
 

 

Como combater o racismo? 
Ana Paula Arendt* 

 
“Temos que confiar na bondade de Deus. (…). Enquanto certos países têm um problema racial 

muito violento, aqui nós não temos problema racial; estão procurando criar esse problema 
racial, mas não conseguem. (…) Eu mesmo, e meu irmão mais velho, D. Luís, fizemos uma 

pesquisa e encontramos lá, muitas gerações acima, um negro. Qual o problema? Todo brasileiro 
tem um pouco de sangue branco, um pouco de sangue negro e um pouco de sangue índio. Isso 

deu um blend (mistura) absolutamente extraordinário, porque nós temos o povo brasileiro que é 
um povo fabuloso. É um povo que tem um calor humano que nenhum outro povo tem! Basta ir 

para o exterior para saber a diferença. Desse encontro dos vários povos que para cá vieram, nós 
temos a fé e o espírito empreendedor do português; (…) a intuição e o espírito de 

magnanimidade do índio, o jeitinho e a higiene do índio (…); e a força, a bondade, o calor 
humano e a lealdade da raça negra. (…) Temos um povo que é pacífico e heróico ao mesmo 

tempo”.  
Dom Bertrand de Orleans e Bragança,   

em videoconferência à Funag/Ministério das Relações Exteriores,  
“As qualidades do povo brasileiro” 

<https://youtu.be/XahpBJHc6VQ>.   
Acessado em  30/11/2020. 

 
“Os nossos negros se valorizavam e ficavam inteiramente fortalecidos para desempenhar o seu 

papel. Tivemos combatentes negros extraordinários.  Mas tivemos um pequeno episódio… Se não 
me engano no dia 24 de maio de 1944, ou 1943, fez-se um desfile da tropa da FEB no centro da 

cidade (…). E havia dois grandes grupamentos, um grupamento a pé e outro grupamento 
motorizado (…) Num dos últimos ensaios, para esse desfile, uma despedida da FEB, antes de 

partir para a Itália, ao qual vinham autoridades americanas, o General Zenóbio (…) se dirigiu ao 
destacamento motorizado e viu negros nos jipes, nos carros nas viaturas e pediu ao comandante 

do destacamento que desse um jeito e tirasse os negros; que mandasse os negros para o 
grupamento a pé. Ele não queria que os americanos vissem o grupamento motorizado cheio de 

negros, ao passo que no grupamento a pé, ficavam no bolo e não eram vistos… O que foi uma 
tolice sem igual. Nessa ocasião eu era de um pelotão anti-carro (…). Então estava nossa tropa 

preparada  para incorporar-se ao desfile, quando  General Zenóbio  viu as tropas e cobrou: mas 
vocês não tiraram os negros… Foi em cima de nós, do meu grupamento, do 11-RI que ia integrar 
o grupamento motorizado. Transformou em ordem para retirar os negros: foi um caos, foi uma 

calamidade, foi um desastre total. Vários oficiais nossos se apresentaram presos! Queriam ser 
presos, mas não queriam cumprir aquela ordem! Aquela ordem não cumpririam. Não deu certo! 
No fim, esta parte da Companhia não desfilou: deu um impasse total, porque tenentes, queridos 

amigos meus, se negaram a retirar seus amigos negros de forma, não conseguiram! Isso teve um 
impacto enorme. Não foi  propriamente um episódio de racismo: foi uma incompreensão, um 

mal-entendido. Foi um excesso. Foi uma tolice . Os Generais também cometem as suas tolices. (…) 
O Caiado de Castro, comandante, se indignou com isso, protestou, e consequentemente ficou 

inimizado com o Zenóbio da Costa.  (…) Então atribui-se a isso o Caiado de Castro ter sido 
sancionado pelo Zenóbio, por causa desse episódio.  
Mas o Caiado de Castro estava coberto das razões.”   

General Octavio Costa 
Entrevista ao Estadão, em 23/11/2020.  

<https://youtu.be/5Prz8XimHp0>. Acessado em  30/11/2020.  
 

“Completamente, a discriminação existe completamente. Pela sua pergunta, a gente sente que a 
discriminação existe. Se não existisse, você não teria a necessidade de ter feito essa pergunta. Eu 

https://youtu.be/5Prz8XimHp0


 

 

me considero ainda discriminado. Eu só não sou discriminado porque eu me tornei Grande Otelo. 
Mas o Benedito da Silva é discriminado. Por quê? Ele não tem poder aquisitivo, ele não se educa, 

ele não pode se educar. Ele bem que gostaria de colocar uma gravata. O cidadão brasileiro, 
quando bota o smoking, a casaca, ele se torna outra pessoa. Aí ele se torna branco! Mas o 

brasileiro é negro, uma cruza de raças. O cidadão brasileiro traz, dentro de si, um português, um 
negro e um índio guarani. Eu sei o quanto valho, eu sei que eu sou um cidadão brasileiro, eu sou 

um ser humano, e tenho direito a tudo quanto um ser humano tem, e um cidadão brasileiro no 
Brasil tem, também.” 

Grande Otelo, entrevista ao Roda Viva, 1987. 
 
 

“A arte, se quiser ser reconhecida como um dos grandes valores da vida, deve ensinar aos 
homens humildade, tolerância, sabedoria e magnanimidade.  

O valor da arte não consiste na beleza, mas sim no que é certo a ser feito”.  
W. Somerset Maugham (1874-1965),  

Mr. Maugham Himself, Doubleday, 1954, p. 673  
 

“Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo por aquilo em que acredita”.  
Carta de São Paulo aos Romanos 14:22.  

 
 

 Conforme prometido, apresento aos meus leitores este último texto na Coluna OCI, sobre 
o tema do combate ao racismo. O cessar da publicação se dá em função de uma matéria 
jornalística a meu respeito pela Revista Veja, em 05/02/2021, elaborada e veiculada sem que 
antes eu fosse consultada, apesar de mencionada, o que acionou o meu alerta. Tem como título 
“Um curioso caso da remoção de uma diplomata, chamada de volta ao Brasil”. Afinal, todo 
estudante de jornalismo aprende que deve apurar e consultar as fontes e pessoas citadas em 
qualquer notícia. Trabalhei muitos anos apoiando em oficinas de capacitação de jornalistas em 
vários estados do Brasil, e na África do Sul. Ao ler aquela notícia, cujo teor busca me 
desqualificar, isso me fez pensar que ainda há muito trabalho por ser feito nos cursos 
universitários e durante a vida profissional.  
 Obviamente um pedido de informação de minha parte, sobre a candidatura de um colega 
de trabalho, o Consultor Jurídico, foi retirada de seu contexto. Indaguei sobre a candidatura, se 
isso implicaria a saída de meu colega de trabalho de seu posto de Consultor Jurídico, pois ele 
não tinha nem tem substituto. Como diplomatas, somos encorajados a ser criteriosos, a analisar 
diversos contextos e a não cumprir instruções incompletas, ilegais, ou que possam prejudicar o 
Brasil. Afinal, não somos robôs e pode acontecer de que, algum dia, qualquer diplomata receba 
ordens equivocadas, até mesmo para testar o funcionamento do nosso bom senso. Como nos 
ensinou o Embaixador Souza Dantas, nenhum bom profissional deve temer contraditar ordens 
que possam prejudicar o Itamaraty e o Brasil; e também aprendemos no Instituto Rio Branco a 
buscar nos informar melhor sobre instruções, quando necessário. Em sua época, o Embaixador 
Souza Dantas deu seu exemplo, salvando a reputação brasileira.  
 Foi esclarecido, por magistrados que muito estimo, que o meu colega de trabalho não 
deixaria o Itamaraty desguarnecido juridicamente ao assumir sua candidatura; gestões 
favoráveis não prejudicariam o interesse nacional. Fato é que, desde o início de dezembro, há 
meses, quando me coube a tarefa, busquei angariar apoio para que ele seja eleito em próximo 
mandato da CDI, não apenas cumprindo a instrução junto à chancelaria local, mas também 
buscando simpatia junto a amigos pessoais, juristas internacionais de renome e nas 
comunidades jurídicas brasileiras em que tenho algum trânsito; com tempo suficiente, pois a 
eleição será em novembro deste ano.  



 

 

