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Assim o empre-
sário Antônio 
era conhecido. 

Hoje o edifício que leva 
seu nome é a casa do 
Inconfidência Ribeirão. 
O principal símbolo 
de progresso da cidade 
carrega parte de sua 
história, que poucos 
contemporâneos co-
nhecem.

Ribeirão já era co-
nhecida pelo título 
de “Capital do Novo 
Oeste” no século XIX 
(por representar o 
progresso e a moderni-
zação, algo que relegou 
a Campinas a insígnia 
de “Capital do Velho Oeste”). Portanto, não 
seria o primeiro prédio multifuncional do 
interior do Brasil que causaria espanto em 
plena década de 1930. O espírito retribuidor 
de Antônio Diederichsen (que fez muita 
riqueza por aqui) tornou possível o pionei-
rismo da cidade em 22 de setembro de 1934. 
Eis que em 20 de dezembro de 1936, após 
dois anos e meio de obras, é inaugurado ofi-
cialmente o Edifício Antônio Diederichsen 
(nomeado de “Palacete Diederichsen” pelos 
que prestigiaram a inauguração), localizado 
à Rua Álvares Cabral, 469, logo adiante ao 
famoso Quarteirão Paulista.

Projetado pelos engenheiros e “architec-
tos” Antonio Terreri e Paschoal de Vicenzo, 
o prédio possui até hoje em seu térreo, pri-
meiro e segundo andares, salas destinadas ao 
comércio ou prestação de serviços. Diferente 
dos dias atuais, da inauguração até o final 
da década de 1970, boa parte das salas eram 
consultórios médicos e odontológicos devi-
do ao status social que o local representava. 
Os andares três e quatro representam até 
hoje dormitórios de moradia fixa, o quinto 
e o sexto eram o conjunto que comportava o 
“Grand Hotel”, formando assim, o primeiro 
edifício multifuncional do interior do Brasil. 
Especificamente no quinto andar, de início 
funcionava o restaurante do hotel. Segundo 
relatos de frequentadores antigos do prédio, 
até circo já se fez no sexto andar.

Segundo o Arquiteto e Urbanista Cláudio 
Baúso, a arquitetura do edifício segue um 
visual Art déco (estilo arquitetônico onde 
as fachadas têm rigor geométrico e ritmo 
linear, com fortes elementos decorativos em 
materiais nobres), em seu exterior, o prédio 
possui uma porção de dolomita moída adi-
cionada ao cimento da parede, para assim 
brilhar com a luz radiante do sol que pouco 
se ausenta em Ribeirão Preto.

Junto com o “Palace Hotel” (aquele 
ao lado do Theatro Pedro II, na esquina 
com a Rua Duque de Caxias), o “Grande 
Hotel” era dos mais cobiçados e prestigia-
dos hotéis da cidade nos dois primeiros 
terços do século XX. Dentre vários nomes 

importantes, o “Grande” já abrigou figuras 
como Adhemar de Barros (ex-governador 
de São Paulo) e Getúlio Vargas.

Antônio Diederichsen, como um de seus 
últimos gestos que confirmaram um espírito 
cívico ímpar, deixou a direção do prédio 
nas mãos da Santa Casa de Misericórdia 
de Ribeirão Preto, que até hoje mantém a 
governança do local. 

Da janela do Dr. Gabarra
Sala 230. Sessenta e três anos de histó-

ria para contar. Darcy Gabarra, 86 anos, 
cirurgião dentista especialista em prótese, 
viu da janela de seu consultório a história 
de Ribeirão Preto ser moldada. Desde os 
tempos de faculdade na década de 1940, 
quando cursou odontologia na Faculdade 
de Farmácia e Odontologia de Ribeirão 
Preto e tinha cinco irmãos dentistas traba-
lhando no Diederichsen (cada um com uma 
sala própria), o Dr. Gabarra já os ajudava na 
montagem das próteses (área em que mais 
tarde ele seria uma referência acadêmica e 
profissional).

Da janela da sala 230 (que viria a se tornar 

dele pouco tempo depois), Gabarra relata: 
“Na época em que comecei aqui [1947], era 
um sossego só. Como eram só médicos e 
dentistas, o silêncio imperava. Praticamente 
não existiam carros e esse mundo de pessoas 
lá fora. Não havia toda essa gritaria, helicóp-
teros, buzinas, anúncios falados em megafo-
nes, etc.”

O que consideramos o avanço da civi-
lização, de fato não fez bem a esse sênior 
da odontologia. Hoje, onde há somente 
paredes e concretos, já foi uma vista bem 
mais a aprazível. “Aqui podia se ver a Vila 
Tibério inteira. Dava pra ver até lá na 
USP. Podia ficar vários minutos aprecian-
do a paisagem. Hoje se você olhar aqui só 
verá os luminosos das lojas e janelas de 
prédios do outro lado da rua. É o mais 
longe que se vê”.

Daqui ninguém sai
Danilo Santana Reis, oito anos de 

Diederichsen. Veio de Salvador, Bahia direto 
para seu apartamento. Desde então faz a vida 
aqui na cidade. Diz que não pretende sair 
tão cedo do prédio, diz que pretende morar 

e trabalhar lá “até quan-
do Deus permitir”. 
Trabalha como porteiro 
desde que chegou. 
Complementa a vida 
com serviços de ele-
tricista. Como diria o 
velho jargão de rodeio, 
“não leva a vida que 
ama, mas ama a vida 
que leva”. 

Ele tem motivos. 
Apesar de localizado 
no centro territorial e 
comercial da cidade, 
o interior do edifício 
é muito sossegado. 
“Aqui nunca se ouviu 
falar de roubo, briga ou 
qualquer coisa de ruim. 

É um lugar tão bom que quem chega para 
morar aqui não quer sair”.

Bruno Gallucci – filho de Giuliano 
Gallucci (fundador do “Grande Hotel”) – 
morou no prédio com seu pai de 1937 até 
1953. Daquela época, Bruno só guarda boas 
lembranças. Veio da Itália com seus pais, 
aonde nasceu, após breve volta de seu pai à 
terra natal depois da vida feita.

Apesar de italiano, seu pai tinha um amor 
pela nossa pátria varonil que poucos tem. 
Foi a pátria que o acolheu no final do século 
XIX. Veio para cá sozinho e esta pátria o 
ajudou a crescer e se tornar um dos maiores 
empreendedores do ramo hoteleiro do Brasil 
na primeira metade do século XX.

Bruno guarda relíquias. Jóias inestimá-
veis. Uma delas é a série de cardápios do 
restaurante do hotel que seu pai formulou 
na década de 1930. Nas capas, fotos das 
belezas naturais do Brasil. Relíquias pou-
co apreciadas nos dias de hoje. 

Bruno seguiu a vida de bancário e em-
presário no ramo de produção de eventos 
junto de seu filho Élio. Os dois foram os 
produtores da estrutura de som utilizada 
na “Diretas Já” carioca e paulista (aquela 
que parte da mídia noticiou como “Festa 
de aniversário da cidade São Paulo”). 

Esse edifício tem história...

Infraestrutura e restauração
Declarado “Bem Cultural” em 01 de se-

tembro de 2005 no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo, o Edifício Diederichsen passa 
agora por um estudo liderado pelo arquiteto 
e urbanista especializado em patrimÿnios 
históricos Cláudio Baúso.

