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E

m meados de 2006 fui convidado por José Márcio Mendonça para participar do programa de entrevistas “Palavra de quem decide”, da Rádio
Eldorado de São Paulo, do qual ele era o apresentador.
Eu deveria escrever sobre fatos do dia a dia, procurando vê-los sob
uma óptica psicanalítica. Essas pequenas crônicas, às quais dei o nome de
“O Avesso do Cotidiano”, alternando com as realizadas pela produtora cultural Alessandra Meleiro, eram inseridas entre as entrevistas comandadas
por Mendonça. Assim, de novembro de 2006 a setembro de 2009, escrevi semanalmente um texto que eu mesmo gravava para ir ao ar nas manhãs de
sábado.
Recentemente, ao organizar meus arquivos de computador, deparei-me
com o conjunto de crônicas e, ao lê-las, percebi que elas não haviam perdido
a validade. Se os fatos eram necessariamente datados, o mesmo não acontecia com os comentários, que procuravam captar aspectos mais abrangentes
e atemporais da condição humana. Ao mesmo tempo, foi interessante reencontrar fatos que então ocupavam espaço na mídia e constatar os desdobramentos que tiveram. Os escândalos políticos, por exemplo, só recrudesceram
desde então, possível causa das Manifestações de Junho de 2013, inesperado
acontecimento de extraordinária importância, que auspiciosamente pôs fim
ao longo período de apatia e indiferença do povo frente aos desmando de
seus representantes.
A sequência das crônicas tenta seguir uma ordem cronológica. Fizemos,
em parceria com a equipe da Zagodoni Editora, pequenas adaptações em
algumas frases, datas ou palavras, visando deixar os textos mais fluidos para
o leitor.
Espero que tenham uma boa leitura!
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Guardar velharias

H

á tempos surgiu uma notícia de que, incomodados pelo mau cheiro vindo de uma determinada casa, os vizinhos solicitaram a intervenção dos
poderes públicos.
Constatou-se então que a velha senhora que ali morava havia coletado,
no correr dos anos, uma quantidade inconcebível de lixo. Toneladas de detritos estavam acumuladas nos diversos aposentos da residência.
Descoberto o fato, considerou-se que tal comportamento decorria de
uma enfermidade mental e as providências necessárias foram tomadas.
O estado senil da velha senhora levou a extremos uma característica comum a muita gente: a mania de guardar coisas sem uso, a dificuldade em se
desfazer de tralhas e velharias que entulham armários e prateleiras, o não
querer jogar fora coisas que um dia tiveram alguma utilidade.
Retemos conosco essas coisas pelo que elas representam para nós, pelas
lembranças que nelas estão embutidas. Relutamos em nos desfazer dos objetos, por sabermos que, provavelmente, com eles iriam a memória, as recordações das quais eles dão o testemunho.
Ao ler a notícia da velha que acumulava lixo, cheguei em casa e finalmente tive coragem de jogar fora alguns trastes, entre eles uma antiga borracha de apagar que tinha sido de minha tia e que usei ainda no primário,
quando escrevia a lápis e era preciso fazer muitas correções na minha escrita
– sem querer dizer com isso que hoje seja muito diferente. Era uma daquelas
borrachas metade vermelha, metade azul, com uma tira fininha branca no
meio. Era tão velha que há muito perdera toda flexibilidade, estava dura que
nem um pau e não apagava mais nada.
Agora que dela me desfiz, espero não esquecer tudo aquilo que nela
estava contido e que por tantos anos me fez guardá-la: a infância, o dever de
casa, a casa de minha avó, minha tia querida.
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Vida e arte