 Se o jornalista tivesse me consultado, antes de publicar precipitadamente a notícia a meu 
respeito, e me inspirasse confiança, eu teria partilhado com ele os registros sobre as gestões 
que pude fazer, favoráveis à candidatura em questão à CDI.  A matéria, sem embargo, foi 
publicada sem mais. O que, diga-se de passagem, parece-me ruim para a candidatura, associar 
o nome do candidato a uma exposição negativa; e prejudicial a notícia também para o Itamaraty, 
pois a lei veda que um servidor seja removido por pretexto punitivo. Preferi partilhar as provas 
de seu equívoco com um jornalista mais velho, colega dele, pois sou leitora da Editora Abril 
desde criança; e não me parece que processar um jornalista ou uma editora seja a maneira 
correta de educar qualquer profissional, penalizando-o em princípio de carreira. Não me parece 
saudável corrigir danos com mais danos. 
 É um pouco decepcionante, é verdade, ler uma matéria depreciativa, depois de ter me 
disposto a servir como diplomata nos lugares mais difíceis e de maior necessidade de 
desenvolvimento, com indicadores de pobreza e de violência dentre os mais altos no mundo; 
depois de ter sobrevivido à distância da família, a doenças, a dificuldades do ofício, à tensão 
política, à falta de médicos, a uma pandemia e a dois furacões de categoria 4 e 5…  Por que outra 
razão o teria feito, senão pelo interesse brasileiro? Azeredo da Silveira nos preparou para isso 
em um discurso muito estudado por colegas, de que no exterior há diversos momentos em que 
o único sentimento que nos ampara é o de amor à Pátria. Disso, para então abrir uma revista, 
durante o confinamento mais longo do planeta, em Honduras, e ler que eu teria sido contra o 
interesse nacional… Paciência! No caminho também encontrei o que vale a pena, vendo se 
transformar muito rapidamente em melhores países aqueles lugares onde pude servir nestes 
anos mais recentes, tendo contribuído com o que podia. Encontrei, também, quem sabe melhor 
de minha dedicação e de minhas convicções, quem me conferiu a generosidade do 
reconhecimento.  
 Essa forma de trabalhar, em que a sociedade escolhe um ou outro servidor para punir, a 
fim de que todos os demais trabalhem sob o temor desse látigo da exposição negativa, não me 
parece pertencer ao espírito aberto e altivo do Itamaraty, um órgão público de vanguarda, de 
patrono ponderado, sempre aberto ao diálogo, amador de bons debates e articulador dos bons 
momentos. Cultivo um afeto irrevogável por meus colegas, pelo que busco retribuir. 
 Portanto apenas posso cogitar que a mais provável explicação para uma notícia que 
contradiz a realidade é um ambiente político doméstico excessivamente conturbado, no qual já 
não mais se discerne quem é amigável; e se diminui, assim, quem busca humilhar o homem 
comum, abusando do poder de que dispõe temporariamente, para produzir inimigos fáceis de 
vencer. Achei prudente, portanto, cancelar minha participação de escrita neste espaço, até 
mesmo para poder produzir melhor poesia e prevenir incômodos a quem goste de ler meus 
textos. Li que um Ministro do STF publicou opinião de que teria dobrado o alerta no Brasil 
contra o autoritarismo na sociedade, recentemente, na mesma data. Sabemos que a 
judicialização da política não é de hoje no Brasil e que, cedo ou tarde, quem trabalha se vê 
tentando desvencilhar de armadilhas para prosseguir trabalhando. Tendo em conta que não é 
normal um profissional deixar de contactar a pessoa sobre a qual fala ou sobre quem tece 
considerações, penso que talvez o Ministro do STF tenha tido suas razões para afirmar isso. 
Parece-me ser mais sábio não colocar o autoritarismo à prova, até mesmo porque adoeci 
fisicamente, talvez dessa decepção, do que ainda me recupero. O corpo somatiza.  O texto do 
Ministro do SFT elevando o alerta contra o autoritarismo na sociedade, o qual penso seja de 
interesse público, consta em <https://veja.abril.com.br/blog/radar/dobrou-o-alarme-contra-
ascensao-populista-autoritaria-diz-fachin/>.    
 Se bem, observo, alguns veículos e setores da sociedade brasileira tendem a reagir com 
muita precipitação quando tratam em geral de temas que ainda não compreendem; não por 
autoritarismo, mas parece-me que por falta própria de reflexão própria, mesmo. Sobre o tema 
a que me dedico, o racismo, pareceu-me oportuno manter a palavra de publicar este último 
texto no espaço desta Coluna. Eu bem me recordo quando os jornais tentaram condenar 



 

 

prontamente alguém de suma relevância, que tem consigo o interesse nacional todo o tempo, 
por ele ter afirmado que, no Brasil, não existiria o racismo. A citação do estadista brasileiro em 
epígrafe. Ora! No Brasil existem episódios de violência, mas nem por isso dizemos que o 
brasileiro é violento. Existem assassinatos, mas nem por isso dizemos que o Brasil é um país de 
assassinos. Se existem episódios de racismo, por que disso concluir que o Brasil é um país 
racista? Sobretudo quando temos o Brasil como nossa própria Pátria, quando ocupa um espaço 
de afeto em nossa concepção.  
  Também nesse caso tomaram uma declaração de significado que implícito estava, de 
que não deve haver racismo no Brasil, como um diagnóstico, classificando como uma mentira 
intencional; contudo tampouco consultaram quem citam, antes de publicar a matéria; e nem se 
detiveram um pouco mais cuidadosamente para analisar o seu teor, em uma longa palestra que 
o alvo político dedicou à Fundação Alexandre Gusmão (Funag), do Ministério das Relações 
Exteriores. Ora: se até D. Bertrand, o Príncipe de conduta irretocável e estadista de grande 
preocupação com o interesse nacional, perdeu a virgindade para jornalistas, apressados em 
agradar quem ostenta a ilusão do poder… Que dirá então uma Secretária qualquer em 
Tegucigalpa! 
 Talvez com isso os mais experientes queiram nos ensinar que, ainda que venha a ocorrer 
um episódio de falsificação da realidade, de discriminação ou desrespeito, a verdade 
permanece: o Brasil e os brasileiros rechaçam tudo isso com grande força.  
 Nesse tema que me proponho dissertar, penso, portanto, em respeitar quem tem mais 
experiência: pois negar o racismo é diferente de rechaçar o racismo. Necessário discernir quem 
busca rechaçar, para longe de nosso território brasileiro, essa possibilidade de acirramento de 
tensões raciais; dos que buscam justificativas para agressões racistas e confusão, os quais 
deliberadamente ignoram os episódios criminais que devem ser punidos. 
 O que penso disso? Não pertence à cultura brasileira quem busca examinar eventos 
violentos intensificando um conflito. Geralmente os brasileiros estamos habituados a conviver 
com os problemas, e a ficar amigos dos problemas, essa é a verdade… Mas neste caso específico 
do problema do racismo, entendo que expulsar qualquer possibilidade de que esse problema 
seja aceito como uma realidade incontornável em uma sociedade como a nossa, chamando para 
si a diversidade de povos, recordando que nós mesmos somos descendentes de negros, é uma 
boa forma de combater o racismo. Não é racista quem tem orgulho de sua própria 
ancestralidade e é cioso de conceder igual tratamento meritório. A intolerância no debate sobre 
esse tema sensível, buscando excluir quem não seja negro, faz regredir uma revolução pacífica 
de direitos civis que precisa ter continuidade, para que não haja diferenças perversas entre os 
homens. Afinal, somos muitos os que sofremos violência e exclusão social por certas 
características físicas e que temos, inclusive, raízes em um passado de escravidão ignonimiosa, 
embora seja um passado longínquo. Tudo que puder ser falado contra o racismo e a violência 
melhora e civiliza a nossa sociedade.   
 Na história dos Estados Unidos, entendo que essa revolução de direitos civis veio 
necessariamente com a participação dos negros na política, na arte, no Direito, na admissão em 
todos os espaços públicos. E não parece ter sido nada pacífica, quando em certos momentos 
históricos essa participação foi abertamente negada. Mas não apenas a negros: também a 
mulheres, chineses, indianos, indígenas… A magistrada Ruth Bader Gingsburg, da Suprema 
Corte Americana, bem relata que muitas vezes, quando jovem, se viu impedida de advogar, por 
ser mulher. Recusavam contratá-la. O ódio racial não é apenas em função da cor da pele, mas 
tem uma origem mais profunda nas mínimas diferenças corporais… A exclusão social, disso 
decorrente, de observar excessivamente as mínimas diferenças que existem entre as pessoas, 
querem impor-se como algo inevitável. Mas penso que faz bem quem busca rechaçar essa 
realidade como a única possível. Robert Dahl, professor emérito de Yale, fazia muito bem 
quando propunha o conceito de poliarquia: várias perspectivas competitivas em convivência 
política. Naquele país estudamos que os episódios criminais contra negros eram aceitos no 



 

 

passado, disso tendo surgido grupos cujos estatutos pregam abertamente a perseguição aos 
negros, certos grupos de refugiados e a sua exclusão de espaços públicos. E disto a 
desobediência e a revolta foram a resposta histórica necessária para superar que algo injusto 
continuasse a ser aceito.  
 Ao leitor, recordo de meu ancestral negro: Pedro Jaime, filho de Tristão de Alencar 
Araripe, neto de D. Bárbara, a qual ingressou no Panteão da Pátria em 2014, como Heroína 
Nacional. Pedro Jaime foi incluído nos assentamentos da família como filho legítimo e 
primogênito, mesmo sendo filho de uma escrava liberta. Todos se tornaram republicanos e 
abolicionistas avant la lettre, no Brasil, e por isso D. Bárbara e seus filhos foram presos, por 
ordem do Conde d’Arcos, em Fortaleza, naquela Revolução dos Padres, por volta de 1816. Nos 
nossos registros de família consta melhor a razão: uma vizinha fofoqueira, cujo nome ninguém 
lembra… Ela tinha inveja de D. Bárbara, porque era muito bem-quista pelo Pároco, e embora 
muitos debatessem sobre a abolição da escravatura, ela resolveu acusar D. Bárbara junto às 
autoridades, do que resultou sua prisão, tendo os filhos se somado a ela.  As fofocas da vizinha 
infeliz não cessaram nem mesmo quando o padre comprou o sítio de D. Bárbara, quando foi a 
leilão pelo Estado, dizendo que eles tinham um romance… Felizmente D. Bárbara, sendo viúva, 

não tinha nenhum impedimento.   
 Muitas décadas depois, apenas, o abolicionismo chegou à Corte no Rio de Janeiro, 
certamente por meio da admissão dos Orléans em terras brasileiras. Na França, o Duque de 
Orléans foi o primeiro a admitir um negro na maçonaria, o compositor Saint-Georges. Mas 
naquele passado mais recente, a despeito dos avanços do pensamento, os eventos de 
discriminação também ocorriam, e li registros recordando de quando nenhuma dama da corte 
do Rio de Janeiro quis dançar com o Engenheiro Rebouças em uma festa; e de como a Princesa 



 

 

