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A (in)tolerância, a resistência dos materiais e o fanatismo 

Affonso Romano de Sant’anna 

Num seminário anterior sobre esse tema, realizado na USP, e 
coordenado pela professora Anita Novinsky, comecei a tratar do tema da 
“intolerância” a partir da própria história da literatura. Assinalava que, ao 
contrário do que se pensa, o espaço das artes não é o domínio puro dos 
“bons sentimentos”, mas, também, e às vezes, é o espaço de uma cruel “luta 
pelo poder” e várias formas de intolerância. Retomava análises já feitas em 
textos meus anteriores, como “Que fazer de Ezra Pound” (Ed. Imago, 2004) 
e “Desconstruir Duchamp” (Ed. Vieira & Lent, 2004). 

Nesta oportunidade pretendo desenvolver outras observações, fora o 
espaço literário, e fazer uma intertextualidade para me expressar. 

Lembro-me de um amigo jornalista que durante a ditadura me fez 
essa confissão: por não tolerar dor, de qualquer espécie, avisou aos amigos 
que estavam envolvidos na guerrilha que não lhe contassem nada nem nada 
lhe pedissem, porque, simplesmente, não suportaria qualquer tipo de 
tortura, contaria tudo. 

O quanto cada pessoa pode tolerar de dor fisicamente? 

Há pessoas que vão ao dentista e se orgulham de fazer obturações 
sem anestesia e outras que têm verdadeiro pavor da simples ideia de sentar-
se numa cadeira de um gabinete dentário. 

Qual a extensão da paciência dos pais diante dos desacertos dos 
filhos adolescentes? Até onde podem levar a relação com o viciado, o 
drogado e suas reincidentes quedas e soerguimentos? 

Ou, no plano educacional, as teorias pedagógicas na esteira do 
“Summer Hill” que pregavam uma maior liberdade, como medir a questão 
da liberdade e da repressão? 

Qual o índice de tolerância que um governo democrático pode 
suportar? 

Lembro-me do cientista social, meu amigo Bolívar Lamounier, 
quando morávamos no mesmo apartamento em Los Angeles, em 1965; ele, 
fazendo M.A em ciências políticas na UCLA, certa vez me trouxe um 
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problema levantado no seu curso. A pergunta inicial era: “Você se acha um 
democrata?” E diante da resposta afirmativa, vinha a segunda questão: 
“Você concorda com a existência de um partido nazista no seu país? Como 
ser democrata e proibir outros de se manifestarem?” parecia ser o conteúdo 
da questão. 

E agora? Diante do que está ocorrendo na Europa nestes dias, a partir 
de Paris, pode-se indagar: quantos mil carros a mais podem ser incendiados 
pelos rebeldes da periferia, quantas escolas podem ser ainda destruídas? 
Quantos mortos serão necessários até que se chegue a uma solução ou 
acordo entre os jovens imigrantes rebeldes e o governo? 

Ou será que a pergunta-resposta passa por outra observação, ou seja, 
a de que a tolerância dos que habitam a periferia está se esgotando, e que 
chega uma hora em que a irracionalidade explosiva é a resposta. 

Por isto, outros poderiam indagar: por quantos séculos teve o povo 
que esperar até o patamar da Revolução Francesa para ter direito a pensar 
ainda que utopicamente em Liberdade, Igualdade e Fraternidade? 

Podemos indagar poeticamente como Bob Dylan numa de suas 
músicas: 

How many roads must a man walk down 

Before you call him a man? 

Yes, ‘n’ how many seas must a white dove sail 

Before she sleeps in the sand? 

Yes, ‘n’ how many times must the cannon balls fly 

Before they’re forever banned? 

The answer, my friend, is blowin’ in the wind, 

The answer is blowin’ in the wind. 

 

How many times must a man look up 

Before he can see the sky? 

Yes, ‘n’ how many ears must one man have  
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Before he can hear people cry? 

Yes, ‘n’ how many deaths will it take till he knows  

That too many people have died? 

The answer, my friend, is blowin’ in the wind,  

The answer is blowin’ in the wind. 

How many years can a mountain exist 

Before it’s washed to the sea? 

Yes, ‘n’ how many years can some people exist  

Before they’re allowed to be free? 

Yes, ‘n’ how many times can a man turn his head,  

Pretending he just doesn’t see? 

