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A camareira subversiva

RUTH DE AQUINO

Ela jamais sonhou com a fama. No espaço de uma vida, não se tornaria uma
celebridade nem em seu bairro, o Bronx – quanto mais no mundo. Africana,
muçulmana, mãe de uma adolescente, a camareira de 32 anos que limpava as suítes
do Sofitel em Nova York já achava seu green card um privilégio. Pelas fotos
divulgadas na internet, não é especialmente bonita. Mas, para brancos poderosos e
prepotentes, reúne qualidades de sedução particulares: é jeitosa, negra e faxineira.
Nunca denunciaria um ataque sexual. Conhece seu lugar.

Nafissatou Diallo é o nome da camareira que derrubou o francês Dominique Strauss-
Kahn, ex-diretor-gerente do FMI e pré-candidato socialista à Presidência na França.
Algemado e com a cara de tédio típica dos parisienses, DSK deixou pelos fundos o
palco das finanças e da política (leia mais) . Ele se diz inocente. Mas, pelo encontro
casual com Nafissatou em sua suíte de US$ 3 mil, encara agora sete acusações, de
crimes sexuais a cárcere privado. Seria a camareira uma arma secreta de Sarkozy, o
futuro papai do bebê de Carla, para tirar do páreo um adversário perigoso?

O FMI nomeará um novo diretor, quem sabe uma diretora, se quiser evitar
mulherengos. Os socialistas franceses estão escandalizados, mas na direção oposta.
Criticam o abuso da polícia americana contra DSK, presumidamente culpado com
base na palavra de uma empregada.

Eles são brancos e não se entendem. Existe um oceano, físico e cultural, entre os Estados Unidos e a França. A mídia
francesa é leniente com os desvios na vida particular de seus políticos. Se DSK fosse denunciado por uma camareira em
Paris, em nenhuma hipótese seria detido antes de ser julgado, por presunção de inocência. Nos EUA, há a presunção
inicial de que a vítima fala a verdade.

Me interesso mais pela camareira do que por DSK. Vi muitos se perguntando: será que o ex-diretor do FMI, conhecido
pela habilidade em negociações, seria tão idiota e tresloucado a ponto de atacar a moça ao sair nu do banheiro? Mas
começam a emergir casos semelhantes de mulheres menos corajosas que a africana. A loura jornalista francesa Tristane
Banon, afilhada da segunda mulher de DSK, tinha 22 anos em 2002 quando diz ter sido atacada por ele: “Parecia um
chimpanzé no cio”. Kristin Davis, ex-cafetina americana, afirmou que uma prostituta brasileira a aconselhou a não
mandar mais mulheres para ele: “É bruto”.

Africana e muçulmana, a mulher que derrubou Strauss-Kahn desafiou as regras dos
poderosos

Nafissatou não sabia que aquele senhor de cabelos brancos era DSK. Está com medo, escondida, sob a proteção da
polícia de Nova York. Queria ficar anônima, mas seu nome e fotos se espalharam. É filha de um comerciante da etnia
peule – 40% da população da Guiné, na África Ocidental. Emigrou com o marido para os EUA em 1998. Separada, vive
sozinha com a filha de 15 anos num conjunto popular no Bronx. Há três anos trabalha no Sofitel da Times Square. Tem
fama de trabalhadora e séria. Uma prima, Mamadou Diallo, afirmou: “Ela é uma boa muçulmana. Realmente bonita,
como várias mulheres peules, mas não aceitamos esse tipo de comportamento em nossa cultura. Strauss-Kahn atacou a
pessoa errada”.

Para quem alega ser improvável que um homem tente obrigar uma mulher estranha a fazer sexo oral – afinal, é
arriscado colocar-se dentro de uma boca relutante, cheia de dentes –, é bom lembrar que DSK é francês. Sexo oral na
França é tão popular que, no ano passado, uma ex-ministra da Justiça de Sarkozy, em entrevista na TV, quis dizer
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“inflação”, mas trocou por “felação”. Ela desculpou-se dizendo ter falado “muito depressa”, mas a gafe correu mundo.

Um quarto de hotel num país estrangeiro é um hiato na vida. Artistas, políticos e executivos nômades podem interpretar
suítes de hotel como lugares tão solitários e protegidos que convidam a transgressões. Estão de passagem. O mais
provável é que DSK tenha se apoiado em sua soberba e na presunção de impunidade para dar vazão a seus instintos.
Julgava saber de cor o manual da supremacia e da submissão. DSK não imaginava que aquela camareira fosse
subversiva. Como poderia aquela emergente inverter as regras e desafiar o poder?
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JOAO HUMBERTO | SP / SÃO PAULO | 23/05/2011 07:50

Um exemplo de coragem e a justiça que vai vir
Todo o nosso apoio à moça e polícia Americana que independente da posição e poder do senhor Khan todo
poderoso vão chegar a verdade como quase sempre fazem. Se fosse no Brasil e a maioria dos outros países a pobre
moça não teria muito como ser ouvida e poderia até estar em mau lençóis. Ambos são motivos de orgulho e ao
contrário da maioria de corruptos souberam enfrentar o safado e enquanto o dinheiro dele e da mulher
compraram uma liberdade provisória nada indica que possa se safar facilmente. Parabéns a moça e a polícia e ao
sistema judicial Americano. 

MARCIA MCGABRIEL | RJ / RIO DE JANEIRO | 23/05/2011 03:10

Nick of time
Quem lembra de um filme do Johnny Depp no qual ele teria que atirar em uma senadora enquanto a filha dele era
sequestrada por pessoas da própria Cia, até q ele pudesse atirar na senadora? Ele era um homem comum. Se
nenhuma pretensão política. Foi escolhido ao acaso para q não houvesse ligação com os que estivessem por trás.
Se ele conseguisse assassinar a senadora, logo depois ele seria assassinado e ninguém saberia o real motivo. O
título em ingles é Nick of time. A vida imata a arte e a arte imita a vida. Na é a toa que DSK contratou ex-agentes
da cia para ajudar no caso de sua defesa. Eu continuo não defendendo nenhum dos lados. O que eu acho que seria
o mais correto. Vamos aos fatos e vamos torcer para que a Justiça seja feita, realmente. 

NAYARA | ES / VITÓRIA | 22/05/2011 22:00

Escândalo e poder!
Será que agora DSK cai nas enquetes eleitorais da França? Sarkozy deve estar comemorando o escândalo! Por que
o ex-diretor do FMI estava em um hotel tão luxuoso utilizando o dinheiro que deveria sustentar famintos do
planeta? DSK deve ser mesmo inteligente para ocupar um cargo de grande importância, mas agora precisa ficar
quieto para que seu poder não se esvaire. Fez bem a camareira em denunciar o abuso sexual ,pois, um órgão
mundial não deve admitir condutas que desrespeitam os preceitos morais de uma sociedade. 
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