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Urn pais que niio aprende com a vergonha 
RUBENSPENHACYSNE 

D 
os tres elementos psicol6gicos de pu
nic;:ao coletiva a desvios da norma so
cial, a culpa crista, a vergonha asiati
ca e o medo difuso, o retrato que 

emerge da sociedade brasileira sugere urn con
trole mais pr6ximo do medo do que da culpa ou 
da vergonha. 0 problema e que 0 medo e pouco 
eficiente na func;:ao de evitar o individualismo 
cego e exacerbado. 

Primeiro porque, em dissonancia com a culpa 
ou a vergonha, o medo se alimenta em demasia 
do inesperado e da imprevisibilidade. Isto gera 
perda de coesao social, de capacidade de plane
jamento e de bem-estar coletivo. Segundo, ao 
contnirio da bravura e da coragem, caldos de 
cultura das boas ac;:oes dvicas nos contos de 
Romero, 0 medo nao e proativo. E apenas reati
vo. 0 medo e medroso. 

Emile Durkheim nos ensinou que nenhum 
agrupamento humano subsiste de forma efici
ente se baseado apenas no individualismo mio
pe. Ha necessidade de uma cola social. Esta cola 
tern por obrigac;:ao se sobrepor aos c6rporativis
mos sectarios. Fa to dificil. Deve unir a todos em 
torno de algum sentimento comum. 

Vrnte e quatro seculos antes de Durkheim, Con
rucio propunha a sociedade asiatica a punic;:iio da 
nao adesao a norma social atraves da vergonha. E 
conhecido o seu mandamento pelo qual, em adi
c;:ao as leis, deve-se conduzir pelo exemplo e pela 
honra. A alternativa a adesao estaria na vergonha 

e no exilio social. As praticas maofstas durante a 
Revoluc;:ao Cultural exemplificam este processo. 

A leitura diaria dos jornais, entretanto, sugere 
que estamos distantes de nos beneficiarmos o 
necessario da restric;:ao comportamental que 
advem da vergonha. 

A cultura crista, como apoio illtelectual de San
to Agostinho, institui, alternativamente, a punic;:iio 
pela culpa. E exemplo classico de culpa crista a vi
sao de Teod6sio, imperador de Roma, ajoelhan
do-se aos pes de Santo Ambr6sio, bispo de Milao 
e tutor intelectual de Santo Agostinho. 

Niio se trata da culpa que deriva da 
consciencia da niio adesiio a lei. A 

culpa a qual nos referimos e inerente 
a formafUO civil, religiosa OU 

filos6fica, prescinde da norma legal 

Nao tratamos aqui da culpa que deriva da cons
ciencia da nao adesao a lei. A culpa a qual nos re
ferimos e aquela inerente a formac;:iio civil, religio
sa ou filos6fica, que prescinde da norma legal. 

A punic;:iio pela culpa tern a forc;:a de punir tam
bern a simples intenc;:iio. Isto lhe confere urn papel 
inibidor da conduta antissocial potencialmente 
mais amplo que a vergonha. A vergonha pune ape
nas urn subconjunto do que pune a culpa crista. 

Urn terceiro elemento inibidor de individua
lismos exacerbados e o medo. E conhecida a 
frase de urn florentino que queria revelar ao po-

vo do infcio do seculo XVI como pensava a no
breza da epoca, mas que talvez tenha passado a 
hist6ria de forma diversa da que pretendia: "Se 
tiveres que decidir entre controlar pelo amor ou 
pelo medo, escolha controlar pelo medo': 

Exemplos modernos da tentativa de controle 
pelo medo sao Stalin no seculo XX e OS terroris
tas no seculo XXI. 

A sociedade brasileira, ao Iongo do tempo, da 
a impressao de beneficiar-se menos e menos 
das restric;:oes sociais derivadas da vergonha e 
da culpa. Urn dos motivos para isto e que a forte 
heterogeneidade social tern sido capaz, em epi
s6dios importantes, de viabilizar confus6es co
letivas nas quais a rna conduta e vendida e acei
ta como urn herofsmo a Robin Hood. 

A restric;:ao comportamental pelo medo, por 
outro lado, e clara nas comunidades carentes, 
onde o Estado se faz total ou parcialmente au
sente. Nestas, a posse de arma e a posse da pala
vra, a genese do medo e o exerdcio da lei. 

No asfalto, impera cada vez mais o medo hob
besiano da guerra de todos contra todos, indivi
dualmente frustrante e socialmente vexante. 

As vezes, e preciso a uma sociedade reapren
der os ensinamentos constitufdos atraves de 
milenios. De Abraao a Conrucio, ha inumeras 
culturas das quais se podem derivar ancoras de 
civilidade e harmonia. Nao se trata necessaria
mente de opc;:ao religiosa. Mas da neeessidade 
de retomar o born senso coletivo. • 
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