DIVERSITAS

A Irracionalidade do
Olho por Olho

Outubro/2018 - Ano 02 / Número 27

referências mais fundamentais. Por mais que o
mundo contemporâneo não consiga traduzir o
mandamento do amor em suas estruturas socioeconômicas e nem no âmbito das relações
mais cotidianas, esse princípio permanece radicado no inconsciente coletivo, como referência
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crítica e critério de discernimento.
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sos quanto nas práticas fascistas, a vislumbrarem a irracionalidade da redução do humano
como algoz de seu semelhante – homo homini
lupus. Em última análise, o capitalismo neoliberal, com sua ideologia do mercado, é a instância emblemática, que congrega e representa
o fascismo. Em conjunturas específicas, esse fascismo aparece personificado em determinadas
figuras políticas. No contexto da eleição no Brasil, apesar do acento fascista de um candidato
em particular, o projeto fascista do mercado está
plenamente contemplado em tantos outros candidatos – autênticos lobos, em pele de cordeiro.
Assim, o que se coloca em questão, no atual
momento de disputa eleitoral, pode ser explicitado pela antinomia civilização ou barbárie.
Contra a barbárie levante-se o processo dinâmico de elaboração e sofisticação cultural, colocando em movimento os princípios civilizacionais.
Neste ponto, a generosidade da cultura brasileira, com suas múltiplas representações, de
norte a sul do país, carrega em si as condições
fundamentais para suplantar, em definitivo, a
loucura da barbárie, representada no princípio
do olho por olho, dente por dente. Em todos os
cantos do Brasil, como uma autêntica epifania,
desponta a ética da generosidade solidária. A
cultura brasileira é uma força que contagia, dizendo sim à vida, livre de todo ressentimento.
Com tanta diversidade – no plano étnico, cultural, religioso – definitivamente não há espaço
para posturas fascistas, seja no plano econômico
ou mesmo de uma moral hipocritamente desfigurada.
Em torno do projeto fascista se alinham os candidatos representantes do grande capital e todos que insistem em idolatrar o deus mercado,
colocando-se em direta oposição aos interesses
do povo, defendendo reformas que se levantam
contra a dignidade das pessoas, a partir de uma
absurda concepção de austeridade econômica.
Mas a esperança vem sempre dos pobres, da
força do povo – essa narrativa contempla, inclusive, origens remotas, desde os tempos do
êxodo de Moisés. É a força transformadora dos
fracos. Da impulsividade criativa da cultura popular brotam os sinais de resistência e os caminhos para se recompor a humanidade perdida.
O Caruru, do sincretismo baiano, na gratuidade
da oferenda, do encontro e da festa, ensina um
outro ritmo de vida, radicada em outra economia. É a ética da generosidade solidária, a se
expressar no cotidiano das relações, ganhando

corpo e movimento. A dádiva do comer junto, de forma livre, gratuita e desinteressada, em
uma grande celebração ritual, aponta a solidariedade como critério ético para as relações.
No momento mais escuro, no qual o fascismo
mostra sua tenebrosa face, na lunática tentativa de obliterar a ética do amor como princípio
civilizacional, o Nordeste – com suas tradições
mais genuínas e sua humanidade que pulsa –
pode resgatar o Brasil. Esse é o destino manifesto de todas as expressões da cultura brasileira, em suas múltiplas representações regionais.
A esperança viceja onde tudo parece faltar. Na
dúvida, o caminho é sempre se colocar ao lado
dos pobres, no campo democrático, na defesa
intransigente da justiça. No final, quem decide é
a favela – aqui se funda a esperança.
* As ideias contidas neste artigo são de seu(s) autor(es)
e não necessariamente expressam as posições oficiais do
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