O estudo tem como objetivo realizar a 
restauração do prédio e, na medida do pos-
sível, torná-lo mais fiel ao visual pertencente 
ao edifício à época de sua inauguração em 
1937. “A prioridade da restauração é na par-
te exterior, a que dialoga com a cidade” diz 
Baúso.

Além da restauração, o líder do projeto 
diz que serão feitas mudanças para garantir 

Arquivo Público de Ribeirão Preto Vitor Pasqualim

1936 - 2009
Vitor Pasqualim

Desgaste histórico



a acessibilidade aos deficientes, visto que, 
na época da construção, não existiam tais 
exigências.

Na parte elétrica, Cláudio diz que não é 
um problema a ser resolvido. “As ligações 
elétricas e telefônicas aqui do prédio são 
bem precárias. Hoje em dia com as novas 
tecnologias, acabou se fazendo um amonto-
ado de gambiarras. Se fôssemos mexer nessa 
parte, o preço do projeto dobraria”. 

Para se ter ideia, a fiação antiga do prédio 
(que não é mais usada), tinha a parte elétrica 
coberta por chumbo, para que não houvesse 
interferência eletromagnética nas ligações 

telefônicas. Um metro desse tipo de encape 
de chumbo pesa, no mínimo, 20 vezes mais 
que a metragem de fio dos sistemas atuais. 
“Mesmo assim não há problemas, o prédio 
foi projetado para suportar esse peso” lem-
bra o arquiteto.

Outra parte a ser renovada são os três 
elevadores (dois presentes na entrada 
da Álvares Cabral e um na entrada da 
São Sebastião). Cada um custará 60 mil. 
Além deles serão colocadas novas peças 
de mármore nas escadas que dão acesso 
ao primeiro andar na entrada da Álvares. 
Originalmente, cada peça tinha 3 cm de 

espessura. Com o tempo, e o desgaste cau-
sado pelo trânsito de pessoas ao longo de 
75 anos, cada peça hoje tem no máximo 
1 cm de espessura. O desgaste, segundo 
Cláudio Baúso, acontece pelo fato do 
mármore ser uma pedra porosa, que perde 
partes conforme o atrito.

Esquina da história
Sem choro nem vela e, muito menos 

jabá, a Única, na esquina da Álvares 
Cabral com a São Sebastião tornou-
se,  ponto obrigatório para se discutir a 

história de Ribeirão Preto. Sem distinção 
de classes, o local tem uma “aura” de his-
tória. Recebe do mais alto executivo ao 
vendedor ambulante. 

Não há censura para assuntos. Do 
“Come-Fogo” ao “San-São”; do acidente 
de carro ao crime bárbaro que enxurrou 
os noticiários do país. Nas manhãs do 
local já se discutiram o Bandido da Luz 
Vermelha, o comício de Getúlio Vargas, 
o sequestro de Silvio Santos, os incêndios 
do Joelma e do Andraus. Além do respei-
to pelas pessoas que nunca é o mesmo de 
antigamente.

Ensaio: Edifício Antônio Diederichsen Vitor Pasqualim



Casa, segundo uma das definições do 
dicionário Houaiss, é o “lugar destinado a 
encontros, a reuniões ou à moradia de certas 
categorias de pessoas”. O edifício Antônio 
Diederichsen, onde está instalada nossa 
redação, é um palco de cultura e curiosidades. 
Ao apresentarmos nossa casa, fica claro que é 
impossível andar um quarteirão pelo centro 
da cidade sem esbarrar em monumentos 
históricos. Quase todos escondidos pela 
poluição visual ou pelo abandono. Um 
assalto à história e um lento homicídio da 
memória de Ribeirão.

Sociedade. Sócio da cidade. Cidadão. Cada 
qual com a sua parte, sua responsabilidade. 

O verdadeiro cidadão zela pela cidade não 
pelos direitos adquiridos, mas por fazer parte 
dela. Cidadania não se aliena, se exerce. No 
Colóquio desta edição a sociedade brasileira 
discutida de forma sincera, sem rodeios. 
Não há concordância com todas as idéias 
debatidas. Mas a divergência gera  olhares 
novos, idéias mais apuradas, evolução.

O mês de agosto se foi e com ele o mês 
de uma edição só. Ficamos na cozinha 
para arranjar sustento. Compensamos 
trabalhando mais com o site, postando o 
conteúdo das edições em seções separadas 
para facilitar a navegação. As visitas cresceram 
exponencialmente. Agradecemos sua visita.  

Editorial

Cidade Silenciosa
Marcelo Dias

Esquizofrenia Política
Ele não faz nada, rouba e ainda sai bem na foto. Um doce para quem adivinhar.

Pergunte ao Monge Monge

Quem é o escravo?

Legião Urbana - MetaL contra as nUvens
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I

Não sou escravo de ninguém
Ninguém, senhor do meu domínio

Sei o que devo defender
E, por valor eu tenho

E temo o que agora se desfaz.

Viajamos sete léguas
Por entre abismos e florestas
Por Deus nunca me vi tão só
É a própria fé o que destrói

Estes são dias desleais.

Eu sou metal, raio, relâmpago e trovão
Eu sou metal, eu sou o ouro em seu brasão
Eu sou metal, me sabe o sopro do dragão.

Reconheço meu pesar
Quando tudo é traição,
O que venho encontrar

É a virtude em outras mãos.

Minha terra é a terra que é minha
E sempre será

Minha terra tem a lua, tem estrelas
E sempre terá.

II

Quase acreditei na sua promessa
E o que vejo é fome e destruição

Perdi a minha sela e a minha espada
Perdi o meu castelo e minha princesa.

Quase acreditei, quase acreditei

E, por honra, se existir verdade
Existem os tolos e existe o ladrão

E há quem se alimente do que é roubo
Mas vou guardar o meu tesouro

Caso você esteja mentindo.
Olha o sopro do dragão...

III

É a verdade o que assombra
O descaso que condena,

A estupidez, o que destrói
Eu vejo tudo que se foi
E o que não existe mais

Tenho os sentidos já dormentes,
O corpo quer, a alma entende.

Esta é a terra-de-ninguém
Sei que devo resistir

Eu quero a espada em minhas mãos.

Eu sou metal, raio, relâmpago e trovão
Eu sou metal, eu sou o ouro em seu brasão
Eu sou metal, me sabe o sopro do dragão.

Não me entrego sem lutar
Tenho, ainda, coração

Não aprendi a me render
Que caia o inimigo então.

IV

- Tudo passa, tudo passará...

E nossa história não estará pelo avesso
Assim, sem final feliz.

Teremos coisas bonitas pra contar.

E até lá, vamos viver
Temos muito ainda por fazer

Não olhe pra trás
Apenas começamos.

O mundo começa agora
Apenas começamos.

Vende-se
Agora entramos na onda do “jornalismo 
de aluguel”. Vendemos matérias pelo me-
lhor preço do mercado. Ofertas imbatíveis! 
Confira:
(Produto: Preço)
Matéria de Capa: Cidadania.
Artigo que favoreça a reflexão do público: 
Interesse público de caráter altruísta.
Matéria Interna: Vontade de mudar o local 
em que se vive.

Colóquio: Personagens interessantes e histó-
rias relevantes.
Criar uma nova seção no Jornal: 
Demonstrar interesse cívico e cara de pau 
suficiente para vir falar com os jornalistas 
insanos deste jornal.

