
Não deixe de ler este artigo totalmente diferenciado 
Fernando Rodrigues" 

Eu acho que é uma doença típica de redatores se irritar com 
palavras. Provavelmente porque nós amamos as palavras e sa
bemos o valor de cada nuance, sabemos que não existem si
nônimos exatos, que cada palavra do dicionário conta. E não é 
nenhuma defesa da pureza da língua. Nada disso. Existem be
leza e poesia no português arrevesado do dia-a-dia. Um sujeito 
que trabalhava para mim inventou uma dessas palavras que eu 
coleciono. Para explicar que o cano que trazia a água da chuva 
de uma escola atrás da minha casa não dava conta do volume 
ele explicou: "Seu Fernando, o cano não dá venção". Desconfio 
que ele queria dizer vazão, mas venção é uma palavra muito 
mais divertida. 

0 que me irrita são as marquetagens da língua/Aquelas coisas 
que vêm vindo no horizonte como uma praga de gafanhotos e 
a gente só entende quando já nos tomaram de assalto. É o caso 
dessa maldita coisa "diferenciada" que anda empesteando tudo 
com sua presunção e mau gosto. Nos dicionários a palavra "di
ferenciado" só existe nos campos do direito e da biologia onde 
deveriam ter permanecido. Mas por aí, Brasilzão afora, ela viceja 
como uma plantação de tiririca. Está nos briefings, nos anúncios 
imobiliários, nas revistas de celebridades e nos restaurantes por 
quilo. Ela empesteia catálogos de funerárias, scripts irritantes 
de telemarketing, classificados de travestis: "Paloma Cristina, 
linda, gostosa e diferenciada". 

No meu próprio código de equivalência semântica "diferencia
do" quase sempre quer dizer metido a besta. É só substituir, 
conforme o diálogo abaixo. 

- Bom dia, senhor Fernando eu gostaria de estar lhe apresen
tando (ver "gerundismo" praga correlata catalogada pelo Ricar
do Freire) um empreendimento imobiliário totalmente metido à 
besta. 

- Ué, mas é idêntico ao prédio do lado... 

- VejàlTém senhor, eu não posso estar falando sobre o prédio 
ao lado porque se trata de empreendimento de um concorrente 
e não seria ético. 

- Mas no folheto também diz que é metido à besta... 

- Mas o nosso metido à besta é diferenciado pelos detalhes de 
acabamento totalmente metidos à besta... 

- Hum. 

Diferenciado é primo irmão da palavra status que também não 
queria dizer nada, mas se metia a dizer tudo. Embora todo mun
do obviamente já nasça com algum status, bom ou ruim, o mun
do vivia nos querendo vender outro, que também queria dizer 
"metido a besta". Todo mundo queria ter status. Depois ficou 
cafona no último e só gente totalmente sem status usaria uma 
palavra assim. Talvez porque a galera da marquetagem tenha 
ficado órfã do status é que se fez necessário criar esse monstri-
nho diferenciado. 

A revista Piauí alguns meses atrás deu uma matéria muito boa 
sobre uma perua sem noção que estava organizando uma festa 
de quinze anos na Daslu para sua filha hereditariamente sem 
noção, onde tudo era "DI-FE-REN-CI-A-DO". 

Histericamente diferenciado. Galvão Bueno, este paladino do 
febeapá, sempre empenhado em enriquecer o nosso léxico, con
tribuiu enormemente para jogar o diferenciado no ventilador. 
Jogadores que já foram gênios, santos, artistas, poetas... hoje 
são: diferenciados. Como nota o blogueiro Sérgio Rodrigues no 
Fashion Bubles, o problema talvez seja a nossa esquizofrenia 
atávica. Nós vivemos numa sociedade onde ninguém suporta a 
ideia de ser igual aos outros, mas onde ninguém quer ser diferen
te. Diferente é aquele menino esquisitão da escola que as crian
ças perseguem no recreio. O filho maconheiro da Dona Arlete. 
O maquiaclor que se veste de mulher e contra a nossa vontade 
mudou para o 21. Ah, mas diferenciado não, diferenciado é o 
diferente de luxo. É como um carro melhor que o do vizinho. É: 
eu tenho, você não tem. Diferenciado não apenas é desprezível e 
deprimente como é também a cara do mundo em que vivemos. 
Tudo bem, eu sei que você já usou essa palavra várias vezes, eu 
também, mas estava distraído. Talvez tenha sido culpa do power 
point. Eu não sei o que acontece mas o diacho do programa dá 
um comichão nas pessoas de sair sentando frases pernósticas. A 
gente começa a escrever em slides e aquele Athayde Patreze cor
porativo começa a uivar lá dentro, pedindo, implorando, exigin
do frases. É simplesmente um luxo. Até na reunião da escola das 
minhas filhas, com toda aquela gente intelectual e construtivista, 
volta e meia escapa. E aí, vamos combinar que já é uma afronta. 
Não está certo submeter criancinhas inocentes a uma "proposta 
pedagógica diferenciada". Diferenciada como, dona? E se for co
mo a proposta pedagógica da Paloma Cristina? Tô fora. 
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