The answer, my friend, is blowin’ in the wind,  

The answer is blowin’ in the wind. 

Poderia entrar no assunto desta mesa-redonda pela porta das ciências 
naturais ou então ir buscar algo num terreno insólito para nós. Refiro-me à 
física e à engenharia e aos estudos sobre a “resistência de materiais”. Sim, 
porque nossa tolerância repousa sobre um material determinado que pode 
ser mais ou menos flexível. Já diziam alguns diante da inflexibilidade e 
revolucionária de outros que não se deveria curvar uma vara mais do que 
ela pode ceder, caso contrário se quebrará. 

Que temperatura suporta a água até converter-se em vapor? 

Que temperatura suporta o minério, um material sólido? 

Decido pesquisar na internet sobre “resistência de materiais”. A 
internet tem tudo. Será que tem algo para este debate? Para minha surpresa 
encontro várias páginas abertas sobre isto, inclusive a ementa de um curso 
dado na UNICAMP que, sugestivamente, começa assim: 

Flexão de vigas. Tensões. Flexão pura, simétrica. Hipótese 
cinemática básica, definição da deformação, equação constitutiva e equação 
de equilíbrio. Equações diferenciais de equilíbrio relacionando 
carregamento, esforço cortante e momento fletor. Tensões em vigas 
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submetidas à flexão pura. Momento de inércia, momento de resistência de 
uma seção. Deflexões. Equação diferencial que governa a deflexão de 
vigas. Integração da equação diferencial. Função de singularidade para 
rótulas. Vigas compostas de diversos materiais. Materiais que não resistem 
à tração. Elementos estruturais protendidos. Flexão assimétrica. Exercícios. 

Então, depreendo que vigas sofrem flexões e deflexões e que há 
vários tipos desse fenômeno e a “flexão pura, simétrica” é uma delas. Como 
operacionalizar um modelo como esse nas ciências sociais? Surge-me, além 
dessa, uma outra expressão carregada de força poética: “esforço cortante”. 
E fico sabendo que há um momento nas tensões que é o chamado 
“momento fletor”, cujo sentido imagino. E aí está expresso que há 
“materiais que não resistem à tração”, como aquele meu amigo que não 
suportava pressão, ou seja, tortura física. 

A ementa continua aliciando minha imaginação, me mostrando uma 
vez mais que ciências físicas e até mesmo a metafísica devem aprender 
umas com as outras, que as ciências humanas e as que lidam com materiais 
da natureza têm que se abastecer de informações para a criação de modelos 
interpretativos de nosso assombro diante do universo. 

Está lá naquela ementa a palavra “cisalhamento”, bonita, aliás, na 
expressão “cisalhamento na flexão”. E logo o dicionário me ensina que este 
não é apenas um fenômeno de deformação diante de forces vetoriais, mas 
que até rochas submetidas a forças contrárias podem sofrer faturação. 

Volto à pagina procurando outras instigações. Lá encontro que há um 
modelo para se ver como se desenvolve a questão da tolerância, ou seja, da 
pressão, e esse modelo se chama Biasolver. E, nesta disciplina, descubro 
que há a Lei de Hocker, que deveria me dar instrumentos para entender 
melhor coisas do mundo material e imaterial, mas a página abre apenas para 
os alunos do curso daquela universidade. 

Continuo minha pesquisa, confirmando o saber antigo que a melhor 
maneira de aprender algo o se desenvolve a questão da tolerância, ou seja, 
da pressão, e esse modelo se chama Biasolver. E, nesta tro a sugestiva 
informação de que a questão da tolerância ou resistência de materiais já 
invadiu a nanotecnologia, ou seja, o universo do infinitamente pequeno. Os 
menores, os ínfimos também tem sua resistência, sua flexão, seu 
cisalhamento. Os menores e as minorias também dizem, basta! 
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O que os dicionpesquisa, confirmando o saber antigo que a melhor 
maneira de apren sinalizam um campo sem, confirmando o 
saber“Tolerlizam” estrlizam um campo sem,  “humanitarismo”, e, em 
segundo lugar, a drogas ou a “tóxicos, consumo de”. Esse “humanitarismo” 
estnitarismoumo dideia de “compaixar” por outros seres humanos. E 
armando o saber antigo que a melhor maneira de aprender algo o se 
desenvolve a questão da tolerância, ou seja, da pressão,  

Procuro conotações entre “resistência” e as ciências sociais, e me 
remetem para “insurreição”, “direito à resistência” e “garibaldismo”. Se eu 
for à palavra “revolução” encontro conexões com “subversão”, “rebelião”, 
“sucessão”, “reação”, etc. 

