação de Simone de Beauvoir de que não se nasce mulher, torna-se, 

que já ninguém questiona academicamente, diz respeito exatamente a esse 

aprender de tarefas e comportamentos ligados histórica e socialmente ao feminino. 

Para entender, de um ponto de vista marxista, como esses elementos externos 

acabaram ligados intrinsecamente à identidade feminina é necessário pensar 

exatamente como a divisão de trabalhos foi sendo modificada ao migrar de um modo 

de produção a outro e como as mulheres acabaram perdendo o protagonismo nos 

mundos do trabalho à medida que as castas e as classes foram definindo-se. É uma 

tarefa complexa e nada inédita, já existe uma considerável produção acadêmica 

sobre esses temas, basta pesquisar, o que eu pretendo aqui é refletir um pouco 

sobre como esses processos nos impactam atualmente. 

Na Europa pré Revolução Industrial (e em muitos locais no Terceiro Mundo 

até hoje) às mulheres pobres, camponesas ou citadinas, estavam reservadas tarefas 

pesadas e complexas de manutenção das condições de sobrevivência da família. 

Fabricação de sabão caseiro, agricultura de subsistência, fiar, tecer e costurar, 

dominar um repertório complexo de plantas e sementes usadas tanto na alimentação 

quanto na medicina caseira, ser as guardiãs dos rituais de passagem do nascimento 

à morte, ainda quando também acabassem sendo as provedoras do fogo (lar) na 

ausência ou morte do homem. Seguindo uma hierarquia que reproduzia os modelos 

primitivos de idade e experiência, essas mulheres pobres eram as guardiãs do que 

entendemos por cultura no sentido antropológico. 

A industrialização ocidental redefiniu a maneira de encarar o trabalho e criou a 

hierarquia produtiva da remuneração. Embora miseravelmente pagos, homens eram 

valorizados acima das mulheres nesse novo modelo de produção e as tarefas 

domésticas (por não receberem qualquer remuneração financeira) passaram a ser 

desprezadas e relegadas ao feminino em um sentido pejorativo. Mesmo quando a 

exploração descontrolada nas tecelagens, minas de carvão e outros meios de 

produção obrigou ao trabalho insano de mulheres e crianças em jornadas de até 

dezesseis horas diárias para sobreviver, a existência de um serviço doméstico 

porcamente remunerado prestado às classes superiores em alguns locais (e a 
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escravidão em outros) rebaixaram ainda mais a hierarquia das tarefas consideradas 

femininas. 

E, mesmo assim, ao longo do século XX, em boa parte dos lares das classes 

médias ocidentais, a educação das meninas para uma vida de esposas, mães e 

donas-de-casa era tido como a normalidade social. Entre as mulheres pobres, o 

imperativo da sobrevivência sobrepunha as mais diversas formas de trabalho 

remunerado e não remunerado, mas entre os setores médios e altos da população 

ocidental o ideal de domesticidade implicava no recolhimento e nas tarefas manuais 

consideradas femininas. A necessidade de quebrar esse modelo impulsionou a 

organização das primeiras feministas ocidentais, oriundas desses setores médios e 

altos da população e com reivindicações bem diferenciadas daquelas das mulheres 

pobres e trabalhadoras. 

Essencialmente diferentes também da primeira geração de mulheres 

revolucionárias na Rússia. No período soviético leninista, as mulheres tiveram uma 

liberdade de organização e protagonismo até então inédita nesse país, mas 

posteriormente (mesmo com sua participação massiva durante os combates na 

Segunda Guerra Mundial) sua autonomia acabou solapada durante o stalinismo. E, 

embora desempenhando cargas de trabalho similares às masculinas, foi o 

ressurgimento das restrições de cunho moral e comportamental que reduziu o 

protagonismo das mulheres soviéticas no período pós-leninista. 

As ativistas ocidentais reivindicavam em um primeiro momento o direito ao 

voto (sufragistas) e posteriormente a liberdade para trabalhar (dentro dos setores 

médios e nos países em que o pai ou o marido podiam legalmente impedi-las) e 

finalmente a equiparação salarial com os trabalhadores masculinos (feministas). 