Isabel teria se voluntariado a tanto, para o espanto social. Ali o racismo de Estado teve o seu 
fim? E se poderia dizer que, com a República, o estado da situação da população negra regrediu?  
 Desde o ponto de vista de Gilberto Freyre (sem dúvida um ponto de vista questionável, 
já que ele não era negro, nem mulato), posso concordar que no Brasil não se pode conceber a 
possibilidade de excluir a convivência com a população negra. No seu mito de uma alegada 
democracia racial, não se conferia muita relevância à diferença de função da pessoa negra 
nesses espaços, com frequência na condição doméstica, mal paga ou de subalterna, 
argumentando haver uma democracia racial. Independemente disso, deduzindo do 
pensamento desse importante sociológo brasileiro, poderíamos interpretar que ignorar a 
função da pessoa negra nos espaços públicos pareceria justificável como um recurso ao valor 
absoluto da pessoa humana, independentemente de sua função. Isso não deixa de ser também 
um raciocínio natural, porque na Bíblia, apenas consta uma única diferenciação entre os 
homens: entre machos e fêmeas, mas ambos à imagem e semelhança divina. E nas várias 
constituições modernas também se reclama um discurso de igualdade, insistindo em que não 
sejam feitas diferenciações que possam subtrair um direito fundamental à igualdade. Os textos 
sagrados das religiões tradicionais ressaltam o dever de respeitar um estrangeiro, ou seja, 
alguém que carece da igualdade de estatuto jurídico. Uma discussão cultural longa…  Pois afinal 
sabemos que essa igualdade muitas vezes é evocada de maneira perversa: apenas no discurso, 
mas negada na prática. Daí os piores salários de quem tem mesma ou melhor formação, mas 
pertence ou se une às minorias políticas. Há homens brancos que se unem às minorias políticas 
em suas dificuldades, e essa é a beleza de uma sociedade democrática.   
 Mas antes de prosseguir no debate sobre a igualdade de oportunidades e de formação, 
talvez devamos observar o bom exemplo: evitar, por qualquer pretexto, uma visão tomada 
apenas sob um ponto de vista racial, anti-científico. Descarto a exclusão do valor absoluto da 
cidadania e da vida humana, e talvez por isso esteja correto trazer cidadãos negros, brancos e 
índios para o mesmo lugar de onde se fala. Então é que nos diz bem a epígrafe: “carrego comigo 
um branco, um negro e um índio, pois sou brasileiro”. 
 Essas diferenças de pensamento entre gerações diferentes me levam a refletir. Será que, 
ao reconhecer a existência do racismo para demandar compensações, e as diferenças desde o 
lugar da fala, nós não acabamos aceitando, ainda que por tabela, uma diferenciação entre 
pessoas pela cor da pele, que deveria ser antes de mais nada, injustificável? Mas, por outro lado, 
como desenvolver políticas compensatórias, para que essa igualdade seja concreta, sem 
reconhecer as diferenças nas situações concretas que vemos, no tratamento social que é 
conferido às pessoas negras e às demais minorias políticas? Qualquer estratégia de combate ao 
racismo esbarra em um paradoxo.  
 Diferenças culturais também fazem suscitar outras dúvidas sobre qual o melhor 
caminho para lidar com a violência contra pessoas negras. Enquanto nos Estados Unidos, 
chamar alguém de negro (“nigger”) é profundamente desrespeitoso, no Brasil é uma palavra 
bonita. Já chamar alguém de preto (“black”), como fazem nos EUA, no Brasil é mais raro, embora 
tenha se tornado mais frequente, em razão de questionário demográfico. Certas formas e 
atitudes variam consideravelmente de uma cultura à outra. O que podemos fazer é tentar 
contribuir para que o combate ao racismo avance e tenhamos uma sociedade mais justa.  
 Quando eu era criança, uma pessoa podia ser presa apenas por chamar qualquer pessoa 
de “preta”, com entonação pejorativa, se a pessoa fosse negra. E, em algumas casas, quando 
entrava uma mulher negra, geralmente se levantava em respeito, ainda que fosse a empregada 
doméstica. Sim! Havia uma mística ao redor da pessoa negra como sendo aquela pessoa que 
assumia maior responsabilidade na casa, uma maior conexão de proximidade com os demais, 
alguém santificado pela história de um passado de escravidão e sofrimento e que, ainda assim, 
transmitia compreensão; alguém em quem se reconhecia a sacralidade, em quem se buscava 
respaldo e testemunho. Volta e meia ouvíamos falar de alguém preso por racismo, o que 
mantinha acesa e em alerta a consciência das pessoas em jamais tolerar ofensas a uma pessoa 



 

 

negra. Havia, portanto, um profundo desgosto social por essa diferenciação, ou pelo uso da cor 
da pele como pretexto para insulto e menosprezo. Nessas décadas mais antigas, contudo, é 
preciso também recordar: a diferença raramente ensejava um maior incentivo, uma valorização 
cultural como degrau necessário para alcançar novos degraus de participação no espaço 
público.  
 Muita coisa mudou, desde que eu era criança. Para melhor, talvez? Apenas de minha 
experiência pessoal, na minha família sempre houve pessoas negras e brancas, tanto adotados 
como consanguíneos, então teria sido raro poder compreender a diferença dentro de casa. Se 
às vezes ouvíamos dos colonos sulistas, em Rondônia, alguma piada pejorativa, tomávamos 
como uma banalidade, ou até ensinamento para melhorar a postura. Já na rua, eu me recordo 
de ter convivido e visto mais pessoas negras, como professores e autoridades, do que vejo hoje, 
nos lugares do Brasil onde transito. Eu mudei de espaço de convivência no Brasil, de Rondônia 
a Brasília, é verdade. Em Brasília, as escolas mais destacadas são marcadamente de alunos 
brancos… Antigamente, as melhores escolas eram escolas públicas, e ali necessariamente 
tínhamos colegas negros e indígenas.  
 Dessa minha impressão pessoal, de um Brasil que sei não mais existe, concluo que antes 
eu percebia um maior respeito onde havia uma pessoa negra do que constato hoje, ainda que 
hoje tenhamos um discurso que em tese é mais avançado, o da igualdade de oportunidades. 
Talvez o mesmo estejamos observando para as mulheres: antes eram alçadas a um certo altar 
de degrau de louvor e respeito, quando se colocavam “em seu lugar social” e se produziam como 
mulheres; hoje vemos muitas submetidas a altos índices de violência, por ignorar esse lugar 
social que já não mais existe…  
 Na África, onde todas as autoridades são negras, o racismo não deixa contudo de ser 
debate.  Eu bem me lembro quando fui convidada a um seminário sobre o tema, na Universidade 
de Lomé. Não havia europeus nem outras pessoas de pele branca, nem mesmo de pele 
ligeiramente mais clara, como a minha. Talvez tenha sido convidada pela atitude brasileira e 
pelo igual trato, por me relacionar sem as precauções que eu via em outros colegas. 
 A discussão sobre o racismo me parece mais abrangente, contudo, que a cor da pele, e 
essa é a minha opinião pessoal. Porque podemos constatar nas diversas sociedades uma 
segregação pelo preconceito e discriminação não apenas dos negros, mas também  certos ódios 
a outros povos e por outros recortes: há quem tenha ódio aos semitas, e também há quem tenha 
ódio a mulheres. Há quem não se sinta confortável em debater ou falar livremente quando há 
judeus, negros e mulheres, ou pessoas com deficiência na mesma sala. E por quê? É difícil 
compreender o racismo, o preconceito e a exclusão, por causa de um fator físico ou de 
nascimento, por uma característica que não pode ser alterada. A bem da verdade, por mais que 
esteja escrevendo sobre o assunto, não entendo tão bem ainda a origem do problema. Apenas 
escrevo na esperança de compreender melhor o problema.  
 Alguém dirá, que no caso dos negros, a origem do problema da discriminação racial teria 
sido a escravidão; que, no caso dos judeus, teria sido a riqueza, a tradição religiosa; e talvez das 
mulheres fosse a inveja do ventre, o fascínio pela feminilidade e fertilidade. Daí transformar o 
termo no léxico, de fêmea, que deriva de fecundidade, para mulher, que deriva de “mole”, 
“molenga”…  Contudo estou tentando observar qual é a origem da exclusão e da dificuldade com 
a diferença. Por que escolheram escravizar especificamente pessoas da cor da pele negra, se na 
antiguidade os escravos eram de qualquer cor, sendo estrangeiros ou prisioneiros de guerra? 
Por que a estupidez e violência contra quem pratica a sua religião na intimidade de sua vida 
pessoal, por que torturar alguém que se recuse a comer carne de porco, como lemos nos 
registros da história judaica? Por que é necessário a alguns homens provar ser menor a força 
feminina, e por que necessitam diminuir reiteradamente quem já tem menor força física, quem 
já tem menor espaço público? No caso das pessoas com deficiência, certamente a diferença se 
coloca pela linguagem, pois é preciso gostar de aprender novas linguagens para conversar e se 
sentir à vontade na presença de quem tenha algum tipo de deficiência. Assim, poderíamos ir 



 

 

