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“C ada coisa
com seu
uso, cada
roca com
seu fuso.”
Ou ainda:

“Cada terra com seu uso, cada
preta com seu luso”. O primeiro
ditado pode constar no dicioná-
rio dos conceitos “politicamen-
te corretos”,mas o segundo, nes-
tes tempos do Big Brother da lin-
guagem, está condenado ao os-
tracismo. Por lembrar um passa-
do escravagista. Atenção, leito-
res:palavras, frases, ditados e ex-
pressões populares que retra-
tam o ethos nacional e interpre-
tam nossa maneira jocosa de
ver, sentir e julgar pessoas e fa-
tos estão em quarentena. Só po-
dem aparecer em ocasiões e cir-
cunstâncias bem medidas pelos
interlocutores, receosos de ser
flagrados por patrulheiros da ex-
pressão “politicamente incorre-
ta”. Nos últimos tempos o des-
tempero tem aumentado por
conta do uso inapropriado (?)
de argumentos considerados
discriminatórios. O mais recen-
te episódio teve como motivo
resposta dodeputado Jair Bolso-
naro (PP-RJ) à cantora Preta
Gil: ao retrucar pergunta sobre
o que faria se seus filhos se apai-
xonassempor umanegra, o polê-
mico parlamentar disse não cor-
rer “esse risco” porque eles fo-
ram “muito bem educados”, en-
frentando por isso a acusação de
ter cometido crime de intolerân-
cia racial.

A contenda que se trava em
torno da igualdade de direitos e,
particularmente, sobre o campo
da linguagem de discriminação
não épeculiaridade nossa. Trata-
se de uma pauta central na agen-
da da humanidade e ganha cor-

po na esteira do momento que
vivemos, designado como Era da
Informação. A característica fun-
damental deste ciclo é o rompi-
mento de barreiras nacionais e
continentais e a consequente in-
terpenetração de culturas, com
seus valores, princípios e costu-
mes. Nesse cenário, a ameaça de
morte que paira sobre Sakineh
Ashtiani, no Irã, a prisão do reno-
mado artista de vanguarda chi-
nês Ai Weiwei (um dos autores
do estádio Ninho de Pássaro,
construído para a Olimpíada de
Pequim, em 2008) ou as recor-
rentes tiradas de Bolsonaro con-
tra minorias fazem parte da mes-
ma carta de compromissos, que
reúne os batalhões dos direitos
humanos em todo o mundo. O
bastião ganha adeptos a cada
dia. Desde a queda do Muro de
Berlim e o início do desmonte
dos impérios autoritários, o ideá-

rio da promoção humana passou
a ganhar peso na mídia e a inspi-
rar lutas em campos distintos,
como os da igualdade de direitos
das mulheres, da discriminação
racial e do direito às diferenças.

Nesta fase, também cognomi-
nadade “pós-industrial”, asocie-
dade busca mecanismos para
aperfeiçoarsua defesa,criando, à
margem das instituições políti-
cas clássicas (partidos e Parla-
mentos), novas representações
para intermediar as relações so-
ciais. Formou-se um gigantesco
escudo, integrado por organiza-
ções não governamentais
(ONGs). Dele partem as campa-
nhas para ajustar os eixos da vida
social, seja promovendo a igual-
dade de gêneros e a diversidade
cultural, seja defendendo visões
diferentes dos padrões antigos.

O Brasil emerge como
um dos grandes labo-
ratórios da nova enge-
nharia social. No que-
sito cidadania, o País
acompanha o ritmo
do tempo. E participa
dos foros das nações
desenvolvidas. Há ca-
beças de ponte por to-
dos os lados guerrean-
do a favor de setores
queseconsideramdis-
criminados. O que di-
fere nosso país de ou-
tros, no que tange aos
direitos humanos, é o
gosto pelo tom carna-
valesco, espetaculoso,
espalhafatoso com
que se procura dar eco
ao embate. Veja-se o
casoBolsonaro. Opar-
lamentar, sabe-se, faz
um tipo. Quanto mais
contundente e extra-
vagante, mais fiéis ar-

regimenta em torno de seu perfil
– que ele procura cobrir com me-
dalhas militares, um manto con-
servador e franjas discriminató-
rias. Sua peroração, é evidente,
quer motivar as bases. Que lhe
darão os votos.

