O revés do preconceito
Um escândalo racial no Brasil

Ilustração feita a partir de fotos pessoais e imagens de divulgação na internet

Onde estaria o equilíbrio na concepção de uma ‘ética racial’ - sem
encrespar argumentos inflamados por excessos de convicção ou
gerar grandes constrangimentos a partir de denúncias hiperbólicas
- alimentando o ódio e prejulgamentos, implicando distorções
analíticas no trato das questões étnicas no Brasil?

“Nada em excesso!” Embora lacônica, essa lição grega - que melhor se assentaria
como sugestão diante de tempos etnicamente intensos e obnubilados pela própria
complexidade do tema, principalmente diante dos múltiplos matizes raciais de um país
miscigenado por natureza – quem sabe não adicione um pouco de serenidade aos
debates no Brasil? Talvez, o delicado e longo relato abaixo, que descreve um
lamentável fato, iniciado com um ruído de comunicação, tenha muito a dever mais a
excessos de extremismo, ceticismo, radicalismo – e convicções - que, propriamente,
com a justiça.
Em nada ajudará no combate ao preconceito o uso do próprio em nome de bairrismos
inoportunos e generalizações explosivas, cuja importância do aprofundamento das
questões pode estar escoando por ralos midiáticos ou políticos, ao invés de
compreenderem substratos que nutram diálogos e debates saudáveis, mesmo com a
participação, imprescindível, e às vezes ruidosa, do contraditório, - sem acirramento de
polarizações, ativismo ingênuo e militâncias que parecem mais políticas que reais
defensoras dos Direitos Humanos.
Principalmente quando levado imaturamente às mídias sociais com seus tribunais – na
verdade
‘arenas’ –
improdutivas
e
tantas
vezes
medíocres
-

de cancelamentos e condenações – o que enfraquece o debate cauteloso, adicionando
ainda mais complexidade a esse importante e abrangente dilema social.
Indignação foi palavra de ordem, face ao que acompanhei sob uma metralhadora de
manchetes bombásticas nos veículos de comunicação e também pelas redes sociais,
sobre as acusações que causaram bastante transtorno à rotina - e à vida - de um jovem
capixaba com pouco mais de trinta anos, chamado Tarcísio Francisco Regiani
Júnior. Algo realmente ultrajante
De família conhecida e honesta da Glória (bairro industrial de Vila Velha, ES) - sendo
seu pai um contador autônomo, sua mãe dona de casa e ele um servidor público, que a
olhos vistos, não é um ‘herdeiro empresarial’ como difundido, uma vez que é na labuta
diária de onde todos os economicamente ativos da família extraem seu sustento - ele
acabou sem tempo e espaço para sua defesa.
Também porque esta requereria um dinheiro que ele não tem. Conforme irei narrar, esse
rapaz inscreveu-se em um concurso para juízes, tendo sido aprovado em todas as suas
fases. Inclusive na final, com a prova oral, já tendo passado previamente pela
classificação étnica para uma das dez vagas de cotistas “pardos” e “pretos”, vez que
ele sempre se sentiu e se autodeclarou “pardo”.

O epicentro do problema foi uma postagem feita em um ‘perfil genérico’ (não
especializado) em uma rede social (mantido por um “Influenciador Digital”), no qual
esse rapaz foi acusado de ser filho de empresário (que ele não é!), como se fosse
mutuamente exclusivo sê-lo e obter aprovação em alguma disputa intelecto-

emocional, qual se configura um concurso para juízes. E, pior, sugeriram tratar-se de
um estelionatário – neste caso, com direta – e pública - alusão à palavra fraude, por
tentar apropriar-se de cotas, fora do escopo de sua etnia – categorizada como
“branca” pelo ‘Influencer’ que mantém o canal. A denúncia, feita ao canal da internet,
ao Conselho Nacional de Justiça e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
foi feita pela “Associação Nacional da Advocacia Negra - ANAN”.
Isso foi fartamente replicado por alguns jornalistas e simpatizantes da barbárie
noticiosa, interna e externamente às redes sociais. E algo mais preocupante: o rapaz
acusado não foi convidado, em nenhum momento, a mostrar-se - pessoalmente - aos
inquisidores.
O que fundamentou o aparente erro da análise pode ser a suposição, exclusivamente
baseada em fotografias retiradas do perfil de sua mãe, a partir de sua conta nas redes
sociais. Ela, por sua vez, teve um passado sofrido: assim que nasceu foi abandonada na
rua, dentro de uma caixa de sapato. Felizmente encontrada por uma alma boa - sua mãe
adotiva - que lhe deu um lar e dignidade. Mas, o fato de ter sua origem desconhecida faz
persistir um forte reciclado desejo: ter conhecido seus pais biológicos.
Em rápida análise semiótica, uma foto não é a pessoa - mas uma imagem dela. Que
pode causar diferentes impressões e percepções, a depender de: ângulo, iluminação,
enquadramento, contraste, granulação, sombras, brilho, saturação,
distanciamento, qualidade da câmera, entre outros. Talvez seja necessário incluir
um fotógrafo nas comissões de definição étnica, de modo a se ter completude no
consenso dos especialistas. Quem sabe um cineasta?
Mas, o que parece estar em jogo, talvez seja muito mais aspectos éticos e morais que,
propriamente, imagéticos. Expor alguém sem um conhecimento amplo da situação é
algo sério. Mais grave ainda, quando nosso atual modelo civilizatório finca raízes na
‘economia da reputação’ em tempo da imensa e democrática vidraça relacional da
‘era digital’, com a individualidade tecnológica permitindo - feliz e perigosamente - a
todos expressarem-se diante das postagens.
Esta (reputação) pode ser destruída, impactando a vida das pessoas – para sempre. A
depender de certos psiquismos, quem sabe levar à morte? Assim, pode-se julgar algo tão
sério pela simples aparência a partir de retratos retirados da internet? Inclusive, se
entre as competências da pessoa gravitar o desejo de atuar na bela missão da
magistratura, o dano de imagem pode ser fatal.
Há de se ter cuidado, responsabilidade e decência ao se referir a alguém também no
universo eletrônico, onde um mal pode propagar-se e tornar-se de difícil administração.
A coisa torna-se ainda mais grave quando o propagador-fonte da informação é uma
referência para muitos – caso dos ‘influenciadores digitais’, nas redes sociais.