encontrando outros pretextos difíceis de explicar racionalmente, por que a violência contra 
pessoas, pelas suas diferenças, seria algo justificável.   
 Raciocinar o inverso talvez nos leve a algum lugar. Nós nos sentimos desconfortáveis 
quando um homem branco entra na sala em que estamos, nós o identificamos como alguém 
diferente de nós? Por que se isso nos causa desconforto, talvez tenhamos assimilado e 
incorporado algum tipo de racismo ou lugar de discriminação. Para acontecer de modo a causar 
uma ferida moral, a discriminação e o estranhamento tem de ocorrer em duas pontas, por dois 
lados: pelo discriminador e pelo discriminado. As grandes personalidades negras, as grandes 
mulheres, as pessoas com deficiência que superaram obstáculos e os grandes rabinos nos 
contam e nos ensinam que conseguiram superar essa tensão invisível e desfavorável, recusando 
incorporar em si mesmos um menor valor ou menor mérito de si mesmos. Pelo contrário, 
aproveitaram o estereótipo para destacar-se ainda mais pelo encantamento de distanciar-se 
dele, do que se rotula e do que se espera. Este o raciocíno sobre o racismo de que é um fenômeno 
que ocorre de maneira dialógica. Não me refiro a um racismo diante do qual não temos defesa: 
ser mulher negra, estar num beco escuro e ser estuprada por uma gangue de homens brancos 
não é situação de abuso em que se possa dialogar; ser negro e ser espancado por racistas ao ser 
avistado tampouco parece ensejar algum recurso psicológico instantâneo possível; ser judeu e 
estar na Alemanha nazista em 1943 não parece algo factível de admitir uma prevenção, quando 
uma constituição anti-semita havia sido aprovada pelo abuso de poder de uma maioria.    
 Mas em situações quotidianas, é possível rechaçar que essa ligação aconteça, recusar o 
racismo, ou desarmá-lo, de maneira a prevenir as situações mais difíceis?  
 E se pudéssemos, isso seria bom, ou ruim? Queremos aceitar e reconhecer o racismo, 
para poder tratá-lo, remediá-lo. Ao mesmo tempo não queremos o racismo; nós queremos 
superá-lo como um problema do passado, como algo espúrio e inaceitável… São duas forças 
diferentes operando ao mesmo tempo e produzindo discursos simultâneos. Talvez esses 
discursos em algum momento sejam convergentes e se complementem.  
 Se analisássemos melhor e de maneira mais completa os episódios de racismo relatados 
em epígrafe, poderíamos deduzir que a violência produzida no ato discriminatório é complexa 
e não se limita apenas à cor da pele, mas é interiorizada de diversas maneiras. Um físico nuclear 
e diplomata foi barrado em um restaurante,  há dois anos, confundido com um mendigo, por 
estar de shorts e camiseta; um traje que qualquer pessoa utiliza em um dia de folga, para tomar 
um açaí em qualquer restaurante. Não se pode supor que um restaurante que venda açaí 
congelado, como o fazem em Brasília, seja um estabelecimento de grande distinção, para exigir 
um smoking… Contudo a justificativa foi recebida pelo discriminado, para ele humilhante: 
afinal, evidente para ele o racismo; pela cor de sua pele, foi presumido um mendigo.  
 Diferentemente dele, eu não presumiria tão rapidamente, mas me explico. Desde quando 
um mendigo, por mais esteja vestido em trapos, pode ser barrado em um restaurante, se estiver 
disposto a pagar a conta? A Igreja Católica tem feito muitos apelos recentemente em campanha 
de restaurar o bom senso das pessoas, o senso de dignidade de qualquer pessoa, em especial 
dos moradores de rua: qualquer pessoa, independentemente de estar usando smoking ou 
casaca, como sugere Grande Otelo necessário para ser “branco”, ou de estar portando um terno, 
ou de sua carreira e nível de educação, ou aparência, deveria ser tratado com equidade, 
dignidade e respeito, em qualquer estabelecimento. Ou é normal aceitar que um 
estabelecimento barre um mendigo de tomar um açaí? Qual o problema de um mendigo tomar 
um açaí? O meu colega poderia ter dialogado de maneira bem-humorada e instruído o 
segurança, colocando-se como um igual e educando-o para a tolerância, até revelar a ele sua 
grande postura, excelente posição social e muito maior inteligência.  
 Contudo o nível de tolerância das pessoas em geral está se reduzindo, e o excesso de 
gestos intolerantes pode nos pegar desprevenidos e fatigados, já fartos e cheios de um desgosto 
acumulado. Mas se não questionarmos a si mesmos, sobre nosso dever civilizatório, se não 
criarmos espaços seguros de convivência, potencialmente estaremos incorporando esses 



 

 

elementos de intolerância que vão se reforçando e se traduzindo nessas travas e trevas sociais. 
E no cidadão negro, na mulher, no judeu, indiano, chinês e em todos que são submetidos a 
situações vexatórias frequentes, o menosprezo reiterado se tornam uma bomba relógio, se não 
agirmos para desarmarmos.  
 De já ter sido agredida tenho minhas impressões pessoais; ou, como dizem as mulheres 
mais velhas, de ter sido “punchbag” de autoridades, desde sempre. De ser mulher, muitas 
pessoas esperam não haver retaliação, quando fazem crueldades, e talvez disto sejam 
apanhados de vez em quando em surpresa. De todo modo, de minha vivência penso que o 
fenômeno da exclusão, como forma de violência, também ocorre em uma esfera íntima na qual 
a pessoa que sofre a discriminação é sequestrada por quem lhe agride, independentemente da 
justificativa ser verdadeira ou falsa.  
 Explico. No mesmo restaurante em que foi barrado meu colega, muitas vezes não fui 
barrada: e nos finais de semana, sempre me visto tal qual uma mendiga. Sempre tinha os cabelos 
desgrenhados de Einstein, e vestia roupas surradas, sem maquiagem nos finais de semana. 
Afinal o lazer. Portanto, o segurança estava mentindo: ele não barrou meu colega negro porque 
achava que ele era um mendigo. Porque se esse fosse o critério, em outras ocasiões, eu teria 
sido barrada. E isso nada tem que ver com estar de terno e gravata. Afinal, me recordo de mais 
um episódio de racismo, contado por meu colega diplomata, também negro, quando estava de 
terno e gravata, no saguão de seu prédio, aguardando o táxi. Chega uma moradora, a ele 
estranha, e lhe pede que carregue as suas malas até o elevador de serviço… Ela fica impaciente 
que ele não a obedeça, porque ele leva um tempo para entender o pedido: só então o meu colega 
diplomata, imbuído de grande espírito, explica que ele não é o porteiro, mas morador daquele 
prédio…    
 No caso do restaurante, meu colega acreditou no segurança, mas então, de admitir 
mendigas, sabemos que o segurança mentia: não o estava barrando por suspeitar ele fosse 
mendigo. Por que o barrou? Muito mais provavelmente o estava barrando por racismo puro e 
simples? E afinal descobrimos que o segurança era também, ele próprio, negro… Como 
entender isso?  
 Talvez mais provável seria supor que o segurança barrou meu colega porque pudesse 
agir como um bandido, desacatando ao estabelecimento e desrespeitando os outros clientes, 
porque essa associação de quem é negro à capacidade de baderna é muito mais frequentemente 
manifesta. Como sei disso? Sei da culpa que carregamos, sendo negros, judeus, mulheres, índios, 
dessa expectativa de que cedo ou tarde faremos  algo errado ou cometeremos excessos… E 
tantos homens mesquinhos vivem de apontar o erro dos outros! Com facilidade tiram proveito 
de acusar quem é mais vulnerável, ou seja, as minorias políticas. E quantas vezes não cometi 
erros e excessos justamente porque desse modo me presumiram? É necessário uma força 
sobrenatural, certamente alguma energia divina, para não sobressaltar-se diante de muito 
grande injustiça, e uma dose de prudência, para não ser tomado de assalto por uma perspectiva 
que reclama ser a única. Mas me pergunto: por que sempre temos latente essa expectativa de 
ser discriminados, por que carregamos essa culpa de sermos o que somos? É certamente pela 
alta frequência e constante experiência dessa violência íntima de ser sequestrados, 
discriminados, de ser observados e vigiados. É automático.  
 Como não tomar providências cabíveis diante do absurdo? Como não fazer nada? É como 
disse W. Somerset Maughan: o valor da arte não consiste na beleza, mas sim no que é certo a 
ser feito. É preciso valer-se de todo recurso disponível para reverter a normalidade do racismo, 
e arte a e cultura existem para desconstruir esses malefícios.  
 O que me lembra que incorporar o insulto para revidar de alguma maneira é um 
mecanismo de defesa não apenas de minorias políticas, nem relacionado ao racismo mas de um 
modo geral, um mecanismo de defesa de qualquer ser humano. Veja, não seria jamais 
comparável, mas tomemos, por análise, o longo livro em que o jornalista Truman Capote 
esmiuçou o motivo de um crime bárbaro, “In cold blood”. Depois de entrevistas e pesquisas 



 

 

extenuantes, ele finalmente obtém a confissão do criminoso: teria atirado no seu ex-
empregador porque seu ex-empregador teve medo de que ele, o ex-empregado, atirasse. Ambos 
eram brancos. O bandido estava assaltando; estava armado; mas ver o patrão dele com medo, 
alguém com quem conviveu e por quem tinha algum aparente afeto, produziu nele um insulto 
insuportável. Insultou-o a expectativa dessa possibilidade. Ele se viu injuriado, ao constatar que 
o ex-patrão pudesse concebê-lo como assassino, e não apenas o que era: um ladrão desesperado 
em busca de um roubo fácil. E assim o crime se concretizou pelo ódio, como emoção: o agressor 
se viu sequestrado por uma expectativa, agredido por uma violência íntima. Um complexo 
mecanismo psicológico, em que o ser humano, seja algoz ou vítima, assume expectativas 
negativas que foram presumidas, por causa da ofensa e dano íntimo que causam à integridade 
de si próprios, o que os juristas bem conhecem.  
 Tomar alguma providência diante de uma ofensa ou crime racista é mais importante do 
que parece: porque ao deixar de fazer nada, ao tomar providências cabíveis, tomando as dores 
do colega, ou de qualquer outro cidadão negro, ou mulher, ou judeu, ou índio, nós estaremos 
deixando de compelir a pessoa aviltada a revidar posteriormente o que sofreu. Quebrar o 
mecanismo da violência exige uma consciência coletiva, uma solidariedade fraterna. Exige ter 
irmãos mais velhos, ainda que a maior antiguidade seja de poucos anos; pois o respeito social 
se constrói disso, de manter a liga que convém ao bem-estar social das pessoas.  
 Vemos um grande percentual de negros nos presídios e disso rapidamente concluímos 
que a explicação seria o racismo dos policiais; que a polícia prenderia mais negros do que 
brancos, supondo encontrar a mesma quantidade de ocorrências violentas em ambas as 
populações. Mas não imaginamos que a expectativa reiterada de que uma pessoa negra agirá 
de modo violento acaba por ser incorporada, conscientemente ou não, pelo cidadão negro, 
como uma agressão psíquica, até se ver despojado de ser um sujeito de si mesmo, de cidadania. 
Meu colega, felizmente, é uma pessoa suficientemente ilustrada e distante dessa realidade. Mas 
o mesmo não podemos dizer de outros espaços urbanos, em que a violência parece muitas vezes 
normalizada como uma forma de conduta que se espera; pelo sequestro psicológico constante 
e contínuo da pessoa negra.  
 Não é assim na África: lá é muito rara a ocorrência de homicídios ou de violência diversa. 
Geralmente a violência ocorre por guerras tribais e étnicas em contextos muito específicos, de 
um modo coletivo e por reivindicações territoriais, a depender da região do continente; sendo 
muito rara a violência dentro das tribos e de cada país, geralmente prevenida pelos rituais de 
fraternidade e pelas purificações primitivas, pelas lavagens de igreja, pelos encontros e trocas 
de gentilezas comunitárias…    
 O assassinato brutal do Sr. João Alberto, a mais recente comoção nacional, parece muito 
diferente do que aconteceu no caso cuja similaridade evocam, nos Estados Unidos. Ali, no caso 
daquele supermercado no Sul do nosso País, muita coisa precisa ser ainda investigada, para 
compreender como a violência foi banalizada naquele espaço a tal ponto de ser filmado o 
espancamento e haver um policial à paisana transitando.  
 A meu ver pessoal, contudo, isso não deixa de ser decorrência de um fenômeno em 
escala, amplificado pela hierarquia. Quando uma juíza federal no estado vizinho decide que 
alguém merece punição adicional pela “raça”; é perdoada por apenas pedir desculpas pela 
Corregedoria do Tribunal em que trabalha e pelo CNJ; e a sociedade simplesmente não reage, 
isso promove uma reação em cadeia (conferir minha crítica no artigo “O que é a Justiça?, de 
30/10/2020). Os policiais judiciários que cumprem decisões judiciárias mudam sua percepção 
da gravidade do racismo; as delegacias mudam sua percepção sobre a gravidade de um episódio 
de racismo; os seguranças privados que se relacionam com os policiais judiciários mudam sua 
percepção sobre a gravidade de um episódio de racismo; e, por conseguinte, em muito maior 
grau, os policiais à paisana, as milícias e mercenários. Isto não é um processo consciente, mas 
um fenômeno de natureza cultural, em que se presume o que é razoável ou não. A sociedade 
perde os seus limites quando o racismo vem do alto da hierarquia.  