Cheguemos, agora, a outro ter-
ritório. A esfera dos direitos hu-
manosavançaalargospassos.Mi-
norias e grupos que se conside-
ram alijados do foro principal
contam com bastiões ativos, do
tipo comissões especializadas
(mulheres, negros, núcleos étni-
cos),queseincrustamementida-
des de vulto como a Ordem dos
Advogados do Brasil. Esse é o la-
do bom. Mas há um lado que gera
desconfiança.Partidosouorgani-
zações utilitaristas exageram na
dose,submetendooideário daci-
dadania aos caprichos pessoais
de uns e outros. Patrulhas estri-
dentes fazem marcação cerrada
contra discursos que nem sem-
presãoofensivosàsminorias.En-
xugando os prós e contras, o que
se vê é um punhado de pessoas
querendo cavalgar a “montaria
da discriminação” para angariar
prestígio. O sinal amarelo dá um
alerta. Há gente querendo tirar
proveito do debate. A emoção
vence a razão. Os filtros sociais
passam a se entupir de exageros.
Coisas incríveis acontecem. A or-
dem democrática – que corre nos
dutos da linguagem desabrida,
descontraída e criativa – sofre
abalos. De maneira instintiva, a
autocensura se instala nos âni-
mos.Possofalar isso?Possodizer
aquilo? A piada é conveniente?

Muitostememcantar“oteuca-
belo não nega, mulata, porque és
mulatanacor”,temendorepresá-
lias.LamartineBabo,seucompo-
sitor, não é mais desculpa. Quem
é esse Luiz Caldas que entoa o
refrão “nega do cabelo duro, que
não gosta de pentear”? E a “cabe-
leira do Zezé, será que ele é, será
queeleé”?JoãoRobertoKelly po-
derá ser incriminado. Tem mais.
Há dúvidas sobre a conveniência
de botar aquela música, tema de
Villa-Lobos, que fala do cravo
que brigou com a rosa. O cravo,
homem, e a rosa, a mulher, pode-
riam estimular, com tal letra, a
violência nas crianças. E quem se
atrever a agitar a criançada com a
iniciativa de bater palmas com a
cantiga “atirei o pau no gato” po-
derá ser alertado. Cuidado, lem-
braráa professora,com osimpul-
sos bestiais. Só resta a você, lei-
tor com mais de 60 anos, um sor-
riso não muito convincente para
enfrentarobesteirolquesederra-
ma pelos desvãos das fortalezas
contra a discriminação. Afinal,
você tem muito tempo pela fren-
te. Está longe de ser velho. Ora,
você vive “a melhor idade”.
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OmassacredoRea-
lengo deixa-nos,
todos, estupefa-
tos. Por que ele
aconteceu? A fi-
losofia tem algu-

mas coisas, até conflitantes en-
tre si, a dizer a respeito.

A primeira reação, a mais po-
pular, consiste em achar que foi
coisa do Mal – não necessaria-
mente do diabo, mas de algo
mau que haja no mundo. No pen-
samentomais sofisticado essa vi-
são é minoritária, mas existe.
Pois é difícil negar a presença de
algomauna vida. Contudoaprin-
cipal tendência hoje, na filosofia
como nos saberes que lidam
com a sociedade ou a psique, é
considerar que o mau é produzi-
do, é resultado. Vejam o que se
conta do assassino: uma pessoa
com sérios problemas psíqui-
cos, talvez de origem neurológi-
ca, que se agravaram pelas condi-
ções emque viviaepor, aparente-
mente, não ter sido tratada. Seus
atos são maus, mas com adequa-
do tratamento talvez ele pudes-
se ter-se socializado.

O mal não seria algo originá-
rio, mas efeito de condições an-
teriores. Há uma vasta gama de
possíveis causas para o crime.
Mas não interessa aqui qual ex-
plicação se dê. O que importa é
que se deem explicações, talvez
algumas delas genéticas, mas
que terão sido ativadas por ra-
zões de convívio (ou sua falta) e
por carência de tratamento es-
pecializado. Ou seja, o mal é pro-
duto de algo que, em si, não é
mal. Não haveria “o Mal”, me-
nos ainda o demônio. Há proble-
mas de ordem humana e que o
homem, isto é, a sociedade, po-
de resolver.

Essa visão hoje predomina,
nas ciências como na imprensa.
A mídia procura especialistas
queexpliquem. Maisque isso, ex-
plicando o horrível, espera-se
que ele não seja replicado. Como
consegui-lo? Uns falam em de-
tectores de metais e em guardas
nas escolas, o que é pouco viável.
Eu pensaria em mais atendimen-
to social a pessoas em perigo, co-
mo era, até o crime, o futuro as-
sassino. Choquei-me ao ver, 12
horas depois da chacina, a escola
cheia de policiais, a essa altura
desnecessários. O Realengo pre-
cisava, então, era de centenas de
assistentes sociais, de psicólo-
gos, de gente que pudesse ajudar
as famílias e suas crianças a lidar
com o trauma, que não afetou so-
mente os parentes dos mortos,
mas a comunidade inteira – e o
Brasil também, porque nunca
imaginamos nossas crianças co-
mo alvos de ataque tão perverso.