Já se começa a atentar no mundo à necessidade de ponderação por parte dos que
formam opinião na internet, para que mal entendidos como esse não ocorram em
detrimento da reputação e da paz das pessoas. E de sua família, como foi o caso desse
desastre, reproduzido em diversas instâncias e mídias. Revela-se também nesse triste
episódio a atribuição de culpa às pessoas que conquistam sucesso econômico – que não
era o caso dessa família e nem do rapaz em questão, como já dito. Ele, assalariado e
bastante engajado no esforço de evoluir em sua trajetória profissional, fazendo o que
muitos - que gastam seu tempo “curtindo” e “comentando” frivolidades - deveriam
fazer: estudar!
Afinal, militância e ativismo sem conteúdo ou fundamento - e também educação podem originar rebeldes sem causa e radicais sem noção ou credibilidade. Haja vista a
quantidade de erros básicos de português e falta de lógica nas concatenações de ideias
que desqualificam alguns conteúdos das redes. Assassina-se a língua pátria com a
mesma facilidade com que se tenta apagar as bobagens publicadas intempestivamente.
Estão aí as “sequências políticas”, do ‘00’ ao ‘04’, ensinando como arrepender-se de
falas e publicações feitas sem reflexão. Diga-se de passagem, desafios semelhantes com
nossa língua também podem explicar porque os cinemas têm favorecido filmes
dublados: grande parte do público pode estar fugindo das legendas.
E o ditado é categórico: “quem não lê: mal ouve, mal fala, mal vê.” Lembrando
que, a rede social é uma coletiva de imprensa a céu aberto, com ‘jornalistas’
ocultos e dispersos pelo cyberspace. E, adicionalmente, podem participar diversas
nuances de pessoas, ‘ligeiramente conhecidas’ ou mesmo ‘completamente estranhas’. E
muitos podendo opinar durante a apuração dos fatos. Daí a dificuldade e o descontrole a
que tudo pode chegar. Isso também pode envolver pessoas de diversas esferas da
sociedade. As intenções e paixões várias ajudam aos julgamentos daquele espaço na
exumação de algo bastante comum na Idade Média: os “Tribunais da Inquisição”.

Que muitas vezes contam com a participação maciça – e instantânea - das centenas de
milhares de “seguidores” (essa variável funciona como uma forma de aval para os
donos do perfil “seguido” – vide, inclusive, as 'abobrinhas’ que alguns de nossos
representantes públicos postam). E alguns ‘influencers’ também.
Mesmo sendo bastante eficazes para incitar, inflamar e mesmo desembestar certos
públicos, em muitos casos a performance dos que assinam 'perfis de influência'
revela cidadãos com até razoável (e questionável?) fama, mas por vezes sem nenhum
talento ou conhecimento especializado, que não a habilidade de, como ninguém, insuflar
tempestades de copos d’água em torno de questões insignificantes. Ou preocupantes e
nada éticas, conforme o aqui descrito.
O conteúdo de uma postagem, às vezes, pode causar muito mal, individualmente, a uma
pessoa, causando pressão psicológica e podendo leva-la ao suicídio. Vivemos em um
subjetivo Big Brother, onde a opinião do outro parece avalizar o questionável sucesso
nos picadeiros virtuais do hedonismo e da vaidade, e seus reflexos sobre
a autoaceitação e a autoestima, no mundo real.
E a súbita fama pode ser nociva – por vezes invasiva ou tão global quanto fugaz funcionando à revelia do desejado com todas as vantagens e desvantagens
da hiperexposição. Se negativa então, a coisa pode tornar-se incomparavelmente pior.
Vide casos de adolescentes que se matam após incidentes eletrônicos. Um lado curioso
é facilitar que emerjam personagens que acabem adentrando a política pela facilidade
de votos ou a cultura, com questionáveis talentos, como o meteórico compositor da
“Caneta Azul” e o “homem em situação de rua”, que se tornou quase um ícone da