Poderia ir para o plano psicológico e procurar conexões entre neurose 
e pressão, entre psicose e vida cotidiana. Poderia fazer uma larga viagem 
freudiana e constatar que cada um de nós tem uma resistência, um nível de 
tolerância específico em relação às pressões familiares e sociais. Mesmo 
numa família e, evidentemente, numa comunidade ou país, pessoas 
semelhantes reagem de forma diferente às pressões, toleram de forma 
variada o que é imposto de fora para dentro. Como não lembrar, até mesmo 
para alegrar essa apresentação, a célebre piada, que me foi contada por 
Clarice Lispector, ilustrando o fato de que todos nós diante das diversas 
pressões, somos todos ou neuróticos ou psicóticos. A diferença está em que 
enquanto o psicótico diz que 2+2 são cinco, o neurótico, aceita que 2+2 são 
4, mas acrescenta “eu não aguento”. 

Mas estou falando essas coisas neste dia em que abrindo os jornais 
constatamos que, em Paris, os imigrantes africanos e árabes estão 
queimando carros, e agora a fogueira já atinge toda a Europa. Os “novos 
bárbaros” assim chamados por tantos estão escalando as muralhas do 
“primeiro mundo”, aliás, já estavam nas praças do primeiro mundo, e agora 
resolvem dar um recado múltiplo e confuso, mas que é um recado da 
“periferia” para o “centro”, um recado que está trespassado pela questão da 
tolerância/intolerância, tanto quanto os recados que o bandido mais 
recentemente morto, da Rocinha, o “Bem-Te-Vi”, nos mandou, como antes 
todos bandidos estão nos mandando, desde sempre, quer se chamem ontem 
Lampião, Sete Dedos, Lúcio Flávio, Mineirinho ou Fernandinho Beira-mar. 
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Há uns dois anos, por causa da novela de Manoel Carlos – “Mulheres 
apaixonadas”– tornou-se conhecido um poema intitulado “No caminho com 
Maiakovsky”, que não era de Maikovsky, como se pensou, senão de um 
poeta da geração 60 – Eduardo Alves da Costa, e que dizia: 

Na primeira noite 

Eles se aproximam 

e roubam uma flor 

de nosso jardim. 

E não dizemos nada. 

Na segunda noite 

Já não se escondem: 

Pisam as flores, 

Matam nosso cão, 

E não dizemos nada. 

Até que um dia 

O mais frágil deles 

Entra sozinho em nossa casa, 

Rouba-nos a luz e, 

Conhecendo nosso medo, 

Arrancam-nos a voz da garganta. 

E já não podemos dizer nada. 

Mas nesta discussão propiciada na UERJ por estudiosos da questão e 
da cultura judaica, e os conflitos da tolerância e da intolerância, me parece 
pertinente reativar uma crônica publicada em O Globo. Ela transcende às 
tensões entre esses dois grupos e acrescenta elementos que até agora eu não 
havia trazido aqui: 

UM JUDEU, UM PALESTINO 

O judeu é Daniel Barenboim. 

Edward Said é o palestino. 
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O primeiro é um dos maiores regentes da atualidade. 

O segundo, recém falecido, um dos grandes intelectuais de nossa 
época. 

“A amizade entre eles remonta ao início da década de 1990, quando 
os dois se conheceram no saguão de um hotel londrino”, diz Ara 
Guzelimiam, que segue explicando: “Edward Said nasceu em Jerusalém, no 
seio de uma família palestina, mas cresceu no Cairo, afastado de suas 
origens. Como membro de uma família árabe cristã anglicizada, vivendo 
numa sociedade predominantemente muçulmana, mais uma vez se viu 
deslocado. E foi deslocado novamente, agora para os Estados Unidos, onde, 
adolescente, estudou num internato (...). A história de Daniel Barenboim é 
igualmente complexa. Ele nasceu no seio de uma família judia russa que, na 
geração de seus avós, imigrou para Buenos Aires, onde havia uma 
florescente população judaica – a terceira maior do mundo na época. 
Depois emigrou com os pais para o recém-criado Estado de Israel, e seus 
endereços de então incluem Londres, Paris, Jerusalém, Chicago e Berlim”. 