Essa visão tem, ainda que pou-
cos o saibam, remota origem pla-

tônica. Platão entendia que só se
faz o mal por se ignorar o Bem. A
visão doBem, o seu conhecimen-
to, é tão forte que torna impossí-
vel praticar o mal. Ou seja, vol-
tando a nossos estudiosos da so-
ciedade e da psique, e a nossos
proponentes de políticas públi-
cas, todos poderão conviver ra-
zoavelmente se as condições
que deflagram a agressão forem
devidamente tratadas. Mas isso
não é fácil. Embora saia mais ca-
ro construir cadeias e contratar
policiais do que erguer escolas e
apelar a especialistas no atendi-
mento humano, a tendência é
preferir reagir ao choque apreve-
nir males. Até porque, quando
males ocorrem, são visíveis;
quando são prevenidos, nunca
se sabe deles. A prevenção do cri-
me por suas causas não é notícia.

Vamos a uma terceira visão fi-
losófica dessa chacina. Agora, o

horríveléa impiedade. Como po-
de alguém massacrar inocentes?
Ora, há um grande exemplo his-
tóriconessa direção, quefoi o na-
zismo. Muitos indagaram como
a Alemanha, país tão civilizado,
fora capaz de matar 6 milhões de
judeus, bem como ciganos, em
menor número, e eslavos, mais
numerosos.Há explicações: ahu-
milhação do Tratado de Versa-
lhes, imposto aos alemães (em
1919, após a 1.ª Guerra Mundial),
um antissemitismo presente em
várias camadas da população, o
autoritarismo prussiano. Mas
nãobastam. Outrasculturas tive-
ram elementos comparáveis, se-
parados ou reunidos, e nem por
isso realizaram holocaustos. Daí
que vários estudiosos digam
que, em última análise, a análise
não consegue explicar o horror.
O que se poderia di-
zer é que pouco resta
a dizer, sobre o Holo-
causto. Os testemu-
nhos são mais podero-
sos do que as explica-
ções. As causas e ra-
zões apontadas ficam
muito aquém do sofri-
mento gerado. Daí
que se possa e se deva
contar o que aconte-
ceu, mas sem jamais
entender como tanto
mal pôde ser feito pe-
lo homem – ou tolera-
do por Deus, se Ele
existe. Se o horror é
inexplicável, que seja,
então, narrado: que,
pelo menos, não se
torne inenarrável. E
sabemos que contar o
horror pode aumentá-
lo, mas também pode
aliviá-lo.

O curioso é que a

piedade é um sentimento relati-
vamente recente na vida social.
Seu grande defensor é Jean-Jac-
ques Rousseau, que, no século
18, afirmou que o sentimento
mais básico no homem é a pieda-
de, a comiseração, a capacidade
de sofrer junto (“com+paixão”)
com qualquer vivente que tam-
bém sofra. Rousseau talvez pen-
sasse que descrevia o homem co-
mo ele é, e nisso pode ter errado.
Por milênios, um dos espetácu-
los mais prestigiados – pelos po-
bres e pela elite – era ver a lenta
agonia dos condenados, em pú-
blico. Mas depois de Rousseau
isso muda. Basta notar que a exe-
cução deixa de ser lenta para ser
rápida, sai da praça pública para
ointerior dasprisões e, finalmen-
te, é suprimida em quase todos
os países do mundo.

No entanto, quase 200 anos
depois de Rousseau, a pátria de
Goethe e Kant chacinou mi-
lhões. Quinze anos atrás, hutus
massacraram tutsis. E assassi-
noschacinam crianças. Faltapie-
dade. O que dizer sobre isso? Te-
mos a explicação pelo Mal, a ex-
plicação pelas causas sociais e
psíquicas e a impossibilidade de
explicar. Pessoalmente, mas
sem conseguir descartar a pri-
meira, eu oscilaria entre as duas
últimas – apostando em mais po-
líticas públicas, agora focadas
talvez em impedir que pessoas
que sofrem venham a causar so-
frimento inenarrável a outras, e
também no respeito de quem
sente que, se nesta altura as ra-
zões não consolam das perdas,
as palavras, pelo menos, podem
não ser vãs. Isso se elas ajuda-
rem a recuperar os sobreviven-
tes – do Realengo e, pela televi-
são interposta, do Brasil inteiro
–, que precisam voltar a viver
com esperança e sem medo.
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Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Cada tempo
com seu uso
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LOREDANO

O massacre
e a filosofia

POLÍTICA ECONÔMICA
Queda do dólar

A cada medida anunciada pelo go-
verno para segurar a queda do dó-
lar, mais ele despenca. Só na se-
mana passada acumulou perdas
de 2,36%, chegando a R$ 1,574. É
bom chamar profissionais com-
petentes e “fichas-limpas” para
dirigir o Banco Central (por
exemplo, Henrique Meirelles) e
a Fazenda (talvez Pedro Malan).
Ou... estamos perdidos!
JOSÉ CARLOS ALVES
jcalves@jcalves.net
São Paulo