Obs.: As chances de mudança na tabela de preços é zero.  Ela 
estará congelada até 20 de dezembro de 2012 (quando fugire-
mos para o centro da Placa Tectônica Sul Americana a fim de 
evitarmos o cataclisma anunciado daquele ano).

Adote um 
Jornal!

banco reaL
agência 0742 - conta corrente 1744843-3

Edição online.
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Inconfidência Literária Cléa Carolina Gastronomia Social Bina Galli

Pudim é coisa de vó. Pelo menos, na minha família. E aposto que dá pano pra manga discutir 
qual pudim da avó de quem é o mais gostoso, o mais tradicional. Mas acontece que não tem 
como ganhar essa discussão, justamente porque cada um tem uma preferência, um gosto que 
foi sendo formado ao longo da infância, durante almoços de família e encontros de final de 
semana.

Então, para fazer esta receita, a primeira coisa que fiz foi... ligar para minha avó. E ela 
me passou sua receita de pudim de... pom. Sim: pom. Porque, como boa descendente de 
italianos, ela não faz macarrão: faz macarrom. E ainda com aquele “r” tremido no céu da 
boca e com aquele biquinho que coloca um sorriso instantâneo na boca dos privilegiados que 
a conhecem. Aliás, quando contei para ela que um amigo havia sugerido começar a coluna 
falando sobre esse jeito gostoso que ela tem de falar, ela disse: “Ai, que cachorrom...”, e caiu 
na risada. “Corujices” à parte, vamos à receita.

Pudim de Pom da Vó Laura
3 ½ xícaras de pão amanhecido picado
1 ½ xícara de leite
2 ovos
4 colheres (sopa) de açúcar
canela em pó
4 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Misture o pão picado e o leite em uma tigela e deixe amolecer. Junte os ovos, o açúcar, a 
farinha de trigo e o parmesão, e misture bem. Tempere com a canela em pó, e coloque por 
último o fermento. Coloque a massa em uma fôrma untada com manteiga e enfarinhada, e 
leve para assar a 180°C por 30 a 35 minutos. 

Partamos do princípio de que existem tantos tipos de pudim de pão e tantas variações da 
receita quantas famílias italianas nas quais as avós falam “pom”. Assim, você também pode 
se aventurar e mexer e remexer na receita a seu bel-prazer. Prove novos sabores, misturando 
à massa uvas passas, ameixa seca, maçã, banana, nozes, coco ralado, essência de baunilha, 
etc; ou substituindo parte do leite integral por leite de coco. Se preferir, ao invés de colocar 
canela na massa, faça uma mistura de açúcar e canela para peneirar por cima do pudim antes 
de servir. Ou faça os dois!
Abaixo estão mais 2 receitas que testei, baseadas na da Vó Laura.
E aí? Qual vai ser nesse final de semana?

Pudim de pão cremoso
Faça a receita exatamente como descrito acima (inclusive o modo de preparo), mudando 
apenas a quantidade de pão para 3 xícaras, e de leite para 3 xícaras também. 
Com esta receita, você pode também fazer o seguinte: em uma fôrma untada com manteiga, 
coloque uma calda de açúcar (tipo calda para pudim), e arrume rodelas de banana sobre essa 
calda. Despeje a massa sobre essa calda, asse em forno à 180°C, e confira o resultado depois 
de desenformar.

Pudim de pão em calda
1 ½ xícara de pão picado
2 ½ xícaras de leite
3 ovos
3 colheres (sopa) de açúcar

Deixe o pão amolecer no leite por alguns minutos, junte os ovos e o açúcar, e coloque a 
massa em uma fôrma para pudim, já com a calda de açúcar no fundo. Asse em banho-maria 
e desenforme depois de frio.

Pudim de Pão: 3 em 1

Humor Inconfidente Ferreirinha
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Sinapse Oculta
Nova lei antifumo em São Paulo cria vítimas e vilões 

Luis Fernando S. de Souza Pinto é biólogo, psicanalista e faz parte do Grupo Verde 
(grupo de divulgação e popularização da ciência). 

email: luisfernandossp@gmail.com / blog: www.sinapseoculta.blogspot.com    

Começa no Brasil uma nova postura frente 
a um hábito muito comum em quase todas 
as culturas humanas: o fumar. O início do 
século XXI vem sendo marcado por leis mais 
rígidas e a estabilização ou queda do número 
de fumantes quase no mundo todo. Há con-
senso, inclusive entre fumantes, que fumar 
em locais fechados (locais com 4 paredes e 
teto) é uma prática que traz um outro tipo 
de “vítima”: o fumante passivo. Nesse pon-
to, quase todos os fumantes que conheço 
respeitam bastante o outro em ambientes 
fechados. 

Mas o ponto que me chamou atenção 
é que as plaquinhas de proibido fumar 
estavam colocadas até em locais não espe-
cificados pela nova lei (como por exemplo, 
as mesinhas de bares e restaurantes na 
calçada cobertas por toldos ou teto), como 
se estivesse acontecendo uma verdadeira 
perseguição aos fumantes. Assim, mesmo 
sentado em uma cadeira na calçada, que 
é publica, o fumante teria que dar dois 
passos ao lado e fumar seu cigarro (como 
se dois passos impedissem que a fumaça 
chegasse ao nariz do fumante passivo). 
O principio da lei é de proteger o não 
fumante dos efeitos maléficos da fumaça. 
Esse tipo de efeito é bastante estudado em 
trabalhos científicos, mas há que se ressal-
tar que os efeitos nocivos relacionados 
ao ato de se fumar passivamente estão 
ligados a ambientes fechados (fechados 
mesmo).

O problema de o estado proteger algum 
grupo de pessoas é que todos os outros con-
tribuintes podem um dia se sentirem no di-
reito de exigirem a mesma proteção. Existem 
também estudos científicos que comprovam 
que vários outros tipos de poluição (sonora, 
visual, luminosa e etc.) fazem mal a saúde, 
mas obviamente não chegam a ser associadas 
a tantas mortes quanto o ato de fumar. Mas 
o que esta acontecendo hoje é que os não 

fumantes que sentem um cheirinho de fu-
maça, já entendem isso como um absurdo, e 
voltam sua fúria para os fumantes. A nova lei 
antifumo é correta e plausível, o grande pro-
blema é que por pressa, ou outros interesses 
ocultos, sua divulgação não se fez tão clara 
e há o risco de se promover ainda mais pro-
paganda do cigarro (por exemplo, fumantes 
nas calçadas e nas ruas) e brigas entre grupos 
(fumantes e não fumantes), além da muita 
confusão e prejuízo nos estabelecimentos 
comerciais.

A nova lei, entretanto, me faz pensar que 
a tolerância é algo fora de moda nos dias 
de hoje. O não fumante diz: “Eu tenho o 
direto de respirar um ar limpo”; o fumante 
diz: “Eu tenho direito de respirar fumaça”, 
e ambos estão errados. Nesse caso há uma 
confusão entre direito e gosto pessoal. O não 
fumante agora tem por lei, ambientes livres 
do fumo, como ambientes fechados públicos 
e privados, de modo que a fumaça não se 
concentre e não exerça algum efeito nocivo. 
O fumante tem o direito agora de fumar em 
áreas abertas (áreas em que há possibilidade 
do ar circular, pelo que entendi, com no 
máximo uma parede e um teto).