 

 

 Parece-me muito difícil imaginar que um cliente que tivesse a cor de pele branca e 
destratasse a caixa recebesse aquele tipo de tratamento e fosse espancado e assassinado! Muito 
provavelmente, se fosse branco, teria sido chamado o gerente para acalmá-lo e não perder o 
cliente; a caixa teria se retirado do seu guichê; ou uma queixa teria sido registrada.  
 A cultura negra preservada, pelos seus rituais pacíficos para restituir harmonias, parece 
fundamental para prevenir esse caos social, esse acúmulo de pequenas violências que vão 
moldando o comportamento e normalizando a intolerância, extravazando em reações para 
curar o sofrimento. E como poderá a cultura negra resolver o racismo, se já não contamos com 
aquela deferência que tínhamos, de santificar a pessoa negra, independemente de sua função?  
 Penso que buscar como recurso a história, analisando e recuperando paulatinamente o 
que ensejou o êxito da Abolição da escravatura, é algo relevante.  Afinal, o lugar onde a Lei Áurea 
foi assinada foi incendiado há pouco tempo, e é preciso restaurar não apenas o edifício 
depredado pela negligência pública e falta de manutenção, mas também os contextos históricos 
que ali estavam preservados e sofreram dano. Descobri que no auge da repercussão do 
banimento do tráfico de escravos ao Brasil, a Sociedade Religiosa dos Amigos britânica, por 
exemplo, enviou dois emissários para observar o estado da população escrava e o cumprimento 
da lei Eusébio de Queiroz em 1852. Os visitantes John Chandler [Candler] e Wilson Burgess 
encontraram-se com o Imperador D.Pedro II, ministros de estado, o arcebispo de Salvador, 
juízes e deputados, comerciantes e fazendeiros. Visitaram minas, fazendas e a faculdade de 
Direito do Recife. (Ver o relatório Narrative of a Recent Visit to Brazil (1858)). Talvez essas 
iniciativas e coordenações sejam novamente necessárias para resgatar o espírito de liberdade, 
de igualdade, de fraternidade; de assimilação das diferenças para um melhor convívio.  
 Parece-me sobretudo espiritual, a solução que os povos africanos mais exitosos 
encontraram para produzir a paz social; e talvez por isso vi refletir um grande brilho naqueles 
vastos povoados, uma imensa capacidade de ser feliz com poucos elementos materiais: ver uma 
criança correndo meio à savana em frente à sua cabana de palha, sob o nascer do sol refulgindo 
nos baobás, não é algo que se esqueça com facilidade. Seria ignorante trocar o contexto de 
liberdade em que vi aquela criança negra correndo feliz por uma presunção de indicadores de 
desenvolvimento, também importantes, mas não superiores. Na África, são socialmente 
festejados os rituais celebrados, as palavras de sabedoria e conforto, as hierarquias 
comunitárias e o respeito aos mais velhos que desde cedo as crianças são ensinadas a praticar. 
Mas o choque dessa civilização que preza a simplicidade com uma sociedade moderna, na qual 
é necessário demonstrar riqueza material e poder político, para disso obter prestígio, na qual o 
problema e a solução estão no progresso material indivíduo, produz esse tipo de fenômeno de 
superioridade e racismo complexo de analisar, bem como episódios difíceis de aceitar, de sanar 
no consciente e inconsciente coletivo.   
 A África está apenas a oito horas de distância de voo; mas nos grupos políticos 
afirmativos vemos como referência uma África distante, do passado, ancestral. Elogio a busca 
da ancestralidade, e eu mesma busco recordar; mas por que não olhar também para a África do 
nosso tempo presente? Por que não olhar para as grandes lideranças daquele continente? Por 
que desprezá-los com tanta rapidez incorporando os discursos que países ocidentais fazem 
deles, de que são países marcados sobretudo pela corrupção e pobreza? Sabemos que os 
africanos têm eles próprios seus importantes mecanismos de defesa e segurança continental… 
A África está muito longe de ser um continente de corrupção e pobreza, quando a vemos de 
perto, ao ser acolhidos, quando vivemos e experimentamos o sol daquele lugar. A esse 
propósito, a apenas algumas horas do outro lado do Atlântico, uma africana me contou como 
achou curioso visitar o Brasil e ver as baianas vestidas de branco. Ela conta que aqueles trajes 
não são utilizados no continente africano desde o século passado, há muitas décadas 
substituídos pelos panos tradicionais coloridos, os keteke… E por que não há panos tradicionais 
africanos recorrentes? Disso apenas pude concluir que o contato cultural entre o Brasil e a 
África ainda precisa ser intensificado.  
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 Busca-se, portanto, a inclusão da África no discurso afirmativo como referência, por 
meio da valorização cultural, mas essa busca muitas vezes passa mais pelas personalidades 
martirizadas no continente europeu e norte-americano, pelos discursos afirmativos e de 
denúncias realizados pelos movimentos de direitos civis do afro-americanismo, que por visitas 
efetivamente frequentes para estabelecer uma convivência mais próxima, uma conexão direta 
e intercâmbio cultural com a África. Não falamos de uma região em guerra, mas de um 
continente vasto e de imensa diversidade, no qual muitas culturas negras aprenderam a 
respeitar diferenças consideráveis de língua e identidade.  
 Além do preconceito, da subtração de dignidade de quem não adere a esses protocolos 
de demonstração de renda, de padronização de um modelo ocidental de êxito, inclusive 
educacional, também percebemos outros problemas em espaços excludentes e de intolerância. 
Geralmente, onde há racismo, abunda o antissemitismo, discursos de superioridade e outras 
formas de eugenia e de autorreferências que argumentam existir raças humanas: discursos que 
buscam aprofundar e acentuar diferenças. Isso porque ainda há resquícios de uma explicação 
genética para o sucesso. Uma visão que, por um ladom despreza os elementos culturais e de 
conhecimento transmitidos pela convivência, geração após geração; que abomina o espaço 
familiar como local humano de crescimento; e, por outro, hiperdimensiona o valor da riqueza 
material como fonte de prestígio e poder. Daí a correspondência causal entre cor da pele e 
pobreza, entre cor da pele e violência, algo extremamente deletério para o ser humano; ou as 
suposições causais entre o mérito e sexo do indivíduo, que exclui mulheres do processo de 
tomada de decisão; entre os fatores externos do corpo humano que conferem a dignidade ou a 
negação da dignidade.  
 E quanto ao racismo baseado sobre outras características etnográficas, como contra os 
chineses e indianos? Um etnocentrismo exacerbado se predispõe a enxergar no indivíduo os 
aspectos coletivos, como se a identidade cultural programasse o indivíduo, em vez de suas 
escolhas e conduta. E isso também não é uma forma racismo? Todo racismo está imbuído de 
uma perspectiva socializante para discriminar indiscriminadamente, pressupondo, 
inconscientemente ou não, que todo indivíduo que  apresentar certas características de uma 
entidade coletiva, é igual; ou que não tem nenhuma importância; ou que não tem nenhum poder 
sobre si mesmo nem sobre suas próprias escolhas. Pois do contrário não seria possível discernir 
diferentes “raças”. Essas são contradições das populações brancas e racistas que se refugiam 
no ultraconservadorismo, quando evocam um discurso ocidental e o liberalismo como uma 
doutrina, ainda que inconsistente, para a exclusão do outro.  
 Outra forma possível de explicar o racismo e assassinatos raciais, ou de certos grupos e 
etnias, seria incluir na nossa reflexão os conflitos internacionais. A intelectual americana 
Samantha Power, na sua obra em que esmiuça a origem da retórica americana sobre o tema do 
genocídio, dissertou sobre o processo de formulação e assinatura da Convenção sobre 
Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, de 1948. Conto ao leitor que tive a oportunidade 
de assistir a sua palestra sobre esse tema e sobre sua obra no Instituto Rio Branco, quando 
estava em meu curso de formação diplomática.  
 No livro e em sua exposição ela nos conta sobre o assassinato de Talaat Pasha, ex-
ministro da Turquia, por um jovem armênio em Berlim, em 1921. Ele alegou era um estrangeiro 
matando um estrangeiro e que ninguém tinha nada a ver com isso. Contudo sabemos que o fez 
por causa da matança de armênios por pelotões de fuzilamento, por baionetas, por clavas e pela 
fome.  Os números variam: conforme aquela autora, há historiadores turcos argumentam que 
200 mil armênios teriam sido mortos, as fontes armênias mencionam 1,5 milhão de mortos, e 
o historiador britânico Martin Gilbert (p.586, nota 2 do capítulo “Assassinato Racial”, em 
“Genocídio”, Companhia das Letras, 2004) teria calculado 600 mil armênios mortos em 
massacres na Anatólia e 400 mil mortos em brutalidades e fomes infligidas por deportação para 
os desertos da Síria e da Mesopotâmia, onde 200 mil armênios (cristãos, em sua maioria) foram 
convertidos à força ao Islã.  Conforme consta em seu livro, ganhador do Pulitzer, esse teria sido 