masculinidade e da performance sexual após cair nos circuitos da fama eletrônica.
Cada povo elege seus ídolos de acordo com seus anseios e seu nível cultural. Porém, o
perigo não se restringe a esse lado pitoresco e escatológico da fama.
Antes disso, tem faltado cuidado para com as pessoas, a partir da sensação de poder que
algumas acham ter com relação às demais. Haja vista a situação que envolveu o cruel
racismo de que foi vítima a filha adotiva de uma casal de celebridades no Brasil. Algo
execrável, inclusive porque tratava-se de uma criança! O ser humano continua
precisando de duas coisas básicas para construir sua plenitude: a realização sexual e o
desejo de ser grande.
As facilidades de interação online e em realtime (tempo real) e a auto exibição
oferecidas pela internet ajudam em muito; tanto na primeira necessidade humana quando facilita a aproximação e o encontro, com todos os prazeres e perigos que isso
implica (vide artigo Eros Eletrônico aqui no LinkedIn, em que abordo profundamente
o assunto com entrevistas de especialistas); quanto na segunda (desejo de ser grande),
quando as pessoas conseguem se colocar diante de um mudo que às vezes emudece e
cerceia mais que promove.
Até porque o volume de pessoas, a abrangência das questões e o dinamismo processual
- causado por um tempo mais tecnológico que cronológico, a ditar ritmo em detrimento
de rumo - não permitem mesmo espaço para todos nos palcos da vida. E nenhuma das
duas necessidades humanas supracitadas é proibida. Pelo contrário, são importantes para
a satisfação pessoal. Contudo, no caso da emissão de opinião sobre outras pessoas em
espaços públicos, há de se cuidar da forma, atentando-se para o mal que isso pode
causar, conforme aconteceu com o rapaz que protagoniza esse relato.
Muitas vezes se difama, cruelmente, sem espaço ou tempo para a defesa, já que o
mundo virtual é eletronicamente ágil, bastante ‘democrático’, além de faltar
moderação a contento em muitos canais. Excessos na expressão informal podem beirar
o chulo e por vezes chafurdarem-se nele. E também nadar em acidez e agressividade
gratuitas.
Há inúmeras exceções, como os que se ocupam de fóruns embasados, em espaços
altruístas com verdadeiras conquistas educacionais e de entretenimento.
E internautas (participantes) íntegros e cuidadosos ao se colocarem. Porém, o
contrário também acontece. E alguns conteúdos impressionam - e até assustam! - por
remontar à Pré-história, quando a escrita ainda era um sonho rupestre. Nas redes está
o reflexo de toda uma cultura - para o bem e para o mal.
Inclusive em termos de intenções destrutivas, já que a saúde mental e espiritual do
nosso planeta não anda lá muito boa. Mas, é preciso apontar também
o semianalfabetismo desse país ali revelado, sem que uma “Associação-dos-quepouco-ajudam” – entidade fictícia, claro! - entre contra a necessidade de se promover
a Educação para se combater o atraso espetacular em que amargamos. Isso, inclusive,
pode impedir qualquer país de evoluir verdadeira e culturalmente.

Claro que há responsabilidades a desejar por parte da política e da administração
pública em geral. E também de todos nós: “não existe um culpado, somos todos
responsáveis.” Porém, isso não impede a verdade de ser verdadeira. E nem de um
cidadão comprometido com o país se incomodar com isso.
A meritocracia no Brasil é outro tabu. O sucesso idem, que chega a ser proibido! Há
centenas de milhares de ‘coitadinhos’ que precisam ser mantidos como tal para
privilegiar os que cuidam desse tipo de curral ou para benefício dos próprios. E não
estou falando de pobres, dos quais há representantes brilhando nas ciências, nos
esportes, na tecnologia, nas artes e em todos os âmbitos de nosso país. Sem dúvidas que
até a fome intensificou-se nos últimos anos e a péssima gestão em certas esferas de
poder público parece esquecer-se da base da pirâmide – e do meio dela – em alguns
casos, também de sua ponta.
Lembrando que “não se pode ter uma autêntica democracia política sem uma
democracia econômica que funcione”. O desequilíbrio econômico e
as desigualdades sociais também estão aí para não nos deixar esquecer as
colateralidades do sistema excludente por natureza que criamos e mantemos. Perdemos
a capacidade de nos indignar e de “resgatar as raízes emocionais da responsabilidade – a
compaixão”? Sobra ganância e miséria; falta bem estar social e complementaridade.

No Brasil, há uma crença com raízes ideológicas e paternalistas, de que ‘ricos’ não
podem fazer um concurso público – como se o filho de empresários bem sucedidos
fosse condenado à sucessão dos pais. Talvez até fenótipos-raízes sejam criminalizados
por ocuparem vagas específicas para cotistas, caso procedam de berço economicamente
próspero - ou de escolas particulares. Esta é também uma forma exemplar de
preconceito. Que mundo de justiça é esse? Bem, os caras que dão “sorte” na vida, como
os que se empenham, por vezes arduamente, em seus sucessos, já não podem entrar
mesmo no reino do céu... então temos de crucificá-los?
Foi nisso que a situação que descrevo também se me pareceu embasar, em uma das
raízes de sua gênese. Reafirmando aqui que não estamos falando de um rapaz rico. Por
exemplo, ele teve de fazer um empréstimo para custear sua viagem e de sua família à
cerimônia da posse como juiz no Rio de Janeiro – a qual não ocorreu, conforme lhe
foi informado minutos antes do evento acontecer. O montante também seria usado para
custear o aluguel do apartamento em que ele ficaria na capital carioca para fazer o curso
de formação de juízes, que sucederia à posse – suspensa pouco tempo antes por decisão
um conselho de justiça, acionado por uma
associação racial.

