
●●● Vídeos veiculadospeloYouTu-
bemostramaestudante deTuris-
moGeisyArruda, daUniban, em
SãoBernardodoCampo, sendo
xingada eacuadapor outros alu-
nospor causa do comprimento do
vestido. Ela teve de ser escoltada
para fora doprédio por policiais.

Por quase
meia década

Cuba e seu futuro invisível
País se transformou a ponto de já aceitar mudanças, mas não consegue deixar os modelos do Estado

Assédio
em massa

O urro ancestral
da faculdade
injuriada
Universitários que encurralaram a colega de vestido
curto não eram delirantes: eram agressoresmesmo

●●●AAssembleia-Geral daONU
condena, pela 18ª vez, o embargo
americanoaCuba, quedura oficial-
mente47 anos.Apenas osEUA,
Israel e a Ilha dePalau votaram
pelamanutençãodopróprio. Os
Estados FederadosdaMicronésia
e as IlhasMarshall se abstiveram.

QUARTA, 28 DE OUTUBRO

Leonardo Padura*

Se o passado de umhomempo-
de ser o acúmulo de experiên-
cias vividas que o tornaram o
indivíduo que é, o futuro encar-
naosonho,aexpectativadoque
esse homem quer ou gostaria
de chegar a ser, do que aspira a
possuir para ter uma vida me-
lhor–nocampodomaterialedo
espiritual. Essa capacidade de
olhar para um porvir e procu-
rarforçarjánopresenteasqua-
lidadesdofuturoéumadascon-
dições intrínsecas da condição
humana e a fonte da superação
dos indivíduosedassociedades
às quais pertencem.

Paraoshomensdeminhage-
ração, que como eu cresceram
eviveramemCuba nas últimas
cinco décadas, a noção de um
futuromelhor foi umdosmoto-
res que nos impulsionaram du-
rante nossa juventude, agora
cada vezmais distante. O dese-
jodesuperaçãopessoal, anima-
do pelos ventos de uma revolu-
ção que transformou a vida do
país nos anos 60, nos levou a
imaginarofuturocomoumestá-
gio tangível no qual os mais es-
forçados, capazes e inteligen-
tes (ou dotados de talento para
explorarseusesforçosecapaci-
dades)chegariamaternãoape-
nas satisfações espirituais que
se concretizariam numa socie-
dade mais justa e culta, mas
também recompensas mate-
riais difíceis, mas não impossí-
veis de conseguir: um salário
digno,umacasaconfortável,tal-
vezatémesmoumcarro“conce-
dido”peloEstado (únicoprove-
dordesseedeoutrosbenshá50
anos) como prêmio pelo traba-
lho social e pela superação pes-
soal conseguida.

Acrise econômicaeestrutu-
ral que tumultuou a sociedade
cubana na década de 90 como
consequênciadiretadodesapa-
recimento da proteção da
UniãoSoviética, financiadora e
parceira comercial em termos
quase monopólicos do Estado
cubano, provocou também
uma fratura na relação dos
cubanos com suas imagens do
futuro: de um dia para o outro,
muitas das esperanças que nos
animavam desapareceram do
horizonteeimpôs-seumamoda-

lidade de luta pela sobrevivên-
cia que só nos permitia procu-
rar“resolver”odiadehoje, sem
que tivéssemos ideia de como
poderíamos resolver o de ama-
nhã.Acapacidadeea inteligên-
cia dos indivíduosmuitas vezes
perderam suas conexões com
as aspirações coletivas e desde
entãoforamosmaishábeiseou-
sados os que garantiram um
presentemelhor para si, embo-
ramuitos deles nemsequer pu-
dessem imaginar uma estraté-
gia de futuro: a impossibilidade
de saber que rumo a ilha toma-
ria impediaquasesempreaela-
boração desse sonho.

Nos últimos anos, Cuba mu-
dou.Mudouapontodeaceitara
necessidade de mudanças nas
estruturasenosconceitos.Tan-
tomudouquemuitosdosbenefí-
cios do passado, que se identifi-
caramcomasqualidadesdomo-
delosocialista,hojesãoconside-
rados deformações paternalis-
tas, subsídios e gratuidades in-
sustentáveis. Emaismudanças
anunciam-se para esse contex-
to, como a possível eliminação
docartãoderacionamento,ago-

ra consideradoumsubsídio im-
possíveldecustearporumEsta-
doemsériasdificuldades finan-
ceiras, a eliminação da dupla
moeda (divisas e pesos cuba-
nos)quecirculanopaísedificul-
ta as operações comerciais e a
vidacotidianadaspessoas(prin-
cipalmente das que não têm
acessoàsdivisas)eoutrastrans-
formações a respeito das quais
não há outras informações, pa-
racujainstrumentaçãoogover-
nopediutempo.Tempodofutu-
ro de cada umdos cubanos.

