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DE 
CULPAR 

OUTROS 
A tentativa de encontrar um bode expiatório 
para tudo é uma prática que acompanha 
a humanidade há milhares de anos — e os 
estudiosos dizem que podemos nos livrar dela 

N ada paralisou mais a inteligên-
cia do que a busca por bodes 
expiatórios", escreveu o histo-
riador britânico Theodore Zel-

din no livro Uma História íntima da 
Humanidade, de 1994. Paralisou, e con-
tinua a paralisar. A tentativa de jogar a 
culpa por uma situação indesejada — 
de desastres naturais a guerras, de crises 
econômicas a epidemias — nas costas 
de um único indivíduo ou grupo quase 
sempre inocente é uma prática tão dis-
seminada que alguns estudiosos a consi-
deram essencial para entender a vida 
em sociedade. Se observarmos à nossa 
volta, encontraremos muitos exemplos. 
Quando um adulto interrompe a briga 
de duas crianças, uma aponta o dedo in-
quisidor para a outra: "Foi ela quem co-
meçou!". De maneira semelhante, a 
campanha para as eleições presidenciais 
na França, encerradas na semana passa-
da com a vitória do socialista François 
Hollande. foi pautada em pane pelas re-
tóricas anti-imigração e anti-União Eu-
ropeia, como se um fator qualquer vin-
do de fora fosse o bastante para explicar 
um problema t io complexo como o alto 
desemprego no país. Nos Estados Uni-
dos, o culpado da vez é o 1% mais rico 

PUNIDOS A Expulsão de Adão e Eva 
do Paraíso, de Giuseppe Cesari: 
o início cristão da expiação de pecados 

DIOGO SCHELP = 

da população, que paga proporcional-
mente menos impostos do que a classe 
média. Na América Latina, a tradição 
populista não existiria sem a invenção 
de inimigos imaginários internos (as 
oligarquias, os bancos, a imprensa) e 
externos (o FMI, os Estados Unidos). A 
ditadura cubana sustenta-se há mais de 
quatro décadas sobre a fantasia de que a 
miséria de sua população se deve ao 
embargo americano à ilha, e não ao fra-
casso de seu sistema comunista. E o ve-
nezuelano Hugo Chávez chegou a le-
vantar a bizarra hipótese, no ano passa-
do, de que os Estados Unidos haviam 
provocado câncer nele e em outros qua-
tro presidentes da região diagnosticados 
com a doença em anos recentes, entre 
os quais Dilma Rousseff e Lula. Como 
é possível que explicações irracionais 
como essas convençam tanta gente, 
apesar da falta de evidências? 

No livro Scapegoat — A History of 
Blaming Other People (Bode Expiató-
rio — Uma História da Prática de Cul-
par Outras Pessoas), publicado recente-
mente nos Estados Unidos e na Ingla-
terra. o autor, Charlie Campbell, defen-
de a tese de que cada ser humano tende 
a se considerar melhor do que realmen-
te é, e por isso tem dificuldade de admi-
tir os próprios erros. "Adão culpou Eva, 
Eva culpou a serpente, e assim conti-
nuamos assiduamente desde então", es-

INOCENTE A ilustração mostra 
Alfred Dreyfus na prisão: condenado 

injustamente por espionagem 

creveu Campbell. Junte-se a isso a ne-
cessidade intrinsecamente humana de 
tentar encontrar um sentido, uma ordem 
no caos do mundo, e têm-se os elemen-
tos exatos para aceitarmos a primeira e 
a mais simples explicação que aparecer 
para os males a nos afligir. Desde muito 
cedo. provavelmente com o surgimento 
das primeiras crenças religiosas, a hu-
manidade desenvolveu rituais para 
transferir a culpa para pessoas, animais 
ou objetos como uma forma de purifica-
ção e recomeço. A expressão "bode ex-
piatório" refere-se a uma passagem do 
Velho Testamento que descreve o sacri-
fício de dois ruminantes no Dia da Ex-
piação hebraico. O primeiro bode era 
sacrificado imediatamente em tributo a 
Deus, para pagar pelos pecados da co-
munidade. O segundo era enxotado da 
aldeia, carregando consigo, simbolica-
mente, a culpa de todos os moradores. 
Os gregos antigos tinham o pharmakos, 
geralmente um escravo ou um margi-
nal. que era banido para purificar o gru-
po e assim afastar o que consideravam 
punições dos deuses — pragas, secas e 
outros desastres. Alguns pensadores 
gregos questionaram a tendência de 
atribuir tudo aos habitantes do Olimpo. 
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O dramaturgo Eurípides (480-406 a.C.) 
chegou a ponderar que em suas últimas 
obras as pessoas precisam se confron-
tar com o mal que emana delas pró-
prias. no lugar de sempre responsabili-
zar os imortais. 

A escolha do bode expiatório costu-
ma obedecer a. pelo menos, um de três 
requisitos. Primeiro, deve ser alguém 
capaz de substituir sozinho muitas víti-
mas potenciais. Foi o que ocorreu com 
Andrés Escobar, zagueiro da seleção 
colombiana de futebol cujo gol contra 
na partida com os Estados Unidos eli-
minou seu time da Copa do Mundo de 
1994. Quando voltou à Colômbia, Es-
cobar foi assassinado a tiros, suposta-
mente por apostadores que haviam per-
dido dinheiro com a derrota. Por maior 
que tenha sido o erro do jogador, é ób-
vio que num time com onze integrantes 
não se pode atribuir a apenas um deles 
toda a culpa por um resultado ruim. O 
segundo quesito a ser preenchido por 
um candidato a bode expiatório é ser 
um alvo facilmente identificável. O di-
tador alemão Adolf Hitler, um dos mais 
cruéis inventores de bodes expiatórios 
de todos os tempos, achava que um ver-
dadeiro líder nacional era aquele que, 
em vez de dividir a atenção de seu povo, 
tratava de canalizá-la contra um grande 
inimigo. Após séculos de antissemitis-