 

 

o crime que especificamente deu um rumo distinto ao tratamento dos crimes contra 
humanidade. Pois Raphael Lemkin, na época um judeu e linguista de 21 anos, teria se 
perturbado com o fato. Ele não compreendia por que os armênios tiveram de montar a operação 
Nêmesis para matar uma liderança turca; não entendia por que não conseguiram prender o 
responsável pelo extermínio. Foi quando teria iniciado, conta-os a autora, sua trajetória em 
busca de criar o termo lexicográfico “genocídio”. Ele conseguiu incluir o termo no Webster e, 
posteriormente, defendeu publicamente fosse incorporado ao Direito e à linguagem. 
Posteriormente a seu lobby, com a atuação de grupos de defensores de direitos humanos, o seu 
pleito resultou na bendita Convenção. 
 Mas por que, para responder à pergunta sobre a origem do racismo e do genocídio, antes 
de mais nada, os turcos teriam perseguido e massacrado os armênios?  Consta conforme aquela 
autora que os armênios teriam, por influência russa, planejado movimentos e levantes políticos 
contra o governo turco. Ao invés de efetuar um embate na esfera política, para os turcos os 
armênios se tornaram uma ameaça e um alvo étnico: do mesmo modo que o comportamento 
na esfera política ensejou outras formas de racismo, quando a conduta e posição política de 
certos indivíduos foi generalizada para toda a população armênia. Assim o conflito teria se 
transposto da esfera política, social e moral, para um combate efetivo.  
 Para Lemkin, contudo, discriminar seria algo diferente de matar; e havia em sua época 
um raciocínio que lhe parecia equivocado. Argumentava que, se um indivíduo comercializa uma 
droga ou substância química proibida, isso seria um problema a merecer atenção e ação 
concreta internacional; mas que se uma autoridade de um país mata milhares de seus próprios 
cidadãos com gás, isso seria um problema doméstico de cada país. Samantha Power recorda 
então a “essência da soberania” no pensamento da época como uma “ausência de 
responsabilidade”. Para Lemkin era inconcebível que matar um único indivíduo sob pretexto 
de assassinato racial, como ocorreu com Talaat Pasha, fosse crime, mas matar milhares de 
indivíduos não o fosse. Dessa mudança de perspectiva Lemkin teria alimentado sua iniciativa 
para avançar a linguagem, a fim de dar nome a um crime de uma autoridade contra seus 
próprios cidadãos; e para elevar o problema a um debate e necessidade de ação internacional.  
Até hoje o genocídio armênio é um registro histórico que ainda não alcançou consenso entre 
todos os países, existindo gestões da Armênia para que todos os países reconheçam o fato; e 
também persiste o problema diplomático ao redor dessa questão, pelas potenciais 
consequências para a Turquia, de cobranças de reparação. Mas o holocausto se tornou um dos 
mais importantes memoriais de dignidade humana, e sobre os limites da soberania; pois, afinal, 
durante os debates dessa Convenção, o tema avançou quando os negociadores perceberam que 
a maneira como um governante trata os seus próprios cidadãos diz muito sobre o risco e sobre 
como irá tratar os países vizinhos.  
 Afinal, o racismo e suas variações mais violentas estaria calcado em uma explicação de 
etnocentrismo exacerbado? Mas se está, por que seria necessário exacerbar a própria raça, por 
meio de um orgulho próprio, nas fórmulas de “raça ariana”, de “supremacia branca”, ou mesmo 
em manifestos pacíficos, como os recentes “proud boys”? Assim como Simone de Beauvoir bem 
captou que, quanto mais inseguro de sua própria masculinidade, mais machista e agressivo é o 
homem, também poderíamos indagar se a necessidade de autoafirmar uma superioridade 
racial branca também provém de uma insegurança própria.  
 Enfim, sabemos que nos grupos primatas diversos conflitos têm origem biológica e 
comportamental, na competição por recursos naturais e também pelas fêmeas, entendidas 
como uma extensão dos bens e da propriedade doméstica. Ressaltar determinadas 
características em grupo, associando-se por critérios genéticos, ou de nascimento, tem um 
efeito direto sobre a projeção de poder sobre os recursos dos quais se reclama alguma 
titularidade. Reflito sobre isto lendo sobre os supostos vícios que se atribuíam aos judeus pelos 
nazistas, alegando que os judeus subtraíam mulheres alemãs para casar-se com elas 
atravessando a fronteira; assim como acusavam-nos de subtrair a riqueza material do povo 



 

 

alemão. Esse comportamento primata, no fundo tribal, que recorre ao argumento da raça para 
massacrar outras tribos, na verdade caracteriza muitas guerras, sob o critério de nacionalidade 
e cidadania, tendo em vista que as circunscrições geográficas tendem a produzir certos padrões 
genéticos.  
 Na cultura judaica, a facilidade com que se transpõem as fronteiras e a frequência 
migratória das comunidades, embora impliquem em fortes vínculos e características 
identitárias, também os fazem diferir das características das localidades geográficas por onde 
transitam. Certos aspectos etnográficos e religiosos das comunidades judaicas, como a 
precedência feminina sobre o consentimento e sobre as decisões familiares, diferem bastante 
das comunidades cristãs em geral, menos propensas a admitir liberdade nos relacionamentos. 
Talvez essas diferenças tivessem favorecido uma percepção de que os homens da comunidade 
judaica apresentam maiores vantagens às mulheres e disso tenha surgido a necessidade de 
autoafirmação, exacerbando características raciais. Também nas culturas africana, chinesa ou 
indiana, existem padrões distintos de liberdade sexual: patente que o cultivo do prazer e os 
relacionamentos nessas culturas é muito mais livre do que na cultura estritamente cristã e 
patriarcal. E ainda que não se pudesse dizer que as culturas não-ocidentais, ou não 
cristianizadas, teriam maior fundamento no prazer sexual da mulher que as culturas cristãs 
conservadoras, fato é que uma mera percepção bastaria para instalar um elemento de 
concorrência. Por que outra razão haveria a necessidade de se autoafirmar um orgulho branco, 
uma supremacia branca, senão para desapreciar todo e qualquer indivíduo que não se 
enquadrasse nessas características e repelir quem pudesse reduzir o número de fêmeas 
disponíveis em uma localidade?  
 Raciocinar se uma mera concorrência social entre homens, ou territorialismo, teria 
levado ao extremo de atrocidades, de alteração de leis para eliminar essa concorrência por 
mulheres e recursos nas sociedades, não seria algo apenas válido para entender certos conflitos 
e discursos de supremacia nas sociedades ocidentais. Sabemos que certas evidências desse 
comportamento territorial violento podem ser encontrados também nos domínios e conflitos 
inter-africanos e orientais, em outras regiões do mundo, considerando que, frequentemente na 
história, são sobretudo os homens que decidem pela guerra e vão à guerra. Os decisores sempre 
aqueles homens eleitos por uma coletividade de outros homens, que encontram na liderança o 
mesmo incômodo territorial em comum.  
 Isso coloca o Brasil num cadinho de considerações que se tornam difíceis de analisar, 
mas ao mesmo tempo parecem oferecer uma explicação satisfatória, até mesmo para o fato de 
que o continente latinoamericano se encontra razovelmente estável desde o ponto de vista 
internacional há cerca de dois séculos. Muito embora existam países que se abriram à 
assimilação cultural de povos africanos e orientais, geralmente essa assimilação se dá 
preservando certos espaços, o que talvez não seja o ideal. No Brasil temos, ainda, o fenômeno 
da miscigenação. É curioso notar que em livros estrangeiros sobre o Brasil, não raro essa 
característica antropológica redunda em concluir que a miscigenação ocasionou mais prejuízos 
sociais que benefícios, resultando em uma “tristeza” ou “melancolia”, ignorando os efeitos 
práticos e constatações culturais de que o Brasil é um país relativamente bastante alegre, 
sobretudo em certos períodos carnavalescos do ano. Uma pesquisa recente baseada em visuais 
de perfis do Instagram, aliás, revelou que a nacionalidade que mais sorri é a brasileira.  
 Prossigo contando que, ao pesquisar sobre essas diferenças culturais que demarcam 
uma distinção racial, para escrever este texto, causou-me grande surpresa descobrir, 
recentemente, uma obra que lamentavelmente ainda parece existir, da autoria de Martinho 
Lutero, “Os judeus e as suas mentiras”. De fato uma obra recheada de grande ódio aos judeus e 
repleta de matéria de natureza obscura. Apesar de constar em verbetes de enciclopédia, como 
tendo constituído o substrato do qual se apropriaram os nazistas para ascender ao poder, esse 
livro não consta abordado por Hannah Arendt em seu escrutínio de 169 páginas sobre as 
origens do anti-semitismo, na sua obra-prima, As Origens do Totalitarismo. Tampouco 



 