Interessante é pensar que as sociedades 
elegem, de tempos em tempos, alguns vi-
lões. Hoje é cigarro, no tempo do nazismo 
eram os judeus. Hoje beber cerveja está 
permitido, amanha pode ser diferente. 
Procura-se atacar objetos (cigarro, cerveja 
etc.) e esquecemos de atacar o verdadeiro 
problema, que está dentro de cada ser hu-
mano. Vejo no futuro uma sociedade en-
gessada por leis proibitivas, enquanto seus 
integrantes se odeiam uns aos outros, pela 
falta de tolerância e pela pseudo-segurança 
dada por um estado paternalista, que consi-
dera os cidadãos simplesmente com vítimas 
e vilões sem direito de escolha e ação.     

INFORME-SE: www.leiantifumo.sp.gov.br



Colóquio

PRETO NO BRANCO
com Fábio Augusto Pacano

O título define da melhor maneira o 
papo com o professor, sociólogo e 
caipira Fábio Augusto Pacano. Uma 

conversa franca, solta e reveladora sobre nos-
sa sociedade. Participam deste Colóquio o 
professor e filósofo Luiz Rufino e o empre-
sário e arquiteto Ramon Moraes. 

Pacano, qual a principal doença da socie-
dade hoje, em tempos de gripe suína?
Qual sociedade? A brasileira ou a contem-
porânea?

Contemporânea.
A imbecilidade.

E da brasileira?
A malandragem. O mundo se imbecilizou, 
perdeu referências morais, culturais, extre-
mou o relativismo e tudo vale. Tudo se tor-
nou legitimo, até o escabroso. E a sociedade 
brasileira padece de uma amoralidade que 
se manifesta na malandragem. Isto está na 
alma.

Então nós temos uma idiocracia?
Nunca tinha formulado, mas é uma idio-
cracia. Só que quando dizemos idiocra-
cia, estamos falando de uma sociedade 
idealizada pelo mérito. Os mais idiotas 
estariam em uma camada superior que os 
menos idiotas. Não é exatamente isso por 
que como a sociedade se idiotizou, não 
se reconhecem os idiotas, as pessoas não 
se mostram como elas são. Desde a gran-
de explosão demográfica significada pelo 
processo de urbanização do século 18, 19 
prá cá, em cidades a princípio como Paris, 
Londres, depois no Brasil em São Paulo, a 
imigração, Ribeirão Preto e por aí vai. O 
urbanismo (inclusive em alguns colégios 
as normas de convivência tem pedido que 
os estudantes se portem com urbanidade), 
essa urbanidade exige que as pessoas usem 
máscaras. Até um idiota não é reconhecido 
como um idiota, ele deve ter máscaras do 
moderno, do contemporâneo, do descola-
do, do bacana.

Nesse caso o consumo do cidadão con-
temporâneo seria a máscara que esconde 
o idiotismo?
Sim, porque o mercado e o consumo estão 
relacionados ao mercado, que na socieda-
de moderna passou a ser o mecanismo de 
inclusão e exclusão. Ninguém vê o cidadão 
reclamando o direito de cidadão. ‘Eu tenho 
direito a saúde de qualidade porque eu sou 
o cidadão, sou ser humano e mereço ser 
tratado com dignidade.’ A pessoa ouve ele 
dizendo que paga imposto. Então ele está 
reclamando um direito de consumidor, não 
de cidadão. O critério é o mercado, quan-
do vai falar de inclusão social é o sujeito 
que vive com menos de dois dólares por 
dia. Mas e o sujeito que vive no meio da 
Amazônia, praticando um sistema agroflo-
restal? Ele vive com menos de dois dólares 
por dia e vive em abundância! Não é um 
excluído. 

Então onde se forma esse idiota?
Na cidade. O homem do campo não é um 
idiota. Sabe o que é interessante? Ribeirão é 
uma cidade caipira. Os mineiros preservam 
bem essa caipirice. O ribeirãopretano sonha 
em ser um cosmopolita, acredita que ele é 
um cosmopolita, ele tem vergonha de ser 
caipira. E o caipira é ladino, vivo, ele não se 
engana.

(Rufino) Pacano, você não acha que o ri-
beirãopretano é mais folclórico e o mineiro 
é mais caipira?
O ribeirãopretano é mais folclórico, é o fol-
clórico pejorativo. É um museu de excentri-
cidades. E o caipira não é um praticante de 
excentricidades. Ele tem um modus vivendi 

(modo de viver), uma cultura. Porque a cul-
tura dele é ligada à existência de práticas da 
necessidade cotidiana. E aí está a diferença 
que se faz de cultura com erudição, e cultu-
ra com bom gosto. Culto não é ser erudito, 
nem ter bom gosto. Ser culto é ter um co-
nhecimento prático que se permite sobrevi-
ver. Se você viver na beira da lagoa, ser culto 
é saber pescar. Saber onde pescar, qual peixe 

é grande, qual não é. Na cidade, onde tudo 
é comprável, a monetarização da existência 
transforma as pessoas em idiotas. Porque 
tudo pode ser medido quantitativamente, e 
não qualitativamente.

Então a gente pode dizer numa sociedade 
como essa, que o culto é o político, porque 
o político sabe viver monetariamente nes-
ta sociedade de idiotas...
Não, o político é o malandro, que só co-
mete as malandragens, só lhe é permitido 
¬cometê-las porque a malandragem está 
no ethos (valor, ética, hábitos) da popu-
lação brasileira. Todos nós somos malan-
dros. Um cientista social da Usp do final 
dos anos sessenta da antiga Maria Antônia, 
numa conversa dos anos noventa falou 
uma frase que me marcou: ‘Nem todo po-
lítico é um safado, todos nós somos safados 

e alguns de nós chegam a ser políticos.’ 
Como nós praticamos pequenas corrup-
ções, pequenas malandragens, nós não nos 
vemos legítimos para questionar as gran-
des malandragens. E os grandes malandros 
só fazem as grandes malandragens porque 
sabem que nós não vamos questioná-los. 
O que o PT fez ontem (votou contra o de-
sarquivamento da acusação contra o José 

Sarney), foi uma malandragem tão grande 
só para garantir a eleição presidencial futu-
ra. O PT se enterrou.

Foi uma medida demagógica para o povo?
Não, o povo esperava que o PT desarquivas-
se. O PT sempre foi o portador da bandeira 
da ética  e perdeu porque se submeteu à exi-
gência do Palácio do Planalto. Que negociou 
varrer a sujeira para debaixo do tapete em 
troca do apoio do PMDB para a Dilma. E o 
PMDB o traiu!

Nesse caso o noticiário seria uma justifi-
cativa para que a grande mídia não caísse 
em cima dos partidos da oligarquia, os de 
direita, porque teoricamente esse tipo de 
atitude seria comum aos outros partidos, 
como PSDB, Democratas?
Como é do PT também.

Que ele abandonou recentemente...
Desde que o PT ganhou as prefeituras em 
1988, isso vem acontecendo paulatinamen-
te, agora de uma forma mais acelerada.

Federal!
O processo de ‘peemedebização’ do PT. 
Quando o PT ganhou aquelas prefeituras 
em 1988, não havia quadros para assumir 
os cargos das administrações municipais. E 
o PT começou a receber gente que nunca foi 
petista, nunca teve compromisso social com 
nada. E o PT foi recebendo e se peemedebi-
zando. O PMDB nasce assim, num momen-
to em que tem ditadura, o PMDB é o gran-
de guarda-chuva onde cabe todo mundo. 
Comunista, socialista, cabe socialdemocrata, 
cabe cristão, cabe todo mundo. Virou isso. E 
a medida em que ganhou cidades importan-
tes, você acha que o PT tinha quadros sufi-
cientes para preencher os cargos do governo 
federal?  Você acha que o Ministro Orlando 
Silva, com quem militei no movimento es-
tudantil, é um exemplo de capacidade admi-
nistrativa? 