mo na Europa, não foi 
difícil para os nazistas 
transformar os judeus 
— que na Idade Média 
chegaram a ser culpa-
dos até pelo alastra-
mento da peste negra 
— em suas vítimas 
preferenciais, atribuin-
do a eles a responsabi-
lidade por uma série 
de malfeitorias, entre 
as quais a de serem os 
causadores e beneficiá-
rios da crise econômi-
ca que assolava a Ale-
manha. A expiação co-
letiva imposta pelos nazistas resultou na 
morte de 6 milhões de judeus. 

O terceiro critério para encontrar 
um bom culpado é suspeitar de qual-
quer pessoa que tente defender a ino-
cência de um bode expiatório. Na ca-
ça às bruxas da Idade Média, que re-
sultou no julgamento e na execução de 
dezenas de milhares de mulheres, fun-
cionava assim. Os métodos para iden-
tificar uma "noiva do demônio" eram 
absurdos. Um deles consistia em jogar 
a acusada num rio com as mãos e os 
pés atados: se ela boiasse, era culpada, 
se afundasse, era inocente, mas aí já 
estaria morta. Nessas condições, pou-

AS EXCEÇÕES 
Eisenhower (acima) 
não pretendia buscar 
bodes expiatórios 
caso a invasão da 
Normandia 
fracassasse, e o poeta 
grego Eurípides (busto 
ao lado) propôs que 
os homens não 
justificassem seus 
erros como um 
capricho dos deuses 

cos testemunhavam em favor das su-
postas bruxas, com medo de serem envia-
dos juntos para a fogueira. Essa regra 
também é atávica dos estados totalitá-
rios, que, por princípio, não podem as-
sumir as próprias falhas sob o risco de 
perderem a legitimidade, e por isso pre-
cisam de alguém para expiar suas culpas. 
Do soviético Josef Stalin a Hugo Chá-
vez, tiranos e tiranetes usaram e usam a 
máxima de que quem nega uma conspi-
ração é pane dela. 

A injustiça sofrida no fim do século 
XIX pelo oficial do Exército francês Al-
fred Dreyfus preenche os três requisitos 
acima. Dreyfus, oriundo de uma rica fa-
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mília judia, foi condenado por espiona-
gem, submetido a um humilhante rito 
de desonra militar e enviado para uma 
solitária em uma colônia penal no Cari-
be. Anos depois, por iniciativa de cole-
gas e de intelectuais como Émile Zola. 
provou-se que Dreyfus era inocente, 
mas nem por isso ele foi libertado. Seus 
apoiadores foram perseguidos, e Zola 
refugiou-se na Inglaterra. Dreyfus aca-
bou anistiado, mas sua inocência nunca 
foi admitida oficialmente. "Ao longo da 
história, apenas em circunstâncias ex-
cepcionais os governantes foram capa-
zes de admitir sua culpabilidade", es-
creve Campbell no livro Scapegoat. 
Nesse sentido, um exemplo de retidão 
moral foi demonstrado pelo general 
americano Dwight Eisenhower, que 
dias antes da invasão da Normandia, 
momento decisivo da II Guerra Mun-
dial, em 1944, deixou preparado um 
discurso em que assumia toda a respon-
sabilidade se a operação fracassasse. 

Ele não precisou usá-lo e, em 1952, foi 
eleito presidente dos Estados Unidos. 

O estudo mais profundo sobre a 
função do bode expiatório na sociedade 
é do francês René Girard, cujo livro 
mais conhecido é A Violência e o Sa-
grado. Girard é autor da teoria do dese-
jo mimético, segundo a qual ninguém 
almeja algo porque precisa, mas porque 
aquilo também é desejado por outra 
pessoa. A vida em sociedade consiste 
na multiplicação dessa equação, e a di-
ficuldade de conciliar os desejos de to-
dos cria tensões e violência. Para que a 
ordem social não imploda em atos de 
vingança, existem os rituais de sacrifí-
cio. em que os impulsos destrutivos são 
canalizados para um bode expiatório. 
No mundo moderno, os sacrifícios com 
derramamento de sangue deram lugar a 
rituais mais sutis de expiação, auxilia-
dos por tecnologias como a internet. "O 
fenômeno mimético pode se propagar 
com muito mais rapidez e intensidade 

CULPA SOLITÁRIA Escobar marca 
o gol contra que o transformou em 

bode expiatório na Copa de 1994 

em multidões abstratas do que em mul-
tidões concentradas em um mesmo es-
paço físico. Eis uma maneira muito efi-
ciente e rápida de destruir a reputação 
de uma pessoa", diz o francês Jean-
Pierre Dupuy, professor da Universida-
de Stanford. nos Estados Unidos, e di-
retor de pesquisas do instituto Imitatio, 
fundado por Peter Thiel, um dos dez 
maiores acionistas do Facebook. Thiel. 
vejam só, foi aluno de Girard. Mas a in-
ternet é só um instrumento para os no-
vos rituais de sacrifício, e a humanidade 
não está presa a esse mecanismo arcai-
co. Segundo René Girard, no momento 
em que o ser humano se conscientiza de 
que o bode expiatório nada mais é que 
uma vítima inocente, seu sacrifício dei-
xa de fazer sentido. Não precisamos de 
bodes expiatórios. • 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 20, p. 112-115, 15 maio 2012. 
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