 

encontrei, até o momento, uma análise ou pesquisa sobre o anti-semitismo nas comunidades 
religiosas luteranas, ou uma refutação e recusa dos pressupostos dessa obra pelo luteranismo 
atual. Para minha surpresa, também, diversos intelectuais da comunidade judaica 
desconheciam o livro, o que me leva a pensar se não seria uma obra falsa, à semelhança do 
“Protocolo dos sábios de Sião”, uma falsificação mais conhecida pelos especialistas em cultura 
judaica.  
 Contudo, supondo que o livro de fato existiu, o que teria levado a generalizar uma má 
conduta, ainda que tivesse observado um comportamento de má fé em um ou outro indivíduo 
de religião judaica, a todo o povo judeu? Não há pessoas de má fé em toda e qualquer religião, 
ou com todo tipo de traço? Por que atribuir o rótulo negativo exclusivamente aos judeus? Não 
se trata apenas de elucidar o teor de um livro ou uma obra, mas de todo o arcabouço cultural 
que necessariamente é construído ao redor dessa percepção de que seria “legítima defesa 
cultural” odiar um povo, atribuindo a um povo um critério de raça, e por raça tomando um 
determinante de conduta do indivíduo.  
 Esse material medieval talvez apenas congregasse outros elementos espúrios de uma 
realidade na qual os pogrons eram recorrentes, quando a cultura judaica era pouco difundida, 
assimilada e considerada uma prática obscura. Daí os espasmos de ignorância valorizados como 
pretextos sintomáticos de uma necessidade de praticar violência contra os mais mansos, tendo 
em vista que sabidamente a cultura judaica expurga a legitimidade da violência.  Qualquer 
cristão pode concluir de suas leituras que Nosso Senhor, Santa Maria, os apóstolos e inclusive 
José de Arimateia, sacerdote do Templo, praticavam o judaísmo em seu tempo, e o cristianismo 
foi inaugurado por martírios, pela negação em praticar a violência mesmo para salvar-se ou 
defender-se, o judaísmo levado ao extremo; mas outros elementos, que não pertencem nem se 
coadunam com a moral e doutrina religiosa cristã, vieram associar-se a lideranças nas 
comunidades cristãs para criar esses discursos de ódio, para justificar a expulsão, para 
discriminar indiscriminadamente.  
 Quando as autoridades contudo aderem a uma campanha como o “Never Again”, 
contudo, não se pode ignorar nem deixar de trazer à luz esses elementos dos quais o ódio se 
alimenta, os manuais de tortura e ordenamentos de práticas sob pretextos contraditórios, 
geralmente baseados sobre teorias de conspiração e justificativas que não são debatidas nem 
argumentadas em público, na esfera política ou do diálogo. Necessário prevenir discursos de 
ódio, porque quando são liberados em situações exacerbadas, podem converter o que é um 
preconceito alimentado culturalmente em atos de vandalismo cultural e em atrocidades, sob 
critérios raciais.  
 Seria espúrio arrazoar que genocídios tenham ocorrido pela mera competição sexual 
entre grupos de homens, e atribuir a mulheres uma característica de recurso escasso? Contudo 
é uma explicação factível de uma parte do problema, pois o ódio tende a ir se propagando 
quando a falta de reflexão prospera.  
 E como não enxergar essa mesma disputa territorial e racial sob as perspectivas 
socioculturais, em que conflitos internacionais são transpostos para uma mentalidade 
ideológica? Assim muitos concluem que todos os comunistas se associam à Rússia e à China e 
são maus e ateus, independentemente de qual comunista e qual russo, ou de qual aliança 
política teriam com a Rússia ou com a China; e daí a contradição, de alegar essa generalização 
para todos os comunistas e chineses, ao mesmo tempo em que se alega que o pensamento 
ocidental seria necessariamente superior, porque calcado na capacidade de escolha, arbítrio e 
liberdade do indivíduo.  
 Do mesmo modo, referia-me a como os romanos cunharam a palavra “mulher”: um 
indivíduo da raça humana molenga, mole, que cede com facilidade, e que portanto necessita 
estar circunscrita ao espaço doméstico para não ser violada; e na cultura imperial, romana, 
associada à virilidade a permanente a necessidade da guerra, de expansão terriorial, para 
proteger o território original, que muitas vezes ensejou a expansão de domínios como o império 



 

 

francês, sob Napoleão, ou o alemão e italiano na Europa, sob o nazi-fascismo. Mas no início não 
existia essa distinção: os textos sagrados mais antigos e diversas culturas se referem apenas a 
“homem”, macho e fêmea, ambos feitos a “mesma imagem e semelhança divina”. A 
transformação linguística pela língua dos exércitos vitoriosos e os seus vestígios culturais, que 
permanecem ainda hoje, tanto em dialetos que resultaram nas línguas de origem cultural greco-
romana, como na necessidade de presumir superioridade para exercer um domínio territorial 
tinham como referência o Império romano, vitorioso na guerra, contra Boadicea, Zenóbia de 
Palmira e Cleópatra, ou o exército grego, vigoroso sobre Artemisa I de Cária; o qual para muitos 
efeitos prosseguiu a cultura romana desde Roma, pela autoridade religiosa da Igreja; e assim 
fecharam portas de possibilidades sob o domínio da exceção e transformaram nossas 
mentalidades. Ora; se é possível discriminar mulheres, que guardam aspectos essencialmente 
comuns com os homens, tudo o mais é possível discriminar.          
 Cientificamente, sabemos que unicamente a cor da pele, dos olhos ou certos traços do 
rosto, ou a genética materna, como a judaica, ou o sobrenome, em função da etnia, não são 
suficientes para caracterizar raças distintas de uma mesma espécie; que se dirá então 
suficientes para determinar comportamentos, se não tiver antes sido o rótulo um critério, para 
condicionar reflexos em um treinamento dos modos e da conduta… Também para a dualidade 
entre feminino e masculino existem as distinções físicas, mas elas não são suficientes para 
produzir uma forma de pensar inata. E nisto me recordo do que certa vez me contou um 
estudioso do tema dos testes de QI. Diz ele que, da forma como o teste havia sido inicialmente 
concebido, um grupo de mulheres teria tido melhor desempenho em certos módulos específicos 
de raciocínio que os homens; e que mudaram então a quantidade de perguntas e problemas em 
cada eixo, de modo a equilibrar o questionário, para que o desempenho dos homens não fosse 
tão diferente do desempenho das mulheres no teste de QI, a fim de atender a um quesito moral… 
E me pergunto se não haverá formas persistentes de mensurações que favorecem o 
desequilíbrio entre pessoas de diferentes experiências. 
 E faria sentido incluir o problema da discriminação e violência contra mulheres ao lado 
de problemas relacionados ao racismo? Penso que sim, mas me justifico: pois o racismo é 
puramente uma forma de ódio pelas características físicas. Em muitos sentidos, sim, a 
discriminação, ou melhor, a imputação indiscriminada de defeitos e vícios às mulheres, passa 
pela mesma lógica do ódio que generaliza a todos os negros uma menor qualificação, mérito e 
competência, um rótulo que carregamos porque se apresenta na mente racista de maneira 
inflexível e perturbadora. As mulheres vivem também as consequências dos estereótipos e 
provas disso vemos todos os dias. Aquelas que se colocam nas carreiras públicas 
recorrentemente se tornam alvo de diversas críticas em grupos e veículos, até mesmo católicos. 
No caso de algumas delas,  uma política nacional, e uma vice-presidente americana, reclamavam 
os articulistas de movimentos que fabricam posicionamentos que não corresponderiam à 
“verdadeira identidade” dessas mulheres, as quais deram declarações abortistas para o 
movimento feminista. Contudo não devassaram nem expuseram posicionamentos similares 
para todos os efeitos quando foram pronunciados por homens. Como não perceber a 
discriminação e o ódio às mulheres? No caso dos homens públicos, prevalece a ideia de 
liberdade de expressar para atender a diversos públicos, ainda que a demagogia esteja em 
contradição com o que pregam. No caso das mulheres públicas, essa demagogia é vasculhada e 
exposta em matérias que se dizem jornalísticas, mas que no fundo se incomodam com que a 
mulher assuma um papel similar ao homem. Isso concluo porque os homens que dão 
declarações muito mais incompatíveis com a fé católica, não são alvo de matérias específicas 
que “mostrem a verdadeira face” deles.  
 Essa presunção de que a mulher não deve ocupar o espaço público que é normalmente  
ocupado pelos homens decorre de um raciocínio similar pelo qual se nega a progressão de 
carreira e ascensão política e profissional aos negros: negros e mulheres, e outras minorias, são 
vistos como menos competentes e incapazes, mesmo tendo maior graduação, quando 



 

 

comparados; mas, ao mesmo tempo, não se confere aos que supostamente são menos 
competentes nenhum tipo de proteção ou contemporização de seus pleitos: pelo contrário, são 
odiados quando reivindicam um igual tratamento na esfera positiva. Como bem assinalou o 
Embaixador Raul de Taunay: essa nova política tenta nos convencer de que os privilégios dos 
ricos são direitos e os direitos dos pobres são privilégios. O mesmo podemos deduzir desse 
processo de exclusão das minorias políticas.   
 Refletimos, portanto, sobre um racismo como prática de exclusão social, ao fenômeno 
que enfatiza diferenças sobretudo culturais, físicas e antropológicas, que produzem distintas 
identidades; e não efetivamente à existência biológica de diferentes raças humanas. Tampouco 
nos referimos a um certo chauvinismo, por existir um determinante de comportamento pelas 
diferenças do corpo e da força física, que não são observáveis apenas entre homens e mulheres, 
mas que também variam ao longo do tempo… As mulheres saxãs na média são mais fortes e 
mais altas que um homem japonês na média, mas isso não nos leva a concluir que a relação 
social entre eles, na qualidade de mulheres e homens, mudaria; os homens já usaram rosa, 
séculos atrás, sinal da energia de meninos varonis, quando o azul deveria ser o código de 
vestimenta feminino, por ser a cor lânguida apropriada à Virgem Maria.…  
 E por que temos tanta dificuldade em aceitar essa constatação científica de que não 
existem raças, mas apenas uma única raça humana; ou de que não existem diferenças tão 
substantivas entre homens e mulheres, mas um único gênero humano, na variação biológica de 
dois sexos? Esse aprendizado equivocado, em enxergar primeiramente as diferenças, em 
associar a cor da pele a menor renda, o sobrenome judaico a uma predisposição ao lucro, o sexo 
feminino a uma menor capacidade e força, a deficiência com a menor oportunidade de agir, 
ocorre certamente pela repetição: desde pequenas as crianças aprendem a raciocinar 
equivocadamente: por perceber com maior frequência pessoas negras com menor renda, 
judeus em bancos, mulheres em postos subalternos, pessoas com deficiência sem autoridade 
social, produzindo assim os estereótipos e os raciocínios automáticos. 
 A desconstrução de estereótipos é também complexa. Sou da opinião de que as datas 
comemorativas são uma excelente oportunidade para avançar paulatinamente e desconstruir 
discursos territoriais exacerbados. Porque quando celebramos o Dia da Consciência Negra, o 
Dia Internacional da Mulher, o Dia da Pessoa com Deficiência, a Memória do Holocausto, e 
obtemos a adesão da sociedade como um todo, nós estamos celebrando esses marcos 
civilizatórios enquanto uma humanidade indivisível. Construir figuras nas quais se possa 
inspirar a sociedade, incentivar e proteger a formação de autoridades que contribuem 
positivamente para o processo civilizatório da tolerância também me parece um esforço árduo, 
mas indispensável, quando consideramos os bons frutos, a despeito da oposição e ciúmes que 
isso gera. A fabricação de bonecas e bonecos com os quais as crianças possam desenvolver 
relações de afeto na primeira infância, ainda que imaginárias; a convivência com pessoas de 
carne e osso em papel protetivo durante a infância, que inspirem o respeito e construam o afeto 
vivido; o incentivo à publicidade infantil e séries televisivas na qual crianças e personagens de 
todas as cores e aspectos brinquem juntas, como algo normal e corriqueiro, que não vemos 
ainda nas escolas de alta renda, pela falta de bolsistas; a assimilação de minorias em posição de 
alta autoridade e prestígio; a maior divulgação e familiaridade com outras religiões, nos canais 
de cultura, com os deveres judaicos de doações de caridade, com os seus exercícios espirituais 
de humildade; e também a arte, por que não…? Facilitariam enormemente essa tarefa de 
ensinar a conviver com minorias, pois a realidade do que vemos, sentimos e aprendemos é um 
argumento e ensinamento muito mais forte do que qualquer discurso político, racional e 
afirmativo.  
 Uma amiga me pede opinião sobre a recente polêmica de Monteiro Lobato. Difícil opinar, 
tendo sido fã do autor durante a infância, e enxergando no Sítio do Pica-Pau Amarelo a 
diversidade de personagens, muito mais do que os detalhes da convivência daquela época. De 
todo modo me parece que eventuais ajustes no texto para que esteja atualizado a um tempo 