O dos Esportes?
Sim, foi tesoureiro da UNE (União Nacional 
dos Estudantes) quando eu fui do DCE 
(Diretório Central dos Estudantes) da 
Unesp. É uma piada! O que se gastou para 
fazer o Panamericano no Rio de Janeiro foi 
uma piada. Mas nós admitimos por quê? 
Porque desde o Brasil colônia nós somos 
acostumados a ficar na borda da mesa espe-
rando cair uma migalhinha do banquete. O 
Brasil é formado em cima de três princípios: 
Patrimonialismo – A distinção é formada 
por aqueles que tem patrimônio e os que não 
tem. Patriarcalismo – A figura do homem, 
do provedor, do macho. E o Escravismo. E 
esses três pilares continuam presentes, mes-
mo que simbolicamente, na sociedade bra-
sileira.

Escravismo é o proletário?
Não exatamente o proletário. Ele não existe 
mais. O conceito marxista de proletariado 
não existe mais. O que sobrou de bom, de 
excelente, é o método. As conclusões não são 
mais válidas.  Porque o capitalismo que o 
Marx analisou não existe mais também, por 
isso as conclusões são outras. Mas o método, 
o materialismo histórico e dialético, na mi-
nha concepção, talvez pela minha formação 
e pela escola sociológica que eu fiz, ainda é o 
grande método. 

(Rufino) O conceito de mais valia ainda é 
o conceito mais atual?
Atualíssimo, só que sobre novas roupagens. E 
ele continua a existir. A robotização, a infor-
mação e o desenvolvimento dos transportes, 
todos pautados pela revolução da microin-
formática, tornaram a valoração da mais va-
lia relativa. Exponenciaram a um ponto que 
o Marx não poderia imaginar. 

Todas essas teorias mexem um pouco com 
a área do bucaneirismo. O que ela seria e 
se ela teria algum encaixe no Brasil, em 
nossa sociedade.
Pergunta muito feliz porque permite home-
nagear o professor Evaldo, da Unesp Franca, 
recentemente falecido, que merece o reco-
nhecimento por ter cunhado este conceito. 
O capitalismo brasileiro é o capitalismo bu-
caneiro. Nossa tradição é uma tradição de 
piratas. 

Por isso que falei, o cara que fica esperan-
do cair a migalha do banquete...
Mas é diferente. O cara que fica esperando 
cair a migalha é o cachorro. É diferente do 
gato que pula sobre a mesa pra roubar.

Mas digo o fora da mesa, da elite...
O empresariado brasileiro é bucaneiro, é 



covarde.  A história da industrialização do 
Brasil é patrocinada pelo Estado. Via de 
regra o empresário é covarde. Ele só inves-
te se tiver algum tipo de guarita estatal. E o 
discurso contemporâneo é tão hipócrita, e a 
crise mundial mostrou isso, que os capitalis-
tas defendem livre mercado quando tem o 
lucro. Quando tem as crises, todos correm 
para pedir pinico pro Estado. E o Estado 
equivocadamente dá dinheiro para essa gen-
te safada. 

Chega a ser anticapitalista isso...
Um indício de capitalismo tardio, o capita-
lismo brasileiro, argentino, mexicano. Nós 
não temos ousadia, nossos empresários não 
são ousados.

Um pequeno sinal disso seria a lei 
Rouanet? Algum incentivo...
Então, tem duas mãos, né? Porque ao mesmo 
tempo que os empresários posam de bonzi-
nhos, por outro lado sabem para onde vai o 
imposto que eles pagam. É lícito saber que o 
imposto dele vai para um empreendimento 
que ele conhece o que vai ser. Do que ir para 
um grande caixa do Estado que vai sustentar 
construção do Tribunal de Justiça, da qual o 
Nicolau dos Santos Neves levou uma grana. 
E foi condenado a prisão domiciliar sendo 
que ele mora numa mansão, recebendo os 
vencimentos. Aí até eu! Aquele promotor 
que matou o sujeito no litoral porque me-
xeram com a namorada e ele pregou tiro no 
rapaz. Aconteceu nada com ele. O juiz lá do 
centro-oeste que vendia sentença, o cabelu-
dinho...

O da Rocha Mattos...
Não aconteceu nada! Como diz o sábio Tião 
Carreiro: ‘Pobre não ganha demanda, rico 
não vai pra cadeia.’ Todo mundo sabe disso. 
E o que fazer? Não tem jeito. Isso somos nós. 
Se não tiver uma revolução... No Brasil não 
tem uma revolução.

É dentro dessa luta que se formou um 
pano de fundo que é o seguinte: Você fa-
lou do Movimento Estudantil...
Vergonhoso! Com financiamento do gover-
no federal? Pelego! Para um movimento ter 
representatividade social os associados dese-
jam se associar e pagar a mensalidade. Tão 
pelegos como o sindicalismo que recebe um 
dia de trabalho de cada brasileiro como im-
posto sindical obrigatório. Pelego, quem de-
pende de dinheiro dos outros é pelego! Fica 
atrelado, é ridículo. Congresso Nacional 
financiado pelo governo federal é ridículo! 
UNE, vai fazer seu próprio dinheiro. 

Dentro desse escopo, é dentro do 
Movimento Estudantil que é perpetuada a 
maneira brasileira de se fazer política?
Não só. O Movimento Estudantil é só um 
pedacinho disso. 

Mas é onde se arregimenta...
Você arregimenta no Movimento Estudantil, 
no movimento de bairro, no centro comu-
nitário, no movimento eclesial de base, no 
sindicato. Mesmo porque são poucos que 
chegam às universidades, não daria para 
produzir tanto político no movimento estu-
dantil e ele não falaria para tantos públicos. 

Cada lugar tem seu público.

(Rufino) E os dois últimos presidentes da 
república, que são polarizados...
Fernando Henrique intelectual, Lula operá-
rio. Um traço é comum a todos os grupos de 
onde se arregimentam políticos. Todo aquele 
que se propõe a fazer política no Brasil sem 
parecer populista está condenado ao fracasso. 

Você está dizendo que o populismo é uma 
necessidade?
 O populismo pulsa em nossas veias. Há uma 
canção que diz ‘Repare que a multidão pre-
cisa de alguém mais alto a lhe guiar’ (Quem 
me levará sou eu - Raimundo Fagner). Nós 
precisamos de um messias. A professora 
Marisa Alves Pereira de Queiroz tem um 
livro fantástico, “Populismo – Messianismo 
no Brasil e no Mundo”. Nós somos um povo 
messiânico. Somos herdeiros dos portugue-
ses, cristãos e o Cristo é um messias por exce-
lência. Nós precisamos de heróis, de líderes. 
Nós não votamos com a razão e sim com a 
emoção. E o messias é um líder carismático, 
o populista é um líder carismático. Qualquer 
um que quiser ser político sem ser populista 
está condenado ao fracasso. 

