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Vitóriado
papelpassado

Carlos Guilherme Mota*

Será verdade que toda história
éremorso,comoescreveuopoe-
taCarlosDrummonddeAndra-
de? É fato consabido que a me-
mória coletiva brasileira é a
mais seletiva de todas do mun-
do, camufladora emarcada por
escapismos, tanto do ponto de
vista social quanto do político.
Memória fraca, retémmal as li-
çõesdopassado,asdeontemou
anteontem. Políticos, ideólo-
gos, intelectuais, operários,
transitam quase sem compro-
missodeumladoparaoutro,pu-
lando para o galho de estatal ou
grupo de interesses que lhes
rendamais dividendos.
País atrasado dos sem-teto,

dossem-terraedossem-educa-
ção strictu e latu senso, domina-
dopelos sem-história (entenda-
se:semconsciênciasocialhisto-
ricamente responsável), o Bra-
silvivedehiatoseapagõesmen-
tais,comvariaçõesciclotímicas
de euforia e depressão. Quando
não de surtos esquizofrênicos,
como se verificou quando o Rio
de Janeiro – hoje palco de uma
guerracivilcruenta–foiescolhi-
do sede dos JogosOlímpicos de
2016emuitosolhosnacionais fi-
caramúmidos,poisa“almabra-
sileira”, “nosso modo de ser”
acolhedor, etc., etc.Nessemun-
dodossem-história, comocom-
preenderqueoex-prefeito e su-
cessordePauloMaluf,CelsoPit-
ta, tenha sido “absolvido” na
morte, ou, quandomenos, se te-
nha silenciado epassado batido
nonoticiáriosobresuafolhacor-
rida, no mesmo momento em
que a ínclita ex-prefeita Luiza
Erundina se vê em dificuldades
parapagarumaderrotanaJus-
tiça? Como entender que men-
saleiroseminentescontinuema
circular com desenvoltura, e
até articular “uma política” pa-
ra seus partidos, além de atuar
em lobbies legislativos e esta-
tais como ratos contentes em
paiol de milho, agindo como se
nada houvesse acontecido?
Perdoar e esquecer Pitta,

maspunirErundina?Otemado
perdão, sabem os historiado-
res, está no cerne da memória
histórica e obriga à evocação
tanto de experiências ances-
traiscomoasdeumpassadore-
cente. Quando, como e a quem
perdoar?Judas,evocadorecen-
temente pelo presidente? A
questãonãoésabercomo,defa-
to, as sociedades enfrentam, ou
por vezes apagam, temas pro-

blemáticos e personagens de
sua consciência social? Todas
as grandes civilizações e reli-
giões defrontaram-se com a
questãodovigiar, punir, conde-
nar, anistiar, perdoar, esque-
cer, reabilitar. Algumas socie-
dadescriaram leispétreaspara
não repetir o padrão das selvas
edabarbárieemquegerminam
osautoritarismos, e resguarda-
ram-nasadotandoumrígidosis-
temaético,deeducaçãoederee-
ducação, no caso, carcerária,
em que a punição é irrevogável e
– repita-se o conceito – educativa.
E a impunidade, combatida,
semperdão ou atenuantes.
Operdãoevocaumapostura

emqueahistóriaé zerada,para
umnovocomeço. “Perdoar,sóa
Deus”, diz a letra de um samba
clássico.“Bolaprafrente!”,éou-
troditopopularquepodesignifi-
car a vontade de nada resolver,
fugirdeumimpasse,“virarapá-
gina” e driblar o mal-estar que
umato punitivo gera nesta nos-
sa pervertida cultura de conci-

liação e de arreglos. Perdoar é
uma forma fácil de passar uma
esponja no passado, mas tam-
bém um jeito de a sociedade da
conciliação se esquecer de seus
membros “inconvenientes”, de
seus mortos, banidos, tortura-
dos e humilhados.