Além do combate aos que têm conquistas legítimas, outro desvio:
o julgamento, indevido e cruel, conforme já abordamos. E ilegal, vez que as
evidências colhidas mostram que o rapaz foi acusado de fraude inicialmente por
um “digital influencer”, contra o qual talvez até caiba uma representação de acordo
com o ordenamento jurídico brasileiro. Influenciadores da internet que resvalam de sua
integridade e responsabilidade devem arcar com as consequências de seus atos.

Tarcísio foi classificado como “branco”, mesmo com a comissão técnica
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ - dando parecer
favorável a ele em sua autodeclaração na condição de “pardo”. Ele ocuparia uma das
dez vagas reservadas para “pardos” e “pretos”, para as quais apenas cinco candidatos
conseguiram passar pelos desafiadores filtros das provas (ou seja,
adicionalmente, ele não estaria tirando a vaga de ninguém, caso entrasse). Lembrando
que o “perfil” acusador na internet é de senso comum (não especializado), com
centenas de milhares de “seguidores” (designação dos servidores fidelizados por um
algum tipo de devoção ao canal, os quais definem a audiência e a manutenção do
financiamento dos mesmos).
Há de se regulamentar a forma de uso desses espaços em redes sociais, que, em frações
de segundos, podem destruir a vida de um cidadão de bem, por vezes irreversivelmente,
para o bem dos que ganham em publicidade, mesmo com fama sem talento, ou sei lá
mais o que poderia sustentar o festival de gravidade em que tudo isso pode resultar.
Reiterando que há pessoas sérias, mantendo conteúdos úteis, alguns até gratuitos e para

o bem do ser humano. São partes das muitas exceções e que, realmente, fazem a
diferença no mundo digital.
Vale lembrar que o rapaz estava participando de um concurso – cujo edital,
expressamente, reservava vagas em cotas para “negros” (desdobradas em
“pardos” e “pretos”). Tendo o candidato cumprido, efetivamente, todas as fases obtendo aprovação – além de ter sido considerado hábil ao cargo e à vaga/cota,
legitimamente, reconhecido como “pardo” pela comissão (na qual havia especialistas)
estabelecida por um Tribunal tradicionalmente equilibrado e harmônico em suas
decisões.
Acompanhei um dos belos trabalhos dessa instituição na esfera da Justiça
Restaurativa, quando me filiei à Academia Brasileira de Direitos Humanos ABDH, entidade esta que me concedeu o “Troféu Humanidades” e o título de
“Membro Honorário”.
Isso aconteceu por minha atuação na área da responsabilidade social engajada e da
publicação de livros que traziam à consciência a realidade social, além de contribuírem
com a promoção dos Direitos Humanos em geral. Receberam a honraria, no mesmo
dia que eu, o casal Lélia Wanick e Sebastião Salgado, o fotógrafo brasileiro, pela
atuação socioambiental.
Também receberam homenagens máximas dessa respeitosa entidade os expoentes
brasileiros dos Direitos Humanos, Dr. Dalmo de Abreu Dallari (USP) e
Dr. Antônio Ribeiro Romanelli (UFMG / Magistrado TRE-MG), sendo que, a este
último, tive o prazer de entregar o “Troféu Humanidades” em belíssima cerimônia
da ABDH em Belo Horizonte (MG).

Onde o TJRJ - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entra nessa
história? Foi a partir do conhecimento do impecável trabalho de ressocialização
desse Tribunal - que me evoca memórias realmente fantásticas - que tomei consciência
de que reintegrar cidadãos era, não apenas possível, como necessário. Como? Face ao
meu engajamento pessoal na promoção dos Direitos Fundamentais do Ser
Humano, tornei-me parceiro social e amigo de uma magistrada memorável, com uma
capacidade de realização admirável, que me apresentou o destacado projeto do TJRJ:
Dra. Thelma Araújo Esteves Fraga.
Ela nos dizia que todos éramos Elos da Rede do Bem. Isso fazia toda a diferença
em nossa inspiração, diante de desafios sociais hercúleos que enfrentávamos no Brasil e no mundo! Ela protagonizou a excelência na ressocialização de egressos criminais,
sendo unânime o reconhecimento de seu desempenho - tanto como juíza da 1ª Vara
Criminal em um município do Estado do Rio de Janeiro, quanto como cidadã do
país e do mundo - ao compartilhar sua rica experiência no Brasil e para fora dele.
Candidata certa ao “Troféu Humanidades”, deixou-nos antes disso, vítima de um
acidente vascular cerebral. A esfera jurídica e social perdia uma guerreira sensível e
corajosa, que nutria notável orgulho pela Instituição a que pertencia.