Chávez reforçou isso?
De um lado sim e de outro não. Ele é um po-
pulista que não consegue falar pra toda po-
pulação. Ele é populista dos extremamente 
descamisados. Uma catástrofe. Porque quan-
do ele deixar o poder, pela morte! (risos), a 
Venezuela estará destruída. A proposta do 
Chávez seria viável no final dos anos sessen-
ta, início dos anos setenta. 

Revolução Cubana.
Sim. Num contexto mundial atual, queren-
do ou não nós vivemos no capitalismo, o 
que o Chávez propõe é cavar a própria cova. 
Qual capitalista sério, mesmo venezuelano, 
investiria na Venezuela, onde as regras do 
jogo mudam a cada instante?  

Posso pegar então os líderes de direita, 
como Fujimori no Perú, o Meném na 
Argentina e o próprio Fernando Henrique 
Cardoso, seriam líderes populistas criados 
pela mídia? Seria um populista criado pe-
los grandes meios de comunicação através 
de propagandas massivas?
Não se faz política sem os grandes meios de 
comunicação. Fernando Henrique é um bri-
lhante articulador político. 

Mas o que justifica a reeleição dele senão 
a venda da sua imagem como um grande 
estadista? 
Foi vendido, mas tinha que ser populista. E 
ele não foi populista e não o vejo como po-
pulista, ele foi um furo na regra. 

E o Collor?
O Collor era populista. O populista tem 
uma incrível capacidade de se comunicar 
com as massas. Elas não são racionais, se 
movem emocionalmente, com base num 
pensamento mítico, religioso, mágico, en-
cantado. Lembra da propaganda do Collor? 
Era o dragão da inflação e ele tinha uma 
bala e iria matar com uma única bala. Se 
você varrer a histórias do Brasil das músicas 

populares, principalmente das cantadas 
no campo, muitas tratam da temática da 
onça e do caçador que a mata com um 
tiro só. E quando a arma falha ele mata 
com punhal. Esse discurso é extrema-
mente populista. Andar de helicóptero, 
fazer cooper em volta da Casa da Dinda, 
pilotar motocicleta em alta velocidade, 
pilotar jet-ski, ser jovem. Isso é ser popu-
lista. O Fernando Henrique é o furo na 
regra. Recebi um email hoje de uma asso-
ciação dos estudantes de ciências sociais, 
acho que do sul do Brasil. Contra uma 
homenagem que vai ser feita ao Fernando 
Henrique como sociólogo, porque ele ve-
tou a lei que reintroduzia no ensino mé-
dio o estudo de sociologia e filosofia. E 
convocando os sociólogos e os estudantes 
de ciências sociais a protestarem. Que 
cretinice, ele é um grande intelectual, um 

grande sociólogo, contribuiu muito. Vira 
corporativista, todo aquele que votou con-
tra minha possibilidade de emprego, é um 
traidor.

E foi aprovada agora no governo Lula...
Então dá para o Lula que não é sociólogo. 
Se o Fernando Henrique não pode porque 
não aprovou, então dá pro Lula que não é 
sociólogo, mas aprovou?

(Rufino) Muita gente atribui ao Fernando 
Henrique o fato de ter dito ‘esqueçam o que 
eu escrevi’. Ele fez idêntico ao que escreveu. 
Queria que você comentasse das relações 
que ele se baseia nas idéias do Trotski...
O desenvolvimento e a dependência da 
América Latina. Onde ele aponta que um 
capitalismo dependente não rompe. O que 
leva ao rompimento posterior é utilizar uma 
técnica de crescimento dentro da dependên-
cia.

(Rufino) O Marx chegou a dizer que as co-
lônias que rompessem com a metrópole e 
declarassem a independência estariam fa-
dadas ao desaparecimento. 
Fernando Henrique é um grande marxis-
ta. No livro “Capitalismo e escravidão no 
Brasil Meridional”, na introdução tem a 
descrição do método dialético que é a me-
lhor que eu já tive acesso. São onze páginas 
dificílimas de serem lidas, mas é a melhor 

definição que eu já li. A frase, embora te-
nha sido ‘esqueçam o que eu escrevi’, de-
veria ser ‘esqueçam a interpretação que 
vocês deram para o que eu escrevi’.  Por 
ele ter sido, e acho que é ainda, um gran-
de pensador marxiano, os marxistas que-
riam que ele se comportasse como alguém 
de esquerda. E ele não fez isso. Acho que 
os avanços do governo Lula, e foram mui-
tos, e eu preferia falar do governo Lula e 
não do Fernando Henrique, muitos são 
devidos aos avanços do governo Fernando 
Henrique. Não só da estabilidade da moe-
da. A hidrelétrica de Xingó, a ponte ferro-
viária sobre o rio Paraná. Eu me lembro de 
sete balsas cruzando o rio que tem 2km de 
largura carregadas com contêineres de soja. 
Isso era uma imbecilidade. A nossa soja é 
mais barata que a norte americana quando 
sai do campo e no porto ela já é mais cara. 
O gasoduto Brasil-Bolívia é uma obra fan-
tástica, fundamental. Os programas sociais 

que depois foram incorporados e amplia-
dos, mérito do governo Lula de ter sido 
ampliado, fantásticos. Mérito do governo 
Lula de ter assumido políticas de estado, e 
não de governo. É a primeira vez que vejo 
isso. Não sou tão velho assim, estou bei-
rando os quarenta. Eu me lembro ainda do 
Figueiredo dizendo que tem nojo do chei-
ro do povo, que prefere o cheiro do cavalo. 
Mas o governo Lula foi o primeiro governo 
que eu vi que não era política de governo. 
Mudou o governo, muda tudo. É política 
de Estado. Continua o que o outro tinha 
feito, amplia e inova. 

Até porque a gente não pode esconder o 
pano de fundo dos dois governos que é o fi-
nanciamento através de desvios de dinhei-
ro para manter este projeto. Independente 
das obras e dos avanços que foram coloca-
dos por estes dois governos, voltando ao 
início da entrevista, são os mesmos idiotas 
com roupagens diferentes. Com o mesmo 
títere Daniel Dantas. Ele levou as teles no 
primeiro e as uniu para ter a maior no se-
gundo. 
Mas isso não são só eles. “Tutti quanti!”, 
“Tutti quanti putali, fratello mio”. Todos 
quantos putos, meu irmão. Todos.

Aqui não estamos fazendo defesa de ne-
nhum deles. 
Por isso que é hipócrita acreditar na repre-
sentatividade. Ramon, você acredita que o 
parlamentar no qual você votou, ou que cada 
um de nós votamos, representa os nossos in-
teresses ou interesses próprios?

(Ramon) Com certeza, próprios. 
Ele não vem perguntar pra mim o que eu 
penso. O parlamentar não faz conferência de 
mandato dizendo ‘olha gente...’ Você votou 
para vereador, e você recebe a pauta de vota-
ções da câmara de vereadores? Ele te chama 
para mostrar a pauta e para você se posicio-
nar?

Muito pelo contrário, nem recebe!
Ele não chama porque não interessa muito 
pra ele. E pior, ele sabe que não interessa. 
Nós não gostamos de fazer política, porque 
somos messiânicos e nós queremos alguém 
que faça por nós. 

(Rufino) Isso é a falência no trato público, 
ou o trato público nunca existiu entre nós?
No Brasil o público nunca existiu. O públi-
co, puro? Nunca existiu. A história do Brasil 
é uma história de promiscuidade entre o pú-
blico e o privado. 