Afinal, pergunta-se: perdoar
osalgozesdoHolocaustonãote-
ria o mesmo sentido que per-
doarassucessivaselitesdirigen-
tes desta sociedade selvagem,
que assiste à morte diária e
anunciadademotoboysemsuas
cidades,ouaoturismosexualde
europeus “civilizados” comme-
nores noNorte eNordeste?Ah,
os motoboys, esses jovens he-
róis trabalhadores ou chefes de
família que suprem as deficiên-
ciasdeumsistemadecomunica-
ções que nosso capitalismo sel-
vagemnão providenciou. Como
perdoar essa “boa sociedade”
que observa do alto de seus au-
tos blindados, escondida por vi-
dros fumé, os verdadeiros pá-
tios dos milagres em que se

transformaram nossas princi-
pais cidades, hoje anticidades?
Tais autobunkers representam
a varanda móvel pós-moderna
da qual os senhores e senhoras
deengenhode outrora observa-
vam sua escravaria, alternando
ares de indignação pseudoesta-
mentalcom“aquelasujeiradato-
da”eumacondescendenteecor-
dialbonomia, sonhando,porém,
comParis e umnovomodelo de
charrete ou tílburi... Auto-
bunkersquehojetransportamo
novo senhoriato, escoltados em
altavelocidadeporoutrosautos
pretoscomseusseguranças,pa-
ra seus (con)domínios, bunkers
amuralhados vigiados por ou-
tros seguranças, enquanto os
motoboysatropeladosjazemes-

tendidosnochão(amédiadiária
paulistana éde 14).
Perdoar a quem, hoje? Es-

quecer os males que Pitta, Ma-
luf e outros prefeitos fizeram a
estacidade,que,segundooscál-
culos mais otimistas, entrará
em colapso em cinco ou seis
anos, e “deixar prá lá” os danos
que causaramaesta sociedade,
esquecendo-nos da perda irre-
parável em termos de valores
para as novas gerações?
Inúmeras experiências e in-

terpretaçõesapropósitodoper-
dão podem ser encontradas na
Bíblia, outras, no budismo, em
que a compaixão é um de seus
conceitos chave.Mas suas figu-
ras maiores – Cristo e Buda –
nem sempre foram mansos e

meditativos, e fora do ar e da
história. Em perspectiva cristã
ou budista, ou mesmo laica, os
assassinos de Vladmir Herzog,
Chico Mendes, irmã Dorothy e
centenas e centenas de outros
devem ser perdoados umdia?
Emsuma, teria razãoDrum-

mond, nosso poeta maior, ou
Raymundo Faoro, o jurista his-
toriador, que temia chegar a
época em que nosso país viria a
obter, no ranking das nações, o
lugarondeseconcentraomaior
contingentedeotários?E,noto-
canteàeducaçãocidadã,quepo-
sição nosso país deverá ocupar
no planomundial nas próximas
décadas?Terá razão ohistoria-
dor inglês Eric Hobsbawm, pa-
ra quemBrasil, nesta era de ex-
tremos, continua “um monu-
mentoànegligênciasocial”?Se-
rá verdade que a contribuição
maiorqueoBrasildeuàhistória
política de nosso tempo foi a to-
caia, método mais eficiente pa-
raliquidaçãodoinimigo,ouaar-
te finória e malandra de se dri-
blar as regras da República?
Por fim,atéquando,nesta terra
de bananas, otários e vigaristas
adialéticadamalandragemcon-
tinuaráafuncionarcomodisfar-
ceparaacorrupção,alémdeas-
sunto para “teses” amenas de
universitários?
Que Drummond me perdoe,

nem toda história é remorso.
No enfrentamento radical dos
mais graves conflitos ligados à
educação, saúde, segurança,
propriedade agrária, em nosso
país,quasesempreocorreoapa-
gamento cordial e o silencia-
mento,cedendolugaràautossa-
tisfação ufanista e bisonha, que
o educador Anísio Teixeira de-
nominava de “cultura da misé-
ria farta”.
NoBrasilatual,aindanopla-

no da literatura e da história, o
conde de Monte Cristo, se sal-
tasse das páginas de livros pa-
ra a realidade nua e crua, mor-
reria de depressão, pois seria
constrangidoatudoesquecere
a todos perdoar. E o advogado
Robespierre, na vanguarda da
RevoluçãoFrancesa, seria gui-
lhotinado no primeiromomen-
toda revoluçãopor terditoque
era “talhado para combater os
corruptos, não para governá-
los”. ●
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A família brasileira se reinventa
Matrimônios formais vão vencendo a informalidade e as pessoas casam-se mais velhas, numa tendência ao conservadorismo

●●●De 1998 para 2008, o núme-
ro de casamentos demaiores de
15 anos aumentou 34,8%noBra-
sil, enquanto a população nessa
faixa de idade cresceu 21,4%, in-
forma o IBGE. Aomesmo tempo,
os brasileiros têm se casado cada
vezmais tarde, indica a pesquisa.