 

 

contemporâneo não diminui o valor da obra, existindo vários precedentes, sobretudo das obras 
medievais, que são adaptadas por estudiosos de Letras ao português moderno, ao francês 
moderno, sob novas circunstâncias, desde que para preservar o seu valor e o entendimento que 
quis transmitir o autor. Eu mesma me encontro trabalhando em traduzir um escrito medieval, 
já atualizado ao francês moderno, e logicamente que a adaptação dos sentidos se faz necessária 
para que o leitor possa compreender o texto, ainda que não compreenda nem esteja imerso na 
cultura na qual o texto foi produzido.   
 Contudo seguimos em círculos de convivência muito homogêneos; seguem existindo 
brincadeiras de meninas e de meninos, brinquedos de meninos e de meninas, que enfatizam 
uma divisão de tarefas domésticas já não mais compatível com o atual estado de coisas; e quem 
é excluído se resigna, pois é muito difícil encontrar uma disposição coletiva para extrair desses 
episódios isolados um elemento criativo para romper com estereótipos. A revolta 
frequentemente morre na praia do negativismo, da reclamação e do profundo desgosto pela 
injúria e sofrimento. A mudança acaba reprimida pelas horas, pela sabedoria de que grandes 
protestos atraem mais violência e desconforto social, ora: pelo excesso de juízos e condenações 
públicas. E assim a causa de uma revolução pacífica de direitos civis não se move adiante, 
desgastando-se em longas justificativas de um discurso para recuperar a dignidade perdida. 
Sabemos que um discurso não restitui a dignidade perdida por todos, por uma coletividade: 
apenas a mudança real de comportamento, apenas a mudança social, se bem movidas e 
animadas em algum momento por um discurso, restituem essa dignidade perdida.    
 Se o aprendizado da tolerância apenas é possível por meio da assimilação e da 
convivência paulatina, talvez por isso, no Exército, tenhamos constatado um episódio de que 
nos fala General Octavio Costa bastante memorável, que citamos, dificilmente possível em outra 
instituição. Afinal, foi pela convivência e companheirismo, pelo afeto, que um General não pôde 
fazer tenentes cumprir uma ordem de excluir ou discriminar negros em um grupamento, à 
semelhança do que era feito no Exército americano daquele tempo, segregacionista. 
Curiosamente, também por essa mesma convivência e companheirismo militar, quem foi 
intolerante não foi excluído para sempre, mas apenas recordado por uma “bobagem”. Este um 
causo essencial a ser contado às novas gerações, para rechaçar novos episódios de racismo. Mas 
o passado também deveria ser olhado de forma crítica, para extrair lições para o futuro: porque 
na ocasião, os demais batalhões não se negaram a desfilar? Não puderam tomar conhecimento, 
nem reagir apropriadamente quando um dos batalhões se recusou a fazê-lo? E por que o oficial 
que protestou foi posteriormente sancionado, mesmo tendo tido melhor razão para descumprir 
ordem ilegal? A injustiça deveria ser também corrigida, rendendo a quem foi herói mais 
homenagens…   
 Restaria ainda considerar o poder da palavra. As palavras de que nos valemos para 
enfatizar as diferenças, ao invés de reclamar igual dignidade e respeito, tendem a assumir como 
ponto de partida a injustiça; as palavras também sequestram psicologicamente as pessoas, 
porque classificam adversativamente a diferença como uma desvantagem: “sou negro, mas 
tenho direitos”; “sou mulher, mas sou forte e quero tomar decisões”; “tenho deficiência, mas 
trabalho”; “sou miscigenado”; como se não fosse possível ignorar a diferença. Por que não dizer 
sem adversativas? “Tenho direitos e minha cor não vem ao caso”; “sou forte e decidida, pois 
toda mulher é forte e decidida”; “eu trabalho normalmente, portanto tente se adaptar a isso”; 
“pertenço a várias culturas”.  Por que estamos tão longe de chegar a um estado normal das 
coisas, em que a diferença é irrelevante, ou algo positivo, para finalmente sobrepujar o racismo 
paradoxal e inconsistente, para que não nos paralise, nem nos impeça de nos desenvolver?  
 Este mês deixo ao leitor um poema que tirei de minhas memórias em Brasília. Nos finais 
de sextas-feiras eu tinha o hábito de fazer uma pausa no boteco, para assistir o futebol da quinta 
divisão, porque sou mulher e heterossexual. Sempre passava por ali um vendedor chinês. Havia 
vendedores ambulantes de todos os tipos e as pessoas recusavam sem dar muita atenção a ele. 
Mas quando se tratava do vendedor chinês, algumas pessoas iam além, destratando-o. A 



 

 

expressão do rosto, as respostas depreciativas eram algo que me causava incômodo, pois na 
época eu também estava estudando mandarim e estava aprendendo o quanto a cultura chinesa 
é milenar e absurdamente civilizada em muitos graus. Era quando tinha vergonha de meus 
compatriotas. Afinal, o chinês, como os demais ambulantes, apenas estava vendendo as 
bugigangas dele, e não estava fazendo nada de errado ou ilegal. Algumas vezes eu ficava em 
dúvida se chamava ou não o gerente para denunciar os excessos, ou mesmo a polícia, para que 
chamasse a atenção de alguns clientes. Mas era quando então eu me surpreendia: mesmo diante 
de tanta arrogância, em um boteco dos mais baratos, o vendedor chinês agradecia pelos 
insultos! Nada daquilo abalava a auto-estima dele, nem diminuía a sua sabedoria em ignorar os 
ignorantes. Valeu um poema, o qual escrevi originalmente em chinês, para meus estudos 
daquela língua, o qual dedico ao Dr. Manoel Marcondes Neto, em gratidão por estes anos de 
espaço para exercer a liberdade de expressão e de pensamento.  
 Espero que tenham se entretido com estes longos textos, e passo então a novos projetos, 
tentando fazer disto um livro a ser lançado para maior conforto visual dos leitores. A poesia 
continua, no meu sítio eletrônico www.anapaulaarendt.com, onde são todos bem-vindos! Até à 
próxima.  
 
 

Durante os dias de silêncio 
Por Ana Paula Arendt 
 
A tua amizade 
é uma presença agradável e suave 
que permanece no ar 
mesmo durante os dias de silêncio. 
 
Eu via o teu rebento 
vender coisas brilhantes para crianças, 
encantadas pelas cores enérgicas. 
Como os meus irmãos 
te destratavam! 
Diziam que brinquedos não valiam nada. 
A alegria de criança para eles não valia nada. 
 
Quando ele via meu desgosto, 
o meu desconforto 
em ver alguém destratado 
por fazer o seu trabalho dia e noite 
o rosto dele se refazia. 
 
Detrás do seu rosto eu via 
a grande face generosa da China. 
 
Sempre diante de uma palavra dura 
Ele respondia agradecendo. 

http://www.anapaulaarendt.com/


 

 

Foi assim que te ergueste 
Potência admirável no mundo! 
 
O rosto inabalável do povo; 
o gesto inabalável do rosto. 
Jamais te atrevas a ter vergonha!  
Assim eu dizia a ele com meus olhos.  
 
Naquelas noites frias, 
o vendedor chinês 
surpreso de me ver também caminhar a pé 
me acompanhava a pé até minha casa, 
porque assim eu estaria segura. 
 
Não falávamos nada. 
Apenas a tua amizade: 
apenas a presença agradável e suave 
que permanecia no ar 
mesmo durante os dias de silêncio. 
 
A. P. Arendt. O meu dragão.  
 
 
Imagem: Ana Paula Arendt na Biblioteca Pública de Nova Iorque, em 2020, durante a campanha 
“Black lives matter”.  
 

Ressalva: os trabalhos sob o pseudônimo Ana Paula Arendt pertencem ao universo 
literário, refletem ideias e iniciativas da autora e não necessariamente posições 
oficiais do Governo brasileiro. Estes trabalhos literários buscam estar em 
consonância com os valores e princípios da Política Externa Brasileira relacionados 
ao diálogo, à dignidade humana, ao desenvolvimento e aos direitos fundamentais 
do indivíduo. A autora está sempre aberta a sugestões e críticas. 
 
 
    