Existiu algum lugar onde existiu o público 
puro?
Na Grécia, na França, Alemanha.

Em que época?
(Rufino) O conceito iluminista é um con-
ceito francês. O esclarecimento com Kant, 
Hegel.
Na Rússia, no início da revolução. Na 
França, no século 19. A França criou a noção 
de público, não que tenha conseguido prati-
cá-lo em sua plenitude. Pela percepção, não 
sei se correta ou não, que essa promiscuidade 
entre público e privado existe em todo lugar. 

“... Pelego! Para um movimento ter 
representatividade social os asso-
ciados desejam se associar e pagar 
a mensalidade. Tão pelegos como o 
sindicalismo que recebe um dia de 
trabalho de cada brasileiro como 
imposto sindical obrigatório.”



Mas o que me chama a atenção é que aqui 
ela é descarada. 

Culpa dos portugueses e da nossa coloni-
zação por pessoas de índole duvidosa? Até 
porque esta cultura vem também com a 
família real portuguesa...
É assim, o Roberto da Mata dá uma expli-
cação que acho fantástica. O Brasil é uma 
sociedade altamente hierarquizada. Por ren-
da, por gênero, por cor de pele, por acesso 
à educação. O pobre está f., se for pobre e 
preto tá mais f. ainda. Se ele for pobre, preto 
e aleijado, ele é f. ao cubo. Se ele for pobre, 
preto, aleijado e homossexual, ele está mais 
f. ainda. As discriminações se sobrepõem. 
Não é só de classe. Se ele for preto e rico, 
como é nosso nobre Rei Pelé, o tratamento 
é diferente. Esta sociedade altamente hie-
rarquizada tem pouca mobilidade. É muito 
difícil o rico virar pobre, o pobre virar rico. 
Não tem ascensão social, é difícil. Aquele 
estudante de escola pública que consegue 
chegar à universidade, ele furou o cerco 
da burguesia. Ele é um vitorioso. Mas 
essa sociedade não trata as pessoas como 
iguais. Não tem o cidadão. Então como 
é que você faz para transitar? Você esta-
belece relações de cordialidade, através do 
compadrio. Você é poderoso e eu te faço 
meu compadre. Você batiza meu filho e 
agora eu sou da sua família. Então consi-
go pequenos favorecimentos pessoais por 
conta da relação que eu tenho com você. 
Como o público nunca foi formado no 
Brasil, ele foi sendo invadido por aquilo 
que é privado.

(Rufino) Gostaria que você falasse do 
conceito da hiperdemocracia.
Penso que é a prática da política da pós-
-modernidade. Tudo vale, até coisas que 
deixariam o Tim Maia ruborizado. Ela 
faz com que o sujeito se dê ao direito de 
passar com o seu carro na rua, com o som 
super potente, obrigando todo mundo a 
escutar a b. de música que ele escuta, e se 
você reclamar, você é o chato. E se falar 
que o que ele está ouvindo é uma b., e é 
uma b. (eu sou um pseudo músico, se você 
colocar um funk carioca ou um psy ou um 
bonde do Tigrão num pentagrama você 
verá que ele é simples matematicamente. 
Se colocar um chorinho do Pixinguinha é 
uma coisa ao nível de um Bach. ) você é um 
intolerante. Porque é o gosto dele, como se 
gosto fosse individual. Gosto é socialmen-
te determinado quando se participa de 
um grupo, não seu gosto. Sobre o ponto 
de vista poético, a rima da palavra “azul” 
com “você sabe o que”, é muito pobre. 
Então você não pode colocar a rima pobre 
ao lado da rica, a composição complexa ao 
lado da simples, a não ser que você saiba 
que uma é complexa e a outra, simples. 
Não que o simples seja ruim. O simples 
caipira como o que o Rolando Boldrin faz 
é genial. Eu costumo dizer para os meus 
alunos o seguinte: ‘Filet mignon é filet 
mignon, lavagem é lavagem.’ O porco gos-
ta de lavagem e come filet mignon sem dis-
tinguir da lavagem. Eu sou gente. Contra-
argumentando isso, um aluno “DJ” que 
tem a pretensão de ser músico (DJ é uma 
das coisas mais bestas que eu já vi na mi-
nha vida): ‘Oh professor, quando as notas 
graves e as extremamente agudas da músi-
ca eletrônica soam ao seu ouvido, as suas 
células tremem e desabrocham como uma 
flor’. A minha resposta é que eu me recu-
so a ser um amontoado de células! Eu não 
sou um primitivo. A mesma coisa quando 
falam ‘Olha, você é intolerante’. O funk é 
a música do pobre, negro e favelado cario-
ca. Eu me lembro que Cartola foi pobre, 
negro e favelado carioca, analfabeto e pro-
duziu pérolas. E outra. Eu não sou negro, 
eu não sou mano, favelado, carioca e não 
moro no morro. Por isso esse som não me 
diz respeito. E eu não vou viver a fantasia 
pós-moderna, para retornar às máscaras da 
civilização, às máscaras que usamos para 
viver num mundo urbano.  Eu não vou 
viver a existência fantasiosa de que eu sou 

mano. Acho feio. As pessoas falam que eu 
sou intolerante. Se tiver tocando isso em 
algum lugar eu vou embora, ou melhor, eu 
não vou. E se você vier na minha casa e 
colocar isso, eu vou te escorraçar. As pes-
soas não são obrigadas a concordar. Isso é 
outra imbecilização da hiperdemocracia. 
As pessoas acreditam que só pode haver 
amizade e convivência onde há algo unís-
sono, unanimidade burra. Onde há discor-
dância há amor, fraternidade, amizade e há 
crescimento. A concordância automática, 
para ser simpático. Trocou-se o medo de 
ser ridículo pelo medo de parecer grossei-
ro. Prefiro ser grosseiro a ser ridículo, a 
não ser aceito. Porque precisamos tanto da 
aceitação? Aos meus alunos de 2º grau eu 
digo que eles parecem fósforos, só andam 
em turminha. Por que tem que andar em 
turma?
Einstein, uma noitada em que todos estão 

de acordo é uma noitada perdida...
Perdida. 
(Rufino) O homem moderno prefere um 
modo de vida sem discussão a um sistema 
de discussão.

Não seria uma preguiça mental isso, a pre-
guiça de discutir?
Porque ele tem uma prateleira cheia de 
idéias, comportamentos e estilos para serem 
comprados. Já que é uma entrevista diferen-
te, para um jornal diferente, para jornalistas 
diferentes, o nobre contraponto professor 
Rufino...

Nobre é o pai dele...
É meu amigo há 13 anos. 13 anos de discor-
dância, de discussão, de briga. E de amizade 
e amor fraterno crescente. 

(Rufino) Aparentemente nós não parece-
mos em nada. Aliás, a gente briga muito 
tempo. E eu insisto em preservar um siste-
ma de discussão. E não um sistema acaba-
do em que ele usa a mesma roupa que eu, 
escuta a mesma música.  Quando 
eu olho para o Pacano, eu olho para um 
espelho tosco e distorcido do que eu sou. 
E há saída? Não! Eu sou trágico. 