Entre as mudanças recen-
tes, uma bastante reveladora
foi a eliminação, em vários mi-
nistérios,dosrestaurantesope-
rários(tambémsubsidiadospe-
lo Estado e fonte de permanen-
te “desvio de recursos”, eufe-
mismo que esconde a palavra
roubo). Nesses lugares, para
que os trabalhadores possam
agora adquirir uma refeição, é
paga uma remuneração de 15
pesos diários, o que equivale (a

24 dias de trabalho por mês) a
360 pesos... num país em que o
saláriomédiomalultrapassaos
400 pesos (pouco mais de R$
50). Será possível planejar um
futuro pessoal com isso?

Oprópriogovernocubanore-
conheceu a realidade palpável
de que os salários pagos são in-
suficientesparaviver.Comme-
nos evidência aceitou também
asmúltiplas deficiências de um
modelo econômico que não ga-
ranteaprodutividade(Cubaim-
porta mais de 70% da comida
que consome) ou de sintomas
dedesintegração social visíveis
em manifestações como o rea-
parecimento da prostituição, a
corrupção,oaumentodamargi-
nalidade e a ânsia de migrar
que tentammuitos jovens.

Maspouco se fala, quasena-
da, a respeitoda impossibilida-
de de criar modelos ou aspira-
çõesdefuturoalémdosquesão
garantidospeloEstado (saúde,
pública, educação, tão essen-

ciais, mas geradoras de outras
expectativas nos indivíduos e
sociedades emque são assegu-
radas).Digamos que umsonho
tão necessário como o de ter

uma casa – e sãomuitos os que
ocupam habitações em condi-
çõesdeploráveisouvivemcom-
primidos em espaços mínimos
–éumautopia inalcançável em
umpaísondeumsacodecimen-
to custa mais de um terço do
salário médio. Mas, depois de
concluirumacarreirauniversi-
tária, a que uma pessoa pode-
ria aspirar?

Os cubanos de hoje, mesmo
quetenhamumamaiorpossibi-
lidadedeexpressarsuasinsatis-

façõescomopresente,sãoinca-
pazes de prever um futuro que
sevislumbradiferente,masnin-
guém imagina comonemquan-
do chegará. O dispendioso pa-
ternalismo gerado pelo Estado
e do qual hoje este tenta livrar-
setambémenvolveessaaspira-
ção de sonhar um futuro possí-
vel,poisesteseregerápelasfor-
masedecisõesestabelecidaspe-
lo mesmo Estado, em mais um
gesto do seupaternalismo. Que
mudanças ocorrerão, quando,
comoafetarãocadaumdenóse
até que ponto influirão em nos-
sosfuturos?Ninguémaparente-
mente sabe, enquanto os anos
passam e o que pode ser futuro
fica no passado irrecuperável
das vidas individuais.●

*Escritorejornalistacubano.Sua
obramaisrecente,ElHombreque
AmabaalosPerros(Tusquets),
temcomopersonagenscentrais

LeonTrotskieseuassassino,
RamónMercader
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ANTIGOS BENEFÍCIOS
DO SOCIALISMO HOJE
SÃO ‘DEFORMAÇÕES
PATERNALISTAS’

Debora Diniz*

O caso não caberia nem em um
folhetimvulgar,nãofosseoYou-
Tube denunciando a verdade.
A“putadafaculdade”éumahis-
tóriabizarra:umamulherde20
anosévítimadehumilhações.A
razão foi umvestido rosa e cur-
to que a fazia se sentir bonita.
Semninguémsabermuito bem
como o delírio coletivo teve iní-
cio, dezenas de pessoas passa-
ram em coro a gritar “puta” e
ameaçá-la de estupro. A saída
foi esconder-se em uma sala,
sob os urros de uma multidão
enfurecida pela falta de decoro
do vestido rosa. Além da escol-
ta policial, um jaleco branco a
protegeuda fúriaagressivados
colegasquenãosuportavamvê-
la em traje tão provocante.

Colegasdefaculdade,profes-
sores e policiais foram ouvidos
sobreocaso.Ofascíniocompar-
tilhado era o vestido rosa. Cur-
to, insinuante, transparente fo-
ramalgunsdosadjetivosutiliza-
dos pelos mais novos censores
dovestuáriodasociedadebrasi-
leira. “A roupa não era adequa-
da para um ambiente escolar”,
foi a principal expressão da in-
dignação moral causada pelo
vestido rosa. Rapidamente um

código de etiqueta sobre rou-
pas e relações sociais dominou
a análise sociológica sobre o in-
cidente.Nãosedescreveuahis-
teria como um ato de violência,
mas como uma reação causada
pelasurpresadovestidonaque-
le ambiente.