Suas lutas eram pontuais e classistas, não podendo ser entendidas como aspirações 

da totalidade das mulheres, uma vez que ignoravam as necessidades das 

trabalhadoras pobres, das camponesas e das mulheres não brancas. Ignoravam 

também as especificidades culturais ligadas à divisão classista da sociedade nos 

significados de ser mulher. 

E quem me segue aqui há mais de ano sabe da minha implicância com esse 

tipo de militância. Passei mais de uma década me considerando pós-feminista, antes 

de descobrir que a minha defesa da incorporação das lutas classistas, étnicas e 
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raciais se chamava interseccionalidade e tinha seu lugar no feminismo do século 

XXI. Devo essa percepção à minha filha, que já conhecia e participava desses 

debates antes de toda essa celeuma em torno de Judith Butler e da falsa 

interpretação das questões do gênero pelos conservadores. 

A desvalorização dos saberes culturais femininos dentro dos modelos de 

produção e exploração capitalistas foi encampada (inadvertidamente) por diversos 

setores do feminismo devido a esse viés classista. A construção da percepção de 

uma eventual libertação mediante o abandono da domesticidade demonizou 

habilidades ancestrais ligadas aos trabalhos manuais e às memórias étnicas e 

culturais. Rendeiras, bordadeiras, tecelãs e trabalhadoras de todos os tipos de 

agulhas passaram a ser vistas como artesãs (no afã de monetizar todas as formas 

de trabalho) e esses saberes, que antes pertenciam a uma boa parte das mulheres, 

deixaram o cotidiano para radicar-se na periferia dos mundos do trabalho. 

Do mesmo modo as sociedades médicas do século XIX perseguiram e 

baniram as remanescentes das curandeiras, herboristas e benzedeiras (que já 

vinham sendo demonizadas desde as fogueiras das bruxas), para poder promover a 

imagem do médico de família, que cobrava por consulta. Do mesmo modo os 

saberes culinários têm sido encampados na profissionalização dos ditos cheffs por 

homens excepcionalmente bem remunerados para cozinhar como se isso fosse 

uma grande coisa. Existe uma espécie de gentrificação profissional quando um 

saber que faz parte das chamadas atribuições femininas passa a ser 

desempenhado em termos profissionais por homens e seus salários relegam ainda 

mais a autoimagem feminina a um limbo marginal e desacreditado. 

O estigma da submissão acompanha (nos meios politizados) qualquer mulher 

que sinta prazer nos trabalhos de agulha ou na culinária não remunerada. Da 

mesma maneira, nos meios populares, homens que façam trabalhos manuais 

considerados femininos como forma de lazer e sem remuneração são acerbamente 

criticados e tem inclusive sua sexualidade questionada. Nos modelos de produção e 

exploração capitalista, quem não “gera valor” (expressão odiosa) com seu trabalho, 

não tem sua identidade social reconhecida.  

Se os meus leitores estão habituados às “tretas” das redes sociais, talvez se 

lembrem do menino crocheteiro, que teve sua página do Facebook denunciada e 
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eliminada por uma dessas patrulhas moralistas. A denúncia afirmava que, sendo 

menor de idade, ele estava violando as normas do próprio Facebook ao manter uma 

página pública, mas o que estava por trás da sanha dos binários era o fato de que 

eles entendiam o crochê como uma atividade feminina e não conseguiam aceitar a 

felicidade do menino tecendo e ensinando a tecer. Afortunadamente, o menino refez 

sua página e vai de vento em popa, feliz com suas agulhas e conta com todo o meu 

apoio, por pouco que isso signifique. 

As técnicas ligadas ao crochê são percebidas, ainda hoje, como algo 

feminino. Entretanto, entre as centenas de mulheres com quem tive que conviver em 

toda a minha vida, posso citar poucas que dominam esse tipo de saber sem ser 

profissionais. E não é um saber inútil, afinal, além de um excelente lazer é um meio 

de não depender da indústria têxtil, que explora sem remissão seus trabalhadores 

desde sempre.  