Trágico é o fatalista com emoção.
A curto prazo, e quando digo curto estou 
falando de 50, 60 anos, para a política? 
Não vejo saída. A não ser que as pessoas 
se auto-representem. Do catolicismo no 
Brasil, eu não vejo saída. Sob o ponto de 
vista teológico, o Ratzinger seja talvez o 
maior gênio que eu já vi. Pelo ponto de 
vista sócio-antropológico, ele é uma anta. 
Para educação, eu não sou professor uni-
versitário. Com muito orgulho eu sou pro-
fessor de crianças, e não vejo saída. Tudo 
ficou pra gente que é professor. Os pais 
não suportam os filhos e mandam para 
gente educar na escola e eu não tenho au-
toridade paterna. Sabe os alunos que mais 
me amam? Aqueles que eu bato de fren-
te. ‘Não é não, está vendo o tamanho da 
minha mão’? Ah, mas isso é autoritário, a 
criança vai ter medo. Mas medo é saudá-
vel! Ele impede que você pule do prédio 

achando que vai voar. Você não coloca a 
mão em ninho de cobra porque você tem 
medo, ele é bom. Preserva a vida. 

A progressão continuada então foi a maior 
imbecilidade criada por um governo?
A segunda maior contra a educação. A pri-
meira é acreditar que todos são capazes. 

Como diferi-los?
Pela vontade. Tem que ter vaga em escola 
de qualidade pra todo mundo. Mas as pes-
soas não podem ser obrigadas a estudar. Eu 
nunca vou ser um craque do futebol. Não 
tenho talento pra isso. Mas eu tenho talen-
to para estudar. Como outro vai ter pra ser 
pagodeiro e vai se dar muito bem na vida 
e ser feliz. Como outro vai ser marceneiro 
sem nunca ter entrado na escola e vai ga-
nhar mais dinheiro que eu que sou profes-
sor. Por que todo mundo tem que estudar? 

A escola é um lugar de gente infeliz. Eu sei, 
eu dou aula faz treze anos para criança. Da 
oitava série à pós-graduação. Crianças infe-
lizes, tristes.

A questão não é ficar dentro de paredes, 6 
horas por dia?
Abstratamente, sim. Ciências humanas, 
quando ministradas por professores talen-
tosos, tem uma diferença, nós conseguimos 
seduzir e encantar. O aluno que tem uma 
grade curricular cretina. Seis, sete aulas de 
matemática, quatro, cinco de físicas, de quí-
mica. Quando tem um professor de geográ-
fica, história, é o refresco. 

É nesse momento que a educação tolhe a 
capacidade cognitiva de uma pessoa?
Sim, porque é uma educação baseada numa 
razão instrumental. É uma educação que 
tem que servir para algo. E os coordena-
dores pedagógicos nos falam que você tem 
que deixar claro para que serve aquilo que 
a criança está aprendendo. Não serve para 
nada! Como é que vai servir para alguma 
coisa? Pra que ser inteligente? Pra que gos-
tar de boa música? Pra que conhecer bons 
vinhos, reunir os amigos, tomar um café e 
conversar coisas inteligentes? Não serve pra 
nada! Mas para o capitalismo tudo tem que 
servir para alguma coisa. O que não está 
sendo útil é condenado. Por isso ninguém 
contempla, é condenável, coisa de vagabun-
do. E os contempladores que são os grandes 
gênios. 

Ócio criativo do Domenico di Mazzi?
Não gosto muito do Domenico porque ele é 
meio falsário. 
(Rufino) Eu não acho que seja o ócio, mas 
o descanso depois do trabalho é muito 
mais frutificante do que o ócio. Você tem 
toda uma realidade de vida adquirida pra 
refletir sobre ela. 

Seria a única bandeira legítima dos sindi-
catos, a redução da jornada de trabalho?
Não com o mesmo escopo, porque o que 
eles querem é audiência. É legítimo, mas não 
com a justificativa de gerar mais emprego. 
E por incrível que pareçam as contradições, 

o Marx é o método pois ele aborda as con-
tradições, nós caminhamos na sociedade da 
automação que vai criar mais tempo livre.

Esse tempo livre seria para consumir mais 
a cultura de massa?
Ou para criar cultura, lazer. 

O tempo livre pode ser um tiro no pé, 
para emburrecer o cara?
Pode, mas nossas análises, quando chegam a 
essas conclusões se vai ser bom ou ser ruim, 
partem de um equívoco. De que o homem 
é simplesmente fruto do meio. Você ignora 
o ato de vontade do homem. Ele é produto 
do meio e o desenvolve ao mesmo tempo. 
Você não pode estipular uma coisa pra um 
se ele não tiver vontade. Eu não consigo fa-
zer um aluno que não tem vontade enten-
der. Estarei malhando ferro frio, não pega 
forma. Tem outro que assiste à mesma aula 

e rende que é uma beleza. Porque ele de-
senvolve o hábito da vontade no sentido 
de compreender. Então tem o ato de von-
tade, porque senão todos que nascem em 
um ambiente socialmente degradado vão 
ter uma vida degradada de bandidagem. 
Tem um monte de gente que fura. Tem 
gente que nasce em berço de ouro e vira 
bandido. Tem o ato de vontade individu-
al.

(Rufino) Tem os homens que fazem a his-
tória mas não sabem que as fazem.
Perfeito. 

O que significa antropologia filosófica 
marxisista?
(Rufino) Liberdade do indivíduo diante 
da massa. Consciência individual dian-
te das circunstâncias, sem perder as re-
ferências dessas circunstâncias. Porque 
esse homem, como diria Ortega y Gasset, 

‘Sou eu e as minhas circunstâncias’.
Mas as circunstâncias oferecem possibilida-
des e limitações. Possibilidades podem ser 
efetivadas e limitações podem ser superadas. 
Ou não.

Sociologicamente e você, como você se de-
fine?
Ainda resta um fio de esperança que do 
mesmo jeito que nós somos um povo la-
zarento, nós somos um povo bonito. Nós 
temos um modo de se relacionar com o 
meio ambiente pela nossa origem indí-
gena e africana que nenhum outro povo 
do mundo tem. Você acha que no resto 
do mundo se tratam os bichos como nós 
tratamos aqui? O índio dá a teta pro ma-
caquinho mamar. Matou a mãe do macaco 
pra comer, não sabia que tinha filhote, e 
dá a teta para mamar. Temos uma relação 
com o meio ambiente diferente do res-
to do mundo. O nosso jeito de preservar 
não é simplesmente o método capitalista, 
onde ele se torna um ativo. Preserva por-
que pode dar lucro, senão não preserva. É 
um componente do custo. Nós temos uma 
relação afetiva. Por nós, brasileiros, sermos 
esse saco de gatos étnicos que nós somos, 
temos uma tolerância que os outros não 
tem. Então se o resto do mundo tem para 
ensinar a coisa do público, nós, como disse 
o falecido e maior de todos os intelectu-
ais que o Brasil já teve, Darci Ribeiro, que 
teorizou, militou, botou a mão na massa, 
nós podemos oferecer ao mundo uma nova 
Renascença. Há uma esperança, mas a saí-
da que vemos para nós não é racional.

(Rufino) Paira sobre nós um espírito do 
tempo como dizem os alemães, o Zeitgeist, 
do Divino Espírito Santo da festa do 
Divino. 
Mas não é o espírito do tempo. O Gil fala 
que é o Baião Atemporal. Nós somos atem-
porais. Por isso que nós nunca estamos no 
compasso do resto do mundo. 

É um eterno carnaval?
Não, é uma eterna expectativa do Carnaval 
e uma eterna angústia diante da chegada da 
Quarta-feira de Cinzas.
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