Estou citando o livro “Paralelos e paradoxos”(Companhia das 
Letras) que reproduz uma série de diálogos gravados a partir de 1995, entre 
o judeu Barenboim e o palestino Said. São reflexões sobre música, política, 
história e literatura. Said, escritor que até pouco tempo lecionava na 
Universidade de Coliámbia, teve também formação musical e era pianista. 
Daniel, por sua vez, é um fenômeno. Antes de ler este livro, há poucas 
semanas topei, no “Nouvel Observateur”, com um artigo dele sobre a 
“Ética” de Spinoza. Brilhante. E humilhante. Pois confessa que ganhou esse 
livro do seu pai quando tinha doze anos e até hoje o lê, às vezes, até no 
intervalo de concertos. (Se você der uma olhada naquele livro ficará 
certamente desconcertado. Não é nenhum refresco). 

Um judeu pode conversar com um palestino. 

Um palestino pode conviver com um judeu até mesmo se discordam 
num ponto ou noutro. No livro há vários exemplos. E, sobretudo, o legado 
que nos deixam esses dois é que um judeu e um palestino podem construir 
um plano de paz através da arte.  

Isto ficou exemplificado em 1999 quando, em Weimar, realizou-se 
um encontro de músicos árabes e judeus. Comemoravam-se os 250 anos do 
nascimento de Goethe, ícone da cultura alemã que apaixonando-se pela 
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literatura persa produziu a antologia “West-ostlicher Diwan” (O Divã 
Ocidental/Oriental). 

Foi uma experiência ilustrativa das dificuldades e do êxito possível 
na relação entre árabes e judeus. Ocorreu inicialmente naquela oficina 
musical um incidente. Os árabes se reuniam depois dos trabalhos do dia 
para tocarem música árabe. Um judeu de origem albanesa tentou tocar com 
eles, mas ouviu o seguinte argumento: “você não pode tocar música árabe. 
Só os árabes podem tocar música árabe”. 

Daniel Barenboim incrementou a discussão a partir da questão: 
“Quem lhes dá o direito de tocar Beethoven? Vocês não são alemães”. E o 
regente relata: “No começo havia, portanto, um clima de insegurança. Mas, 
dez dias depois, o mesmo garoto que tinha dito que só os árabes podem 
tocar música árabe estava ensinando Yo Yo Ma a afinar o violoncelo pela 
escala árabe. Evidentemente ele achava que os chineses podiam tocar 
música árabe. Pouco a pouco o círculo se ampliou e todos estavam tocando 
a Sétima de Beethoven. Foi uma coisa extraordinária”. 

E relatando isto que vira, Edward Said ainda anota algo complexo: 
“Também foi assombroso ver Daniel pôr na linha esse grupo basicamente 
refratário. Não se tratava apenas de israelenses e árabes que não se 
gostavam. Alguns árabes não gostavam de outros árabes, assim como havia 
israelenses que cordialmente antipatizavam com outros israelenses. E foi 
fantástico ver o grupo se transformar numa orquestra de verdade (...). 
Nunca vou esquecer a expressão de pasmo dos músicos israelenses no 
primeiro movimento da Sétima de Beethoven, quando o oboísta toca uma 
escala em lá maior a descoberto. Todos se viraram para ver um estudante 
egípcio executar ao oboé uma escala em lá maior perfeita – graças a Daniel. 
A transformação desses garotos foi basicamente irrefreável”. 

A arte tem alguma coisa a ensinar aos negociadores políticos. E um 
dos pontos mais ilustrativos disto está no episódio protagonizado por 
Barenboim (repito, judeu), que chefiando uma orquestra alemã propôs-se a 
tocar, em Israel, o primeiro ato de “A Walquíria “ de Wagner – compositor 
que pelo seu antissemitismo era proibido naquele país. O diretor do festival 
pediu que o regente substituísse a peça. Ele o fez. Botou Schumann e 
Stravinsky no lugar de Wagner. Mas no final do espetáculo, na hora do bis, 
anunciou que tocaria um trecho de “Tristão e Isolda”, e que quem quisesse 
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poderia democraticamente se retirar. A maioria ficou. E é claro que surgiu 
uma polêmica na qual o maestro ouviu impropérios de extremistas de todo 
o mundo. 