Preconceito

E

D

m meados de outubro de 2006, foi notificado um fato chocante ocorrido na Áustria: o aparecimento de uma jovem que fora sequestrada oito
anos antes, quando tinha 10 anos de idade. Ela fora mantida prisioneira num
aposento secreto escavado na casa de seu sequestrador, que se suicidou ao
constatar sua fuga.
Por que um homem iria sequestrar uma menina e mantê-la prisioneira
por tanto tempo?
De imediato se vê que não se trata de um caso comum de pedofilia. Também não se trata de um sequestro vulgar, pois ele não visava o dinheiro do
resgate.
O que ele queria era a posse da vítima, da menina que manteve aprisionada por oito anos.
Como entender a conduta bizarra deste sequestrador?
Podemos pensar que ele estabelece uma relação de total e mútua dependência com a sequestrada. Ela depende integralmente dele para se manter
viva e ele também tem sua vida centrada na presença clandestina de sua vitima, pela qual deve zelar.
Recria-se, desta maneira, um tipo de relacionamento cujas características
lembram muito a relação simbiótica primária que se estabelece entre um bebê
e sua mãe.
Por que faria isso? Uma hipótese é que o sequestrador, enquanto bebê,
teria vivido de forma tão traumática a relação primária com sua mãe que se
vê compelido a recriá-la de forma invertida. Não está mais no lugar do bebê
desamparado – lugar que é ocupado agora pela sequestrada – e sim no lugar
da mãe que tudo pode.
Ele estaria fixado a esse momento de sua constituição como sujeito e sua
atuação criminosa teria sido a única forma que encontrou para driblar seus
intensos conflitos mentais que poderiam ocasionar um mergulho fatal na psicose, na loucura. Pena que, para tanto, uma garota de 10 anos tenha tido de
passar tamanha provação, ser sua prisioneira por tão longo tempo.
Como ocorre muitas vezes, a vida imita a arte.
Há um filme de William Wyler de 1965, chamado O Colecionador, baseado num romance de John Fowles, com Terence Stamp e Samantha Eggar, que
conta uma história semelhante a esse triste episódio ocorrido em Viena.
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ois homens foram acusados por crime de racismo ao serem pegos colando cartazes com críticas ao programa de vagas para afrodescendentes
nas universidades públicas.
Segundo a polícia, os cartazes incitavam à discriminação contra os negros. Divulgados no site de um grupo neonazista, os cartazes diziam que os
negros “roubam” as vagas dos brancos.
Sem entrar no mérito da política de vagas para afrodescendentes, o que
nos interessa nesse episódio é a questão do preconceito.
Se eu perguntar a você, caro(a) leitor, se tem algum preconceito, é bem
possível que você responda que não.
É assim mesmo. Na maioria das vezes, as pessoas mais bem informadas
negam ter qualquer preconceito.
Já as mais simples, expressam clara e diretamente ideias preconceituosas, embora não as reconheçam como tal. Para elas, tais ideias não são preconceitos. São evidências, opiniões baseadas em fatos, experiências em que
dão fé.
Entretanto, o mais provável é que todos tenhamos nossos preconceitos,
pois eles estão intimamente ligados a processos e mecanismos psíquicos presentes em todos nós, como o narcisismo e a projeção.
O narcisismo exige de mim a perfeição e não admite que eu tenha nenhuma falha ou defeito. Elas não são toleradas e têm de ser eliminadas. É aí
que entra em cena a projeção.
A projeção consiste em expelir de mim e depositar numa outra pessoa
(ou instituição) tudo aquilo de que não gosto ou suporto em mim mesmo.
Feita a projeção disso que rejeito em mim mesmo, passo a desconsiderar,
desprezar e, em casos extremos, querer eliminar a pessoa sobre quem fiz a
projeção.
O preconceito consiste nisso – o ódio e a intolerância contra aqueles nos
quais eu mesmo depositei tudo aquilo que é inaceitável em mim mesmo. É
comum que os preconceitos se manifestem de forma coletiva, quando grupos
sociais são escolhidos como depositários dessa projeção: negros, homosse
xuais, nordestinos, as diversas etnias minoritárias da comunidade, etc.
A melhor maneira de combater o preconceito é não negá-lo. Somente
reconhecendo sua existência, podemos analisá-lo, compreendê-lo e combater
sua irracionalidade.
Assim, da próxima vez que lhe perguntarem se você tem preconceitos,
pense bem, localize onde eles estão escondidos e os examine com cuidado.
É a única forma de neutralizá-los.
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