Seu trabalho junto ao TJRJ era tão diferenciado, que Dra. Thelma recebeu várias
premiações ao longo de sua carreira e estrelou eventos de peso, como uma das
reveladoras conferências internacionais TED (imagem acima). Também teve sua
memória celebrada, postumamente, em uma homenagem internacional intitulada
“People Transforming Tomorrow” (Gente que Transforma o Amanhã), sendo a
honraria recebida por sua mãe, irmã e por sua parceira social, Dra. Márcia Barros
Ferreira Rodrigues, Professora Titular do Departamento de Ciências Sociais
da Universidade Federal do ES e Coordenadora do NEI/UFES – Núcleo de
Estudos e Pesquisas Indiciárias. Além disso, Dra. Thelma emprestou seu nome
para o batismo de um Auditório, em sua homenagem, na egrégia Instituição carioca
que integrava, feito, postumamente, por seus colegas de profissão.
Rebobino esses fatos para sublinhar que um Tribunal tão sensível quanto o TJRJ - e
socialmente ativo (em campo, inclusive) e inegavelmente humano (quantos se ocupam
da ressocialização no Brasil com tanta dedicação e cuidam de homenagear seus
elos do Bem quando falecidos?), como deve ser uma instituição de justiça e
também seus agentes - jamais tomaria decisões arbitrárias, que não favorecessem a
justiça em sua acepção plena. Principalmente, envolvendo questões tão singulares,
como a concessão de mérito individual a alguém por legítimo esforço, desempenho - e
merecimento!
Mas, por ações fora do TJRJ, promoveu-se o desvelo de noites de sono de uma família
inteira face à exposição pública cruel de um homem idôneo e praticante de seus
deveres como cidadão brasileiro; pai exemplar de uma filhinha linda que não entendeu
seu choro minutos antes de sua posse como juiz – então suspensa; marido fiel, filho
admirável, irmão amado, cunhado recíproco e tio idolatrado por sobrinhos que voltaram

da viagem ao Rio visivelmente transtornados pela frustração; além de ser um servidor
dedicado da esfera pública, onde trabalha.
Tarcísio Francisco Regiani Júnior, nosso protagonista, teria sido vítima de
uma espécie de ódio racial ao revés do próprio preconceito? Quem poderia protocolar
uma denúncia em órgão público competente antes mesmo que sua prova oral
acontecesse, premeditando sua derrocada? Disso poderia derivar uma provável ação
criminal? Seria algo além dos limites da crueldade... E da obstinação.
Aceito – legalmente - como cotista e concorrendo - também legalmente - a uma das dez
vagas, teve sua posse suspensa – depois de aprovado - graças a um antagonismo
ideológico, que se iniciou com afirmações precipitadas em um perfil de rede social,
além do inflamado engajamento de uma entidade social (racial?) determinada em sua
missão de interromper o curso de uma carreira, terminando com uma ação contrária,
impedindo Tarcísio de tomar posse como juiz no Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro - TJRJ – qual era seu sonho! Há muito cultivado e com
inquestionável dedicação.
Inclusive, ele já havia sido igualmente considerado “pardo” (ou seja, apto a concorrer à
vaga de cotista) em outro concurso, de igual teor, no Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo - TJSP. A propósito, a população “parda” é a maior do Brasil em
termos de contingente populacional, conforme o IBGE. Abaixo, transcrevo, ipsis
litteris, o texto do website e a estatística, disponíveis no site da entidade, com a
referência da fonte sob o gráfico.
Intitulada “CONHEÇA O BRASIL - População: COR OU RAÇA”, a página na
internet traz a seguinte explicação: “o IBGE pesquisa a cor ou raça da população
brasileira com base na autodeclaração. Ou seja, as pessoas são
perguntadas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca,
preta, parda, indígena ou amarela. De acordo com dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2019: 42,7% dos brasileiros se
declararam como brancos, 46,8% como pardos, 9,4% como pretos e
1,1% como amarelos ou indígenas.”

Ou seja: a maioria dos brasileiros é “parda”. Mas, quantos matizes de “pardos”
existem no Brasil? Mas a cor não seria de quem “se diz” e de quem “se sente”? Que
etnia poderia contradizer o pertencimento de qualquer outra? Os “indígenas”, os
“brancos” (segunda maior parcela), os “amarelos” ou os “pretos”? A quem interessa
ter esse poder de definição? E para que? São indagações naturais diante de algo
inconclusivo em termos de análise e bastante amplo na Constituição.
No website da entidade “Nação Mestiça – Movimento Pardo-Mestiço
Brasileiro” consta uma explicação igualmente esclarecedora, que, aliada ao que afirma
o IBGE, reforça a importância da autodeclaração e da autoidentificação do
sujeito com relação a seu pertencimento étnico.
Aqui, na íntegra, a transcrevo: “MESTIÇO BRASILEIRO é o indivíduo
que como tal se identifica, de cor parda ou não, e que é descendente de
mestiço ou de qualquer miscigenação entre índio, branco, preto,
amarelo ou outra identidade não-mestiça que se identifica como
distinto destas e etnicamente de qualquer outra e que é, nestes termos,
reconhecido pela comunidade da etnia mestiça brasileira (nacional, nativa,
unitária, indivisível, originada e constituída durante o processo de formação
da Nação brasileira e indissociável e exclusivamente identificada com
esta).” Fonte: nacaomestica.org.
A questão é complexa, transversal e multidisciplinar, exigindo inteligência sistêmica
para que não haja incompletude analítica ou injustiça. Tarcísio autodeclara-se
“pardo” com o orgulho de quem se dentifica como tal, tendo experimentado, desde
criança, o que isso possa ter de bom e de desafiador, em uma sociedade
tradicionalmente preconceituosa, o que pode ser intensificado pela franqueza infantojuvenil.