O livro traz comentários sobre a questão Wagner, o hitlerismo e seus 
descendentes. Assim como traz análises musicais sobre a Quarta Sinfonia 
de Beethoven que tanto fascina Barenboim com aquele intrigante “si bemol 
solitário”. Relata ainda o encanto que o célebre maestro Furtwangler sentiu 
por aquele menino de 11 anos tocando especialmente para ele, entre outras 
peças, o “Concerto italiano” de Bach e a Segunda Sonata de Prokofiev. 
Enfim, é um livro que fala de coisas intemporais e das perplexidades de 
nossa época. Numa época de muros e intolerâncias explosivas, a arte tem, 
de novo, um papel importante a desempenhar. 

De resto, vale lembrar que o editor do livro entre nós é descendente 
de judeus. E edita também José Saramago que tem dito coisas duras sobre a 
política de Israel em relação aos palestinos. 

Há que estabelecer paralelos e conviver com os paradoxos. A música 
e a realidade nem sempre são tonais e harmônicas. Daí que diante do 
que os clássicos chamavam de “desconcerto do mundo”, o desafio é 
consertar a orquestra de concertos. 

Finalmente, eu diria que a questão da tolerância/ intolerância é 
indissociável da questão do fanatismo. E a melhor ilustração disto, a 
encontro no livro do romancista judeu Amos Oz -– Contra o fanatismo” 
(Ed. Ediouro). Às vezes uma estória, funcionando como parábola, pode 
evidenciar mais fortemente aquilo que teoricamente se tenta demonstrar às 
vezes com auxílio até da ciência. E com esta expressiva estória real que ele 
nos conta, encerro minha participação nesta mesa: 

Vou contar uma história à guisa de digressão. Sou famoso por 
minhas digressões. Um querido amigo e colega, o maravilhoso 
romancista israelense Sammy Michael teve, certa vez, a experiência, 
que todos temos de vez em quando, de fazer o trajeto entre cidades 
com um motorista que estava fazendo a preleção habitual de como é 
urgente para nós judeus matar todos os árabes. E Sammy ouvia o 
homem e, em vez de gritar “Que homem terrível é você, você é 
nazista, fascista?”, decidiu lidar com a situação de modo diferente. 
Perguntou ao motorista: “E quem você acha que deveria matar todos 
os drabes?” O motorista respondeu: “O que você quer dizer com 
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isto? Nós! Os judeus israelenses! Temos a obrigação! Não há 
escolha, basta olhar o que eles estão nos fazendo todos os 
dias!”.”Mas quem exatamente você pensa que deveria levar a cabo 
essa tarefa? A polícia? Ou, talvez o exército? Ou o corpo de 
bombeiros? Ou as equipes médicas? Quem deve realizar a tarefa?”. O 
motorista coçou a cabeça e disse: “Acho que deveria ser dividido por 
igual entre todos nós, cada um de nós deveria matar alguns deles”. 
Sammy Michael continuando a jogar o jogo, disse: “Ok, suponha que 
você seja designado para um certo quarteirão residencial em sua 
cidade natal de Haifa, e bata em todas as portas, ou toque a 
campainha, perguntando: “Desculpe-me senhor, ou desculpe-me 
senhora, por acaso você é árabe?”. Se a resposta for sim, você atira 
neles. Em seguida você chega ao fim de seu quarteirão e pretende ir 
para casa, mas, justamente quando se dirige ao seu destino, ouve um 
bebê chorando num quarto andar de algum edifício. Você voltaria lá 
e atiraria neste bebê? Sim ou não? Houve um momento de silêncio, e 
então o motorista disse a Sammy Michael: “Sabe, você é um homem 
muito cruel. 

E para concluir suas palavras, Amós Oz, diz: “ 

Ora, esta é uma história significativa, pois há algo na natureza do 
fanático que é essencialmente muito sentimental e, ao mesmo tempo, 
peca por falta de imaginação. E isso me dá às vezes, alguma 
esperança, na verdade, uma esperança muito limitada, de que injetar 
alguma imaginação nas pessoas pode ajudá-las, talvez, a reduzir o 
fanático que carregam dentro de si e a sentir-se incômodas. Não é 
remédio rápido, não é cura rápida, mas pode ajudar. 
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