Carga tributária

O excessivo ingresso de dólares
no Brasil serviu de pretexto para
elevar ainda mais a carga tributá-
ria. O gasto dos turistas brasilei-
ros no exterior, de certa forma,
reduz o desequilíbrio, mas foi so-

bretaxado, dado o crescente volu-
me. A classe empresarial tam-
bém foi punida com maior tribu-
tação nos empréstimos interna-
cionais de curto prazo. Para ame-
nizar os efeitos da herança maldi-
ta deixada por Lula e fazer face
aos exorbitantes reajustes sala-
riais nos Três Poderes optou-se
por elevar a carga tributária e res-
tringir os investimentos, inclusi-
ve do PAC, em vez de reduzir
drasticamente os gastos públicos
– até para dar exemplo, com o
cartão corporativo do Executivo.
Pobres da indefesa viúva e dos
contribuintes, que a tudo assis-
tem e não têm a quem recorrer.
HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
hs-soares@uol.com.br
Vila Velha (ES)

A sucessora

A sucessão de aumentos de taxas
e impostos deve-se ao esbanja-
mento exibicionista de prosperi-

dade fictícia que Lula fez com di-
nheiro público. Esse é o preço do
pão que o governo comeu. Econo-
mia é a ciência mais racional da
utilização da raridade.
JOSÉ MOACYR BRUNHEK
moabek@hotmail.com
Santos

IOF

A agência de rating Fitch aumen-
tou a nota soberana do País e de
vários bancos, como Bradesco,
Itaú-Unibanco, Santander e BB.
Para comemorar o ministro Man-
tega aumentou a alíquota do IOF
incidente sobre todas as opera-
ções de crédito para pessoa físi-
ca, de 1,5% para 3%, com o intuito
de reduzir a inflação dos alimen-
tos. Os juros com certeza serão
os próximos a aumentar. E qual
será a justificativa? Aguardemos.
MARCOS ANTONIO SCUCUGLIA
sasocram@ig.com.br
Santo André

Portugal x Brasil

Li no Estadão (3/4, B17) que, se-
gundo um comerciante tradicio-
nal de Portugal, a consequência
da crise naquele país são altos im-
postos e importação de tudo.
Não seria o que estamos passan-
do aqui? Aliado à alta taxa de ju-
ros, isso não nos fará viver o que
Portugal está passando, em futu-
ro muito próximo? É esperar pa-
ra ver, ainda é tempo de este go-
verno tomar providências.
MOHAMED ABDALLA KILSAN
kilsanabdalla@terra.com.br
São Paulo

Colônia

Começamos sendo de Portugal,
passamos para os EUA e num fu-
turo próximo seremos da China.
Vide avanço na Amazônia. Uma
vez colônia, sempre colônia.
CONRADO DE PAULO

conrado.paulo@uol.com.br
Bragança Paulista

Pela hora da morte

O preço da gasolina em São Pau-
lo atinge níveis nunca antes al-
cançados e o governo ainda nem
repassou o aumento do petróleo
às refinarias. A responsável é a fal-
ta de álcool na mistura da gasoli-
na, parece. Da mesma forma, o
preço de bens de primeira neces-
sidade, como óleo de soja, car-
nes, ovos, frutas, verduras, suco
de laranja, açúcar, está pela hora
da morte, como se dizia antes do
Plano Real. O governo devia pen-
sar em limitar ou até taxar as ex-
portações de componentes des-
ses produtos, como, aliás, fazem
os países que se deparam com tal
problema. O Brasil omite-se a es-
se respeito, salvo engano.
PAULO SERODIO
pserodio@uol.com.br
São Paulo

E o minério de ferro?

O ministro Guido Mantega de-
sautorizou a afirmação do presi-
dente da Petrobrás, Sérgio Ga-
brielli, de que poderia haver au-
mento nos combustíveis. Diante
disso, pode-se perguntar se a Va-
le terá autonomia para praticar
reajustes no minério de ferro se e
quando for necessário.
MAURÍCIO RODRIGUES DE SOUZA
mauriciorodsouza@globo.com
São Paulo

OPOSIÇÃO
Está na hora

O pronunciamento de Aécio Ne-
ves no Senado, na semana passa-
da, teria sido um esboço de rea-
ção? Disse que o Brasil precisa
ter um choque de realidade, fa-
zendo o povo ver que Lula pin-
tou um cenário de conto de fa-
das, sendo ele o herói, o “cria-
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100 dias, primeiras turbulências

Há pessoas querendo
cavalgar a ‘montaria
da discriminação’ para
angariar prestígio

Os sobreviventes
do Realengo precisam
voltar a viver com
esperança e sem medo
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