Comum entre pares escolares, a execração pode resultar na degradante e subjetiva
pressão do bullying. Ou seja, “pardo” é como ele sempre se sentiu, vendo-se,
inclusive, pelos olhos dos outros - e como ele ainda se sente, razão de ter se candidatado
à vaga. E, visivelmente o é, em rápida observação de suas características físicas. Há
crime em “sentir-se pertencente”?
Quem pode saber “a dor e a delícia de ser o que é” se não a própria pessoa? Essa
questão do ‘pertencer-se’ é bem mais abrangente do que parece, razão de exigir
muito mais respeito ao que o indivíduo “se sente”, intimamente, ao autodeclararse, conforme as descrições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE e da sabedoria da entidade Nação Mestiça. A questão torna-se ainda mais
delicada quando falamos de outra admirável nação, o Brasil!
Com farta e indiscutivelmente diversa miscigenação - e também plural cultura.
Haveremos de mergulhar na anatomia molecular e incluir apurações de ordem genômica
nos escritos que subsidiam as definições de cotas para circunscrever a uma questão
cientificamente objetiva algo que, por natureza, é imerso em subjetividade?
Tomando meu próprio exemplo: descendo de europeus nas árvores genealógicas de
meus pais, avós maternos e paternos; sendo que minha mãe também teve influência
“preta” na ascendência brasileira de seu pai. Tenho um nariz revelador e muitos outros
traços italianos – como também espanhóis - mas eu não me sinto pertencente a nenhuma

das minhas (aparentes) descendências, embora tenha amigos e parentes na Itália e
na Espanha que admiro sobremaneira.
Aliás, amo-os! Mas, nunca me senti como eles, embora tenha características físicas que
jamais negariam a predominância europeia em meu genoma. Mas, quando vou à praia,
me bronzeio muito mais rapidamente que meus irmãos (alguns loiros) e grande parte
dos meus amigos. Influência de minha ancestralidade? Melanina em maior grau? Em
quantos %? Diversidade, esta é a palavra. Respeitemo-la, verdadeiramente. Ou cairemos
em novas formas de preconceito.

Considero-me espiritualista, costumo estar em igrejas católicas (vazias) para fazer
orações peculiares (não católicas incluídas) e às vezes meditações budistas; estou
fortemente ligado a religiões de matrizes africanas, onde se concentram minhas
crenças mais profundas. Cultuo Iemanjá e, há mais de trinta anos, conto com as
assertivas diretrizes do meu guia Preto-Velho de Angola. Por isso, senti-me
violentamente afrontado pelo pastor evangélico que, recentemente, prometeu fechar
terreiros no Rio de Janeiro, demonstrando intolerância religiosa e desrespeito à
diversidade. Jesus Cristo, Xangô e Buda convivem, harmoniosamente, na pluralidade
das minhas crenças e não há militância e nem ativismo espiritual de um contra o outro.
A vida natural é diversa - e respeitosa.

Nem apropriação do que quer que seja em nome do desejo de predominância.
Tampouco complexos de inferioridade por parte dos meus santos (Irmã Dulce, São
Francisco, São Benedito e Nossa Senhora Aparecida, os dois últimos pretos),
desdobrados em denúncias de autoproteção ou promoção de algum desses Espíritos de
Luz que tão bem me fazem como referências religiosas.
Não pode haver guerra entre os povos, qual nos prescreve a pureza integrativa da
Umbanda – e seus simbolismos de concórdia e paz; e também o silêncio inspirador
da psicosfera dos templos católicos, além do amor à natureza e às formas de vida em
geral do Budismo, com a harmonia entre todos os membros do universo, sem
antropofagia racial, ideológica ou pessoal, fazendo prevalecer ideais monoculares ou,
quem sabe, políticos?

Meu esporte favorito sempre foi a Capoeira e o grupo cultural a que me sinto
pertencente no ES, onde nasci, cresci e vivo, o qual também inclui o Congo (dança e
música típicas de descendência africana) não por acaso, chama-se Herança Negra.
Gosto de estar lá, onde realmente aterrisso. Toco berimbau contra a ansiedade crônica
que a rotina me impõe. Ouço a playlist do Congo eventualmente, contra a angústia
diante de perdas inevitáveis a que a vida me submete; e se alguém assistir ao principal
filme que dirigi, verá que na África, com todos os seus mágicos signos, simbolismos e
sua riqueza, é onde residem meu espírito e coração: sendo uma lenda dos Bantos a
linha central do roteiro.
Será que estarei incorrendo em “apropriação cultural” por ser um “quase-europeu”
mas com um pertencimento tão longe disso? E quem haverá de me contradizer, se assim
me “sinto”? Obviamente, que é preciso detalhar os critérios, hoje subjetivos como a
própria causa, na questão das cotas. Ou mal entendidos em série poderão ocorrer.

