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A	vitrine	assim	iluminada	nos	lembrava	a	casa	de	
nosso	amigo	O4o	Hoffman,	na	rua	Dona	Berta,	
na	Vila	Mariana,	sempre	obscurecida	por	cor=nas	
grossas	que	deixavam	de	fora	a	luz	dura	dos	
trópicos	e	estabeleciam	ali	um	minúsculo	reinado	
de	penumbras	europeias,	adequadas	à	sua	pele	
muito	branca	e	fina.	Seu	rosto	brilhava	ante	a	
mesa	de	trabalho	iluminada	pela	lâmpada	fraca	
do	abajur	de	baquelite.	Suas	faces	pálidas	
ressaltavam	na	sombra,	como	num	retrato	a	óleo	
das	velhas	escolas	flamengas,	e	suas	mãos	
ossudas	e	muito	brancas,	com	veias	azuis	
salientes,	manipulavam	com	diligência	as	
fotografias	em	preto	e	branco	que	mostravam	
minha	irmã	e	eu:	ela	com	um	ves=dinho	branco,	
segurando	na	mão	um	lenço	engomado	e	a	
bolsinha	branca	de	verniz;	eu	ves=ndo	um	paletó	
de	Príncipe	de	Gales,	calças	curtas,	escuras,	e	
bo=nas	engraxadas,	como	se	fôssemos	os	filhos	
de	diplomatas	de	reinos	já	inexistentes	–	filhos	de	
diplomatas	cuja	nação	fora	ex=nta,	e	que	=nham	
permanecido	ali,	no	lugar	de	sua	úl=ma	missão,	
como	um	bloco	de	gelo	destacado	da	calota	polar	
que	agora	flutuava,	solto,	em	águas	quentes	e	
revoltas,	e	aos	poucos	se	dissolvia.	Olhávamos	
para	o	futuro	com	desconfiança,	com	temor.	
Todas	as	promessas	do	progresso	nos	pareciam	
logros	des=nados	a	nos	confinar	em	lugares	cada	
vez	mais	estreitos,	cada	vez		
mais	sufocantes,	onde	teríamos	de	lutar	até	
mesmo	pelo	ar	que	enchia	nossos	pulmões.	
(Krausz,	2011,	p.	77-78).		

Levou	um	susto	com	a	imagem	de	Dona	Diva	à	porta	do	
quarto	–	o	mesmo	susto	que	o	assombrava	todas	as	vezes	
que	ela	assomava	em	silêncio	na	sua	vida,	uma	presença	
que	ele	nunca	conseguiu	interpretar	exatamente,	se	era	
ameaçadora,	tranquila,	acidental,	indiferente	ou	apenas	

obsequiosa,	a	atenção	gen=l	de	uma	empregada	fiel,	que,	
sendo	quase	ín=ma,	jamais	ultrapassava	o	umbral	da	

in=midade,	sabendo	o	seu	lugar	–	ali,	no	limite	da	porta,	a	
silhueta	inteira	sob	o	batente,	os	cabelos	sempre	

compridos	presos	na	nuca	e	se	espraiando	em	tranças	nas	
costas	porque	a	religião	não	permite	cortá-los	–	uma	vez	
ela	disse	algo	assim	quando	ele	(não;	quando	a	Mônica)	

fez	uma	pergunta	mais	pessoal,	num	tom	sorridente,	sobre	
os	longos	cabelos	de	dona	Diva.	A	religião	controla	as	

pessoas:	isso	é	bom,	ele	se	lembra	de	ter	dito	à	Mônica,	e	
=veram	uma	breve	rusga	pela	intensidade,	ou	antes	

agressividade,	da	expressão	“controlar”,	que	pareceu	
pesada	a	ela	e	exata	a	ele	(...).	Falta	religião	para	as	

pessoas,	uma	vez	ele	disse,	como	quem	faz	um	desabafo	
irreprimível	diante	da	vanguarda	moderna	de	seus	colegas	

(e	ouviu	que	era	o	contrário,	que	havia	religião	demais,	
veja	o	absurdo	no	Irã,	o	que	estão	fazendo	com	Salman	
Rushdie,	alguém	berrou	para	ele)	(...).	Mas	falta	religião	
para	quais	pessoas?	–	alguém	contemporizou,	colocando	
açúcar	no	café.	Ele	quase	respondeu:	as	pessoas	pobres,	
ignorantes,	semianalfabetas,	que,	sem	religião,	entrarão	
nas	nossas	casas,	estuprarão	nossas	mulheres,	roubarão	
nossos	computadores	e	matarão	nossos	filhos,	porque,	

apud	Karamázov,	se	Deus	não	existe,	tudo	é	permi=do.	Ele	
teria	dito	isso	com	ironia,	mas	eu	nunca	fui	bom	em	ironia,	

uma	vez	ele	confessou	à	Mônica,	minha	ironia	sempre	
chega	literal	ao	des=natário.	(Tezza,	2014,	p.	39-40).		

O	PROFESSOR	

MINUTA	 SOCIOECONÔMICA:	
classe	 média	 tradicional	 como	
esteio	de	massa	do	1%	mais	rico.	
	