Os saberes femininos ao longo da História permitiram a transmissão de meios 

de sobrevivência, de sociabilidade e de autonomia. A organização da divisão de 

trabalho capitalista precarizou os ambientes de transmissão desses saberes e 

usurpou o modo de disseminação do conhecimento mediante a manipulação da 

remuneração. Os diversos setores do feminismo que não conseguiram perceber 

esses conhecimentos como instrumentos de poder na luta pela sobrevivência 

ajudaram a precarizar ainda mais a condição feminina das mulheres pobres. 

Isso significa que eu quero que todas nós aprendamos a bordar, tecer e 

cozinhar? Claro que não, do mesmo modo que também não quero correr pelada 

pelos bosques homenageando a Lua e nem quero estudar medicina ou engenharia. 

O que defendo aqui é que precisamos entender como se organiza a sociedade que 

nos alija de uma justa remuneração ao mesmo tempo em que nos rouba saberes 

ancestrais, enquanto perdemos tempo discutindo o que é ou o que não é ser 

mulher. 

Nesse sentido, adorei o pensamento de Judith Butler exatamente porque ela 

entende que o feminino é uma série de aprendizados performativos e não uma 

condição inerente às portadoras de vaginas e úteros. Eu quero que ser mulher seja 

o que eu quiser ser, o que você quiser e o que todas nós imaginarmos, sem ser 

mediado por padres, pastores ou políticos. E que isso inclua desde uma camponesa 
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do Nepal até uma acadêmica de Oxford, incluindo as mulheres trans e sem que 

modelos de feminilidade X ou Y sejam impostos de cima para baixo por quem quer 

que seja.  

Isso é tão difícil de entender? 

 

96. Um Beijo ou um Abraço? 

(Texto publicado em 23/11/17, marcando o ponto final do ciclo. 

2018 vai chegar porque o tempo é inexorável, mas até lá pouco se sabe 

sobre as condições de luta que enfrentaremos.) 

Pertenço a uma geração que foi atropelada pela tecnologia e obrigada a 

repensar cada etapa do aprendizado e das sociabilidades formais. Já no início deste 

milênio não conseguia convencer a mais de um jovem que usar um boné dentro da 

sala de aula demonstrava grosseria e falta de respeito. O boné havia-se tornado um 

acessório de moda e não mais a peça utilitária de vestuário que nos protegia do sol. 

A massificação do vestuário e a glamorização de peças que antes apenas 

serviam para nos proteger das intempéries criaram toda uma fauna de gente que 

usa óculos escuros e bonés em ambientes fechados ou mesmo noturnos, sem a 

menor noção de que apenas alguns anos atrás isso seria considerado uma grosseria 

atroz em relação ao entorno social que os recebe.  

Eu nem vou entrar no mérito da internet e do distanciamento humano que ela 

nos impõe, que permite despertar os piores instintos e assassinar diariamente os 

poucos pruridos de consideração humana que ainda nos restam. Essa é uma briga 

que já perdemos porque as pessoas gostaram demais de ser grossas, implicantes, 

prepotentes e arrogantes, vangloriando-se de seus credos e pavoneando-se dando 

suas opiniões sobre toda sorte de temas que desconhecem. Uma vez aberta a caixa 

de pandora, só nos resta conformar-nos com os poucos e ralos aspectos positivos 

da interconexão mundial. 

Nesse sentido, não adianta nada lamuriar-se de que as pessoas já não usam 

“por favor”, “com licença” e “obrigado”, ou lamentar a proliferação de notícias falsas e 

mentirosas. Estamos diante de uma pseudorrealidade em que as pessoas já não 
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precisam nem da polidez e nem da honestidade, mas apenas da reafirmação 

reconfortante de suas certezas mais íntimas e de seus medos mais atávicos. E isso 

porque até seus medos (quem temem e o porquê de seus temores) é parte de sua 

identidade e a sociabilidade moderna dispensa o coletivo para reforçar identidades, 

egos e necessidades individuais. 

O reconhecimento do indivíduo, que deveria liberar-nos de levar uma vida de 

gado, hoje nos torna pasto para as grandes corporações, enquanto vivemos a 

armadilha do falso protagonismo social.   