Penso que tenha havido forte influência afro-brasileira sobre mim de pessoas
próximas, para tanto amor à África e à cultura dela derivada, durante minha infância e
adolescência, com amigos tão coloridos e diversos – dentro e fora da minha casa. Tenho
uma mãe "morena clara" e professora; uma segunda mãe, preta (adotiva) e do lar; e
uma mãe loira, herdada, escritora, jornalista e "descendente de croatas". Três mulheres
que se mesclaram na influência sobre minha mente e minhas habilidades, intensificando
meus dons - e sonhos... me ajudando a ser múltiplo e a expandir, continuamente, minha
visão de mundo.
Um único pai me inspirou à solidariedade, à gratidão e me sugeriu onde poderia ser a
fonte da ‘alegria de viver’. Com certeza, longe de qualquer forma de competição! A
filha (legítima) da minha mãe preta expressa compreensivos ciúmes quando estamos
juntos, tamanho o afeto recíproco que trocamos, por seis décadas.
Mas a subjetividade de tudo isso não se explica com fotos de perfis eletrônicos, onde
posso ser um a cada dia (com o “corpo digital" que me convier); e sequer ser quem
realmente sou, em aparência e comportamento - há aplicativos de filtro e animações
para quase tudo, bem como não me definem conjecturas alheiras e cheias de arestas;
restrições de óticas fenotípicas ou definições humanas míopes e preconceituosas, que
ignorem a riqueza - humana, cultural e espiritual - de algo tão grandioso e sagrado que é
a minha vida.
E a de cada cidadão. É a isso que convido ao respeito com esse “tanto de palavras”,
para não deixar fora a doce influência mineira em minha fala de capixaba (?), por ter
trabalhado em Belo Horizonte no crepúsculo de minha trajetória profissional. A

influência cultural independe de idade, sendo o pertencimento algo maravilhoso - e
complexo. Mas o respeito, esse é bastante objetivo e ao qual nunca me furtei.

Sempre admirei, no Centro de Processamento de Dados onde trabalhei por mais de
vinte anos, a capacidade de abstração na lógica computacional por parte de colegas
“pretos” (imbatíveis também na programação e na análise de sistemas) e o
engajamento obstinado - e com extrema precisão realizadora - de companheiros de
jornada “amarelos”. Um angolano de Luanda, branco (?), José Henrique Ferreira
Cabral, era meu ídolo maior, entre todos os matizes étnicos ali conviventes, por sua
visão incrivelmente sistêmica, uma inteligência absurda, reconhecida sabedoria e por
sua acolhedora ternura.
Não havia quem não o amasse na empresa, hoje chamada ArcelorMittal Tubarão. O
apelidei, carinhosamente, de “José Henrique de Angola”, em franca alusão ao meu
guia na Umbanda, o Preto-Velho de Angola. Ele é kardecista e casado com uma
descendente de japoneses do Paraná (Cambé). Jamais nos desentendemos em nossas
crenças, inclusive fora da religião. Nunca houve lugar para o preconceito em meu
coração, graças à educação que tive na família e na comunidade onde vivi. “Tudo
merece existir!”.
A natureza traz lições leves e belas a respeito do diverso integrado. Isso pode ser visto
em certas flores. Dizem os especialistas que, no que se refere às hortênsias, o pH da
terra influencia em sua coloração: solos alcalinos, com pH elevado, produzem as flores
na cor “rosa”. Já as plantas que se encontram em solo ácido, com pH inferior,
produzem flores “azuis.” Floradas azuis e rosas, contudo, podem ocorrer em
diferentes lugares de um mesmo canteiro!
Mais que isso, em um único arbusto, pétalas rosas e azuis podem “pertencer” a
uma mesma flor! (vide as três fotos abaixo que bati especialmente para ilustrar esta

verdade). A beleza do diverso ocorre serenamente na natureza, com toda a sua magia e
complexidade. O registro foi em nosso sítio, nas montanhas do ES e estas fotos me
pareceram divinas, face à beleza sublime do que representam; da simplicidade e
também da lição aprendida.

Lindo exemplo de expressão da suposição de que “nada é completamente!” e
do respeito ao diverso pelo próprio diverso, já que não vemos, em uma única e
bicolorida hortênsia, pétalas “azuis” tentando impedir o crescimento das “rosas” e viceversa. Tampouco se vê uma denunciando a outra de ‘não pertencente’ àquele mesmo
cacho ou ao ramo comum, da qual ambas derivaram a partir da Mãe-Terra.
Assim é a harmonia relacional que rege o diverso no mundo espontâneo e apolítico da
natureza: sem arrogância ou ‘senso de propriedade’ de qualquer lado, mas, sobretudo,
com um ‘senso de pertencimento’ que faz todos os membros “sentirem-se”
“individualmente participes de uma fraternidade universal”, como nos inspira a
sábia filósofa capixaba Angelita Minélio da Silva. É o que, em essência, somos. Ou
deveríamos ser.
Na minha visão, o pertencimento é algo da alma. Não é uma questão objetiva e
tampouco só dos homens. E seu subjetivismo pode levar a análises superficiais. E
também a erros crassos de interpretação e decisão. Principalmente, se consideramos
exaustivas as visões fundamentadas apenas em fenótipos, ignorando-se a pluralidade
de outros fatores e matizes da riqueza que orbita a questão étnica e racial. Inclusive,
nos preceitos constitucionais de até então não constam restrições a esta concepção. Ou
seja, há amplitude de pensamento.
A considerar a amplitude da questão, para ela também afluem
aspectos antropológicos, históricos, sociológicos, filosóficos, emocionais e

mesmo espirituais - umbilicalmente ligados ao tema. A pergunta que não quer calar
ora configura-se: a quem caberia julgar algo tão íntimo e pessoal, qual demanda
a questão do pertencimento?
Amo a África e suas descendências, a transcendência de suas crenças, tradições e
bênçãos que me permitiram olhar holisticamente através dos meus próprios olhos
de executivo de uma transnacional, presente em mais de sessenta países. Nunca
precisamos comer uns aos outros porque juntos éramos mais - e fomos! Pessoalmente,
como homem e videoasta, não deixei de denunciar meu pertencimento no roteiro do
primeiro filme que fiz.

