
DIRETRIZES – O mundo se transforma, a tecnologia avança, as distâncias se encurtam, mas, creio 
firmemente que a melhor filosofia de vida e de sociedade possível foi a que me passaram – pais, 
professores, livros – antes da guerra fria e da imposição do pragmatismo americano à nossa 
cultura.
Disseram-me – e eu acreditei, acredito – que todos os homens são iguais; que o Brasil foi 
construído por três raças que se encontraram aqui, a despeito dos desejos e vontades individuais, 
partilhando a duras penas o espaço comum em que ergueram nossa pátria.
Convenceram-me que esse passado de encontros penosos, marcado por muito sofrimento que 
ainda perdurava em várias partes, tinha, no entanto, resultado em alguma coisa boa: a 
miscigenação, física e cultural, criando um povo mais adaptado e aberto à simpatia de outros 
povos.
Advertiram – e eu repito o conselho a ouvidos moucos – que a coisa mais perniciosa e inútil do 
mundo nas relações humanas é o ódio. Ele aparece espontâneo, mas tem que ser contido, no 
tempo e na intensidade, pela razão que conduz a respostas inteligentes. Disputas se resolvem 
com calma e com palavras.
Afirmaram – e quem disse isso tinha no peito medalhas ganhas em combate – que a guerra é a 
maior desgraça inventada pelos homens.
Seguindo essas normas, tive filhas mestiças, amigos de variadas religiões, origens e classes 
sociais; absorvi trancos e saltei rasteiras; orientei trabalhos acadêmicos que argumentavam por 
causas que iam do criacionismo ao ambientalismo, zelando sempre para que fossem construídos 
com racionalidade e abertos à tolerância do pensamento diverso.
Escolhi minhas trincheiras para uma luta modesta e desarmada.
Certa vez, uma jovem pediu-me para orientar um  trabalho de conclusão de curso sobre o 
município catarinense de Antônio Carlos, colonizado por imigrantes alemães e onde se 
preservava, íntegra, a cultura original - até mesmo o dialeto hunsrückisch..Perguntei pelo produto 
típico da região e ela, de pronto, respondeu; “a farinha”. E, moça esperta, percebeu o que eu 
queria dizer. 