Quando	polí,cas	de	transferência	de	
renda	 com	 maior	 rastro	 interventor	
ferem	 a	 pasmaceira	 das	 posições	
cons,tuídas,	 revelando	 ao	 Brasil	
f r e y r e a n o	 o	 t u r b i l h ã o	 d a	
des i gua ldade	 d iu tu rnamente	
sublimada	 e	 repactuada,	 repete-se	
com	 incrível	 ni,dez	 o	 levante	 da	
classe	 média	 conservadora	 que	

outrora	 sustentara	 as	 fileiras	
ideológicas	 da	 ditadura	 militar	
(1964-1985).	Prova	da	profunda	cisão	
de	 classes	 a	 estruturar	 a	 sociedade	
brasileira,	 a	 fúria	 que	 clama	 por	
menos	 impostos	 e	 meritocracia	
irrestrita	 ergue-se	 paradoxalmente	
contra	 governos	 de	 comprovado	
reformismo	 fraco	 (Cf.	 Singer,	 2012	 e	
2015).	 Tais	 fileiras	 da	 classe	 média,	
i n s t r umen t a l i z a da	 d e	 modo	
inadver,do	 pelas	 elites	 econômicas,	
po r	 um	 l ado	 e s c anca r am	 a	
impossibilidade,	 por	 vias	 ordinárias,	

de	 taxação	 tributária	 progressiva,	 e,	
p o r 	 o u t r o , 	 m a n t ê m 	 t a l	
reestruturação	 afastada	 de	 modo	
permanente.	 A	 pequena	 burguesia	
tradicional	 (aquela	 que	 conquistou	
um	 patamar	 confortável	 de	 renda	
desde	 pelo	 menos	 a	 geração	
anterior)	 assume	 para	 si	 os	mantras	
liberais	 da	 elite	 ren,sta	 e	 não	 quer	
ver	escoar	seu	dinheiro	para	polí,cas	
distribu,vas	 que	 rela,vizem	 seu	
status	 de	 classe	 (Singer,	 2012,	 p.	
204-205).	 Engrossando	 o	 suporte	 de	
massa	da	argumentação	empresarial	

que	 inventou	 o	 “impostômetro”,	
figura	com	não	menor	centralidade	a	
classe	 trabalhadora	 não	 organizada,	
a	metade	mais	 pobre	 da	 população,	
que,	 como	 define	 André	 Singer	
(2012,	 p.	 196),	 “desejava	 (e	 deseja)	
integrar-se	à	ordem	capitalista	e	nela	
prosperar,	 e	 não	 transformá-la	 de	
baixo	para	cima,	até	porque	isso	não	
está	ao	seu	alcance”.		

MINUTA	LITERÁRIA:	 imobilidade	
formal	 como	 contraparte	 à	
imobilização	social.	
	
Diante	 da	 saturação	 do	 quadro	
socioeconômico,	 vozes	 pequeno-
burguesas,	 como	 a	 de	 Cristovão	
Tezza	 e	 Luis	 S.	 Krausz,	 emergem	
desesperançadas,	 como	 parece	
compe,r	 à	 fração	 ideóloga	 de	
setores	 comprome,dos	 com	 o	
cenár io	 de	 exp loração.	 Suas	
construções	 e	 reflexões	 literárias,	
como	 nos	 recentes	 O	 professor	
( romance ,	 2014 )	 e	 Deste r ro	
(memórias,	 2011),	 apoiam-se	 em	
gradações	de	fel	que	mo,vam	seja	a	
personagem	 principal	 criada	 por	
Tezza	 seja	 o	 narrador	 especular	 de	

Krausz.	 Como	 sugerem	 os	 trechos	
de s t a cados	 ne s t e	 pô s t e r ,	 a	
cria,vidade	 restou	 em	 ambos	 os	
casos	prisioneira	da	 realidade	à	qual	
quer	elaborar.	Na	maturidade	técnica	
de	 Tezza,	 transcorrem-se	 mais	 de	
duzentas	 páginas	 desde	 o	 despertar	
do	 Professor	 até	 a	 personagem	
achar-se	 completamente	 ves,da,	
plano	 dilatado	 de	 ação	 psicológica	
que	 na	 sonolênc ia	 do	 ve lho	
protagonista	abarca	as	 frustações	da	
vida	inteira.	Nas	memórias	de	Krausz,	
embebidas	 por	 uma	 ingenuidade	
fu l gu rante ,	 confirmam-se	 os	
humores	 que	 Tezza	 laboriosa	 e	
enfadadamente	 talhou	 em	 seu	
protagonista.	 No	 entanto,	 se	 as	
memórias	de	Krausz	nascem	do	mais	
pu ro	 de s r e ca l que	 quan to	 à	

“nobreza”	 perdida,	 numa	 equação	
sem	 espaço	 para	 autocrí,ca,	 e	 por	
i s s o	 me smo ,	 p a t e, c amen t e	
melancólica,	 não	 é	 o	 caso	 aqui	 de	
valorizar	 a	 lucidez	 de	 Tezza	 que	
soube	 criar	 a	 seu	 modo	 o	 que	 de	
Krausz	 “naturalmente”	 emana.	 O	
professor	fickcio	de	Tezza	parece	ser	
o	máximo	que	o	escritor	ora	maduro	
logra	 realizar:	 figura	 da	 imobilidade,	
apenas	 corresponde	 ao	 que	 o	
provável	 leitor	 do	 romance	 já	 está	
acostumado,	 transformando-se	
assim	 em	 apascentadora	 trilha	 de	
purgação	 que	 este	 seguirá	 ao	 elidir	
contradições	 incômodas	 pela	
i d e n , fi c a ç ã o 	 i m e d i a t a 	 à	
mediocridade	 da	 personagem	 em	
cena.	
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