Morreo
ex-prefeito

Perdoados & purificados
A morte absolve Celso Pitta e os mensaleiros voltam à ativa: ao relevar culpas, estamos zerando a história
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●●●Sepultado o ex-prefeito de
SãoPaulo Celso Pitta, quemor-
reu de câncer, aos 63 anos. Esco-
lhido por PauloMaluf para sucedê-
lo, Pitta estava comos bens blo-
queados e enfrentava 20 ações
civis. Cerca de 100 pessoas assi-
naramo livro de visitas no velório.

José de Souza Martins*

Depoisdeanosde indicaçõesde
que o casamento civil e formal
estava em declínio, a informa-
çãodivulgadapelo IBGEdeque
cresceu substancialmente o ín-
dice da nupcialidade legal e de
que as pessoas estão casando
mais tarde é algo que fala mais
sobre o que esconde do que so-
bre o que revela, e justamente
por isso, revela muito. Não dei-
xa de ser uma indicação demu-
danças, provavelmente signifi-
cativas, numa das instituições
fundamentaisdasociedadebra-
sileira: o casamento e a família.
Oíndicedecasamentoscresceu
de 5,6, em 2002, para 6,7, em
2008, e é omaisaltodesde 1998,
numacurvaprogressivaque in-
dica uma tendência. Esse dado
não está separado de outros re-
lativos à concepção de família e
a atitudes em relação a ela, co-
mo o de que o número de divór-
cios tem crescidomais do que o
de separações. Numa socieda-
deemqueaconstituiçãoeadis-
solução da família são regula-
das, ainda que em relativamen-
te pequena proporção, pela in-
formalidade,oscrescentesíndi-
ces de legalismo matrimonial
sugerem que as bases legais da
família vão vencendo os arran-
jos do costume para um núme-
ro grande de pessoas.
O alcance dessa mudança é

maiordoqueparece.Casamen-
to no Brasil é historicamente

uma instituição das elites , que,
por meio dele e até dos contra-
tos pré-nupciais, até tempos
não muito recuados, tratavam
de regular a permanência dos
cabedais de família no interior
da própria família e evitar sua
dispersãoporherdeiros adven-
tícios. Modo de manter distan-
tes os pretendentes sem eira
nem beira em relação a quem
tinhaeira,beirae tribeira.Uma
alusão simbólica ao beiral das
casas antigas, em que o ne-
nhumacabamentodascasasde
pau a pique indicava gente ínfi-
ma, enquanto o rebuscado bei-
ral de três camadas dos casa-

rões indicava gente de qualida-
de e bemnascida.
O que pode parecer o aleató-

rio domatrimônio para osmais
simplesdeterminouinovaçõese
arranjos que bem documentam
ojeitinhobrasileirotambémnes-
sa questão, supostamente mui-
to zelada. Há 30 anos, quando
fazia pesquisa na região de Im-
peratriz, no Maranhão, li num
jornallocal,napáginadeprocla-
mas do Registro Civil, vários
anúnciosdecontratosmatrimo-
niais.Região, na época, deaber-
turadefazendasedeintensaimi-
graçãodepeõesoriundosdeou-
tras áreas do Nordeste, muitos
deixavamparatrásafamília,pa-
ra ganhar a vida e supostamen-
te voltar mais tarde. Engraça-
vam-secomasfilhasdosnativos
locais que, prevenidas pelos se-
veros pais, deixavam claro que,
casamento, só de papel passa-
do.Comajudaderábulasdepro-
víncia, os donzelos faziam em
cartório contrato de prestação
de serviços matrimoniais com
as moças, selado, carimbado e
assinado, a súmula devidamen-
te publicada na mesma página
dos proclamas de cartório. Pa-
pelporpapel, tinhamelasoseu.
Issonãoeranovidade.Sobre-