Oquetornaahistóriaúnicaé
oabsurdodosfatos.Umvestido
rosa curto desencadeia o delí-
rio coletivo. E o delírio ocorreu
nada menos do que em uma fa-

culdade, o templo da razão e da
sabedoria. Os delirantes não
eram loucos internados em um
manicômioàesperadamedica-
ção ou marujos recém-atraca-
dos em um cais após meses em
alto-mar.Eramcolegasdefacul-
dade inconformados com um
corpo insinuante coberto por
um vestido rosa. Mas chamá-
los de delirantes é encobrir a
verdade. Não há loucura nesse
caso, mas práticas violentas e
intencionais. Esses jovens ho-
mens e mulheres são agresso-
res.Elesnãoagrediramovesti-
dorosa,masamulherqueousa-
va para ir à faculdade.

Não há justificativa moral
possívelparaesseincidente.Ele
éumcasoclarodeviolênciacon-
tra a mulher. Ao contrário do
que os censores do vestuário
possam alegar, não há nada de
erradoemusarumvestido rosa
curtopara iràsaulasdeuma fa-
culdade noturna. As mulheres
são livres para escolher suas
roupas, exibirem sua sensuali-
dade e beleza. A adequação en-
tre roupas e espaços é uma re-
gra subjetiva de julgamento es-
tético que denuncia classes e
pertencimentos sociais. Não é
umpreceitoéticosobrecompor-
tamentos ou práticas. Mas in-

verter a lógica da violência é a
estratégia mais comum aos en-
redos da violência de gênero.

A multidão enfurecida não
se descreve como algoz. Foi a
jovem mulher insinuante
quemteria provocadoa reação
da multidão. Nesse raciocínio
enviesado, a multidão teria si-
do vítima da impertinência do
vestido rosa. As imagens são
grotescas:deumlado,umamu-
lher acuada foge da multidão
que a persegue, e de outro, do
ladode quem filma, dezenas de
celularesregistramacenacom
a excitação de quem assiste a
umespetáculo.Ninguémreage
ao absurdo da perseguição ao
vestidorosa.O fascíniopeloes-
petáculo aliena a todos que se
escondem por trás das câma-
ras. Quem sabe a lente do celu-
lar os fez crer quenão eramsu-

jeitos ativos da violência, mas
meros espectadores.

Pode causar ainda mais es-
panto o fato de que a multidão
não tinha sexo. Homens e mu-
lheresperseguiamovestido ro-
sa com fúria semelhante. Há
mesmoquemcontequeaconfu-
sãofoiprovocadaporumaestu-
dante. Mas isso não significa
que a violência seja moralmen-
te neutra quanto à desigualda-
de de gênero. É uma lógica ma-
chistaaquealimentasentimen-
tos de indignação e ultraje por
um vestido curto em uma mu-
lher.Asociologiadovestuárioé
umrecurso retórico para enco-
brira real causadaviolência –a
opressão do corpo feminino.
Nãoéovestidorosaqueincomo-
daamultidão,masovestido ro-
sa em um corpo de mulher que
nãosesubmeteaopuritanismo.

Não há nada que justifique o
uso da violência para discipli-
narasmulheres.Nemmesmoa
situaçãohipotéticade umamu-
lhersemroupasjustificariaoca-
so.Masparecequeumamulher
em um vestido insinuante pro-
voca mais fúria e indignação
que a nudez. O vestido rosa se-
ria o sinal da imoralidade femi-
nina, ao passo que a nudez de-
nunciaria a loucura. A verdade
é que não há nem imoralidade,
nem loucura.Há simplesmente
uma sociedade desigual e que
acredita disciplinar os corpos
femininos pela violência. Nem
que seja pela humilhação epela
vergonha de umvestido rosa. ●

*Antropóloga, professora da
UnBepesquisadora daAnis –
Instituto deBioética, Direitos

Humanos eGênero

A LUTA DOS CUBANOS
PELA SOBREVIVÊNCIA
SÓ DEIXA TEMPO PARA
OS PROBLEMAS DO DIA

HOMENAGEM–Escolarescubanos jogamfloresnomaremhonradoherói rebeldeCamiloCienfuegos,cujoaviãocaiunooceanoem28/10/1959

GUARDA-PÓ–Jovemdovestido ‘provocante’ secobreantea fúriadoscolegas: ameaçadaatédeestupro

DESMOND BOYLA/REUTERS
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