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Exclusão, Desigualdade e Invisibilidade Social
UM SAPATO PERDIDO
(Ou quando os olhares “sabem” olhar)*
Pablo Gentili
Naquela manhã, decidi sair com Mateo, meu
pequeno filho, para fazer compras. As necessidades
familiares eram, como quase sempre, ecléticas: fraldas,
disquetes, o último livro de Ana Miranda e algumas
garrafas de vinho argentino, difíceis de encontrar no Rio
de Janeiro por um bom preço. Depois de algumas
quadras, Teo dormiu tranquilamente em seu carrinho.
Enquanto ele sonhava com alguma coisa provavelmente
mágica, percebi que um de seus sapatos estava
desamarrado e quase caindo. Decidi tirá-lo para evitar
que, por um descuido, se perdesse. Poucos segundos
depois, uma elegante senhora me alertou: “cuidado!,
seu filho perdeu um sapatinho”. “Obrigado – respondi –
mas fui eu mesmo que tirei”. Alguns metros à frente, o
porteiro de um edifício, de sorriso tímido e poucas
palavras, moveu sua cabeça em direção ao pé de
Mateo, dizendo em um tom grave: “o sapato”. Levantei
o polegar em sinal de agradecimento, e continuei meu
caminho. Antes de chegar ao supermercado, dobrando
a esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana
com a Rainha Elizabeth, um surfista igualmente
preocupado com o destino do sapato de Teo disse: “ô
mané, teu filho perdeu a sandália”. Ergui o dedo
novamente e sorri agradecendo, mas já sem tanto
entusiasmo. No supermercado, as pessoas continuaram
chamando minha atenção. A suposta perda do sapato
de Mateo não deixava de gerar diferentes mostras de
solidariedade e alerta. Chegando a nosso apartamento,
João, o porteiro, orgulhando de sua habitual
teatralidade, gritou despertando o menino: “Mateo!
Seu pai perdeu o sapato outra vez”.
O Rio de Janeiro é, como qualquer grande
metrópole latino-americana, um território de profundos
contrastes, onde o luxo e a miséria convivem de forma
nem sempre harmoniosa. Meu incômodo era, talvez,
injustificado: o que faz do pé descalço de um menino de
classe média motivo de atenção e circunstancial
preocupação em uma cidade com centenas de meninos

descalços, brutalmente descalços? Por que, em uma
cidade com dezenas de famílias morando nas ruas, o pé
superficialmente descalço de Mateo chamava mais
atenção do que outros pés cuja ausência de sapatos é a
marca inocultável da barbárie que nega os mais
elementares direitos humanos a milhares de
indivíduos?
[...]
A possibilidade de reconhecer ou perceber
acontecimentos é uma forma de definir os limites
sempre arbitrários entre o “normal” e o “anormal”, o
aceito e o negado, o permitido e o proibido. É por isso
que, enquanto é “anormal” que um menino de classe
média ande descalço, é absolutamente “normal” que
centenas de meninos de rua andem sem sapatos,
perambulando pelas ruas de Copacabana pedindo
esmolas.
A “anormalidade” torna os acontecimentos
visíveis, ao mesmo tempo em que a “normalidade”
costuma ter a capacidade de ocultá-los. O “normal” se
torna cotidiano. E a visibilidade do cotidiano se
desvanece (insensível e indiferente) como produto de
sua tendencial naturalização.
Para dizer sem muitos rodeios, o que pretendo
afirmar é que, hoje, em nossas sociedades dualizadas, a
exclusão é invisível aos nossos olhos. Certamente, a
invisibilidade é a marca mais visível dos processos de
exclusão neste milênio que começa. [...].
A exclusão se normaliza e, quando isso
acontece, acaba se naturalizando. Deixa de ser um
“problema” para ser apenas um “dado”. Um dado que,
em sua trivialidade, faz com que nos acostumemos com
sua presença.
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