tudo nas regiões remotas, fo-
ramcomuns,aténãomuitotem-
po atrás, os casamentos só na
Igreja, o noivo de caso pensado
para que ficasse aberta a alter-
nativa de eventual dissolução
matrimonial e a possibilidade

deumsegundoconsórcio,agora
nocivil. Esse costume sóencon-
trou uma barreira no casamen-
to religioso comefeito civil.
Nem tudo, porém, era sem-

vergonhice,comosupõemoslin-
guarudos. Muitas dessas atitu-
dessãolegítimasaçõesdeinven-
ção cultural para enfrentar as
não pequenas adversidades da
vida. O sociólogo José César
Gnaccarini fez, há alguns anos,
naregiãodePiracicaba,interes-
santíssimapesquisa sobre o ca-
samento por rapto. Com o em-
pobrecimentodapopulação ru-
ral e o aparecimento do chama-
doboia-fria,tornou-seeconomi-
camente impossível a festa cai-
pira de casamento, com muita
comida, leitoa assada, bebida,

violeiros. Casamento sem festa
seria omesmo que expor publi-
camenteahumilhaçãoeavergo-
nhadapobreza.Difundiu-se,en-
tão, o rapto simulado da moça
solteira, tudo combinadodean-
temão entre as famílias, espe-
cialmente entre o noivo e o pai
danoiva,não fosse este, semsa-
ber da coisa, disparar um tiro
desalnosquartosdoraptor.Al-
tas horas da noite, era a moça
tirada de casa e levada para a
casa de parentes do noivo para
que sua honra ficasse devida-
menteresguardada.Espalhada
a voz de que o rapto ocorrera,
nãorestavaaosapaixonadosse-
não a alternativa de “casar na
polícia”, com a dupla vantagem
de ser casamento gratuito e
sem convidados. Nesses casos,
para contornar a vergonha, as
famíliasenvolvidasestavamdis-
pensadasdasdevidasfestanças
e despesas.
Aclassemédiaeosabonados

também deram o seu jeitinho
quandodocolapsodeseuscasa-
mentos.Desquitadosesempos-
sibilidadedenovocasamentoci-
vil,antesdainstituiçãododivór-
cio,foicomumrecorreremaoca-
samento no Uruguai, até me-
diante procuração, país em que
o desquite brasileiro era aceito
como divórcio. Isso atenuava
enormemente a estigmatização
cruel dos unidos por consenso,
popularmente definidos como
“amigados”,oquenaculturapo-
pular atingia especialmente a

mulherequeriadizer, no fundo,
pessoa destruidora de famílias.
O incremento das uniões le-

gais e das separações legais en-
volve, certamente, um número
nãosabidode regularizaçõesde
situações de fato. Mas nem por
isso anula a tendência legalista
naquestãodafamília.Feitaessa
ressalva, a mesma pesquisa do
IBGE mostrou que nos últimos
dez anos houve um salto na ida-
de dos casamentos, passando a
concentrar-senafaixade25a29
anosde idade.Háaí implicações
naestruturaenafunçãodafamí-
lia, devido à redução do tempo
da probabilidade das concep-
ções. Declina a família extensa
para confirmar a família conju-
gal, fundamentalmente,deduas
gerações.Atendênciaéadeque
osfilhossejamtardios,socializa-
dos por pais mais velhos emais
maduros, com menor número
de irmãos e menor espaço de
criatividadenalimitaçãodacon-
vivênciacomoutrascriançasin-
dependentes. São tendências
que indicam no Brasil o surgi-
mento das bases sociais de um
novoconservadorismofamiliar,
uma família mais ajustada à or-
dememenospropensaàdiversi-
ficaçãodesuasorientações.●
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CERTINHO–Diminui a ‘amigação’

CRISTO E BUDANÃO
FORAMMANSOS E
MEDITATIVOS EM
TEMPO INTEGRAL
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PAULO GIANDALIA/AE

ROBERTO SETTON/AE – 17/12/97

Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 29 nov. 2009, Aliás, p. J3.