E a internet, que é maior celeiro de antimarxistas de que tenho conhecimento, 

é também a maior evidência de que algumas das chaves interpretativas da História, 

pensadas pelo bom e velho Marx, ainda dão perfeitamente conta da realidade e 

estão mais vivas que nunca. Como o conceito de modos de produção, que 

especifica que as revoluções tecnológicas são responsáveis por alterações 

significativas no processo civilizatório e que impactam a cultura humana de tal modo 

que chegam ao ponto de definir-nos enquanto sociedades com historicidade e 

temporalidade específicas. Está acontecendo conosco neste momento. 

A revolução tecnológica que permitiu essa modificação nos processos de 

comunicação e interlocução, também permitiu que a economia se transferisse para o 

meio virtual e que o capitalismo passasse a gerar lucro sem precisar das forças e 

dos meios produtivos. A concentração brutal de renda, que essa alteração na 

circulação financeira produziu, hoje impacta os sistemas políticos e ameaça destruir 

estados nacionais e práticas de cidadania que foram grandes conquistas e 

permitiram mais de um século de produção e expansão do conhecimento crítico. E a 

velocidade que transfere fortunas a paraísos fiscais e permite que nações inteiras 

sejam arruinadas em poucas horas, também se tornou responsável pelo fim iminente 

da civilidade, uma vez que a premência da vida não dá lugar a gentilezas ou gestos 

de reconhecimento do outro. 

Somos ilhas. Ilhas conectadas em rede mundial. Mas pateticamente 

desabitadas.  

E o modo como expressamos nossos afetos e amizades diz muito sobre essa 

pós-modernidade que se abateu sobre nós. Não que eu tenha qualquer simpatia ou 
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interesse por esses fenômenos e seus analistas e defensores, sou um anacronismo 

que já não tem espaço neste tempo. Pertenço a uma linhagem dialética perdida em 

um mundo digital, que prescinde da interlocução em favor do protagonismo. 

E é por isso que este texto é uma espécie de despedida. Da mesma forma 

que o canal no YouTube, o programa na Rádio Noroeste e a página Cantinho da 

História no Facebook já cumpriram sua função, este blog também já alcançou seu 

objetivo e chegou a hora de seguir meu caminho. Outros caminhos me aguardam, 

mas não posso continuar teimando em uma bolha minúscula com a ilusão de que o 

ativismo virtual vai evitar a derrocada do Brasil e a extinção da educação como a 

conhecemos. 

As hordas da barbárie social estão à porta e é necessário redefinir as 

ferramentas para a luta e parar de perder tempo nesta bolha egocêntrica da internet. 

E é aqui que eu explico o título deste derradeiro texto. Eu não gosto de beijos 

porque a banalização da falsa familiaridade social os transformou em um roçar 

burocrático que mal expressa qualquer coisa além de um cumprimento protocolar. 

Também tenho dificuldade de lidar com aquelas pessoas que não sabem apertar as 

mãos e nos oferecem uma extremidade informe, gelada e úmida que não 

corresponde ao aperto e ainda nos deixa com a sensação de que estamos 

constrangendo o interlocutor com a nossa força. 

Eu sou dos abraços. Dos abraços que envolvem (não daqueles 

demonstrativos de masculinidade que, embora ruidosos de tapas nas costas, 

guardam um ou dois centímetros por onde a luz da heterossexualidade escoa em 

segurança), que estreitam, que confortam. Sou dos abraços que manifestam a 

presença humana, o carinho a estima e a consideração num simples gesto. 

E é por isso que, em um mundo em que não me reconheço mais, eu prefiro 

bater em retirada, deixando a vocês o meu abraço fraterno mais sincero, sentido e 

carinhoso. Meu trabalho vai permanecer na rede para quem precisar, mas eu não 

estarei mais tão disponível quanto fiquei nestes últimos anos. Agradeço a todos pela 

companhia nesta caminhada e espero sinceramente que consigamos superar estes 

tempos sombrios e aziagos. 

We shall overcome!  