É o que me amplifica o propósito dessa bem-aventurança chamada vida! Pertencer-se!
Daí a expressão autodeclaração e também a necessidade de um fórum isento, sem
paixões e nem medo da pressão ideológica, política, imagética e, aparentemente,
reputacional, causada pelos “do contra” das redes sociais e de movimentos outros, nelas
e fora delas, os quais não tenham como substrato de seus fundamentos os ideais de
um pensar coletivo.
Com visão sistêmica e mesmo holística, conforme nos inspira a causa. E um
componente raro e imprescindível, que também parece faltar ao mundo: sensibilidade.
A África também se fez presente na partitura da trilha sonora que compus para as
cenas iniciais do filme.

Não foi uma comissão acuada e tampouco política a indicada pelo TJRJ para analisar o
caso de Tarcísio. Tanto, que ela, imparcialmente, o considerou tal como ele se
autodeclarou: “pardo”. O que ele não imaginaria é que uma intervenção externa
desintegraria o sonho (dele e de sua família) – violenta, estranha e subitamente - de
tornar-se aquilo para o que se preparou anos a fio, com estudo dedicado e muita
privação de lazer. Nesse ponto, me vem à mente um santo católico: São Tarcísio.

Tentando levar hóstias para a comunhão em uma prisão, fora exposto e espancado até a
morte no caminho, por uma escolha: ter-se autodeclarado ‘cristão’. Afirmou aos seus
algozes que esta era sua missão como a magistratura se apresenta ao Tarcísio desse
longo relato. Mas ainda assim o mataram. Não devem ter suportado seu brilho. Esta é
uma das causas mais comuns nas perseguições.
Nosso querido São Tarcísio tentou promover a justiça (espiritual) para os detentos e
falhou. Dra. Thelma Fraga, nossa magistrada inesquecível e iluminada, com leveza e
firmeza, a praticou. Mas, o ‘nosso’ Tarcísio está sendo impedido de cumprir sua
missão e de por em prática suas tecnicamente testadas e aprovadas competências, que
fazem jus ao árduo processo de lapidação técnica, pessoal e espiritual a que se
submeteu. Voemos à obscuridade da Idade Média, reiterando esse apedrejamento
desmedido ou voltemos ao século XXI, sem desejos antropofágicos ou de morte social
de uma raça pela outra? A Rússia está logo ali, um pouco acima, para provar que
o Mal pode encarnar em qualquer tonalidade de pele.
A contar pelas abordagens negativas, que sucederam-se a respeito do protagonista dessa
história, infelizmente real, metaforicamente sejamos francos: houve um cruel e
indiscutível massacre. É provável que os responsáveis por tudo isso não se tenham dado
conta da dimensão do mal causado a uma trajetória de vida e a seu ecomapa, com o

fomento de matérias mal apuradas, sobre um processo inconclusivo e – sem dar voz ao
“acusado”!
Ou seja, não foram ouvidas todas as partes, como mandam as boas regras do jornalismo.
Apenas um canal o procurou, mesmo assim depois da notícia publicada. Nesse caso,
um direito de resposta ingrato e que precisava de um equilíbrio emocional que já não
existia. Como um espetáculo de horror. Às vezes, um medíocre diretor de cinema pode
“vender” mais que um brilhante editor! O que se quer produzir / consumir: jornalismo
ou entretenimento? E tomando que tipo de matéria-prima para os circos noticiosos: o ser
humano?

Isso não me lembra, em nada, o tempo de colaborador que vivi, na redação de um
jornal. Minha editora, Maria Helena Fabriz - no jornal A Gazeta, no ES - jamais
permitiria a publicação de uma notícia assim. Era ética e competente também
espiritualmente! Talvez por isso, alguém teria dito que “a imprensa pode causar
mais danos que a bomba atômica. E deixar cicatrizes no cérebro.” E como me
lembrei disso em minha empatia ao acompanhar o caso! Além do que, questões da
condição humana, como qualquer outra, requerem ética. Inclusive, a ética do cuidado.
Havia vidas conscientes em jogo e sempre haverá quando o personagem for humano e
real. No caso de Tarcísio, também havia uma consciência e um coração - limpos!
Nunca deve pesar, sobre nenhuma análise, julgamento ou decisão, o medo – mórbido e
político - da abrangência alcançada por manifestações coletivas e movimentos obtusos e tantas vezes cruéis e infundados! – dentro e fora das redes sociais. Por vezes,
intempestivos e gananciosos como o próprio capitalismo, buscando ganhos de causa a
parto de fórceps e a qualquer custo, valendo-se de comunicação violenta e em nada

se preocupando ao jogar alguém para a ávida mandíbula do inferno digital. Ou a
justiça estará comprometida.
Um espaço, perigoso e excessivamente aberto, por vezes sem moderação a contento das
expressões individuais, que podem incluir agressões diretas e nominais, bem como a
formação de opiniões ácidas, várias vezes as mais leigas, duras, parciais e letais
possível, que transformam em modernos Coliseus as vitrines eletrônicas da sociedade
do espetáculo. Sem chance de defesa para os “acusados”, que, muitas vezes, nem
incorrem em processos na justiça da Terra ou do céu.
Talvez tais processos - na Terra - derivem de interpretações mal feitas, senão de próprio
punho por parte dos que negligenciam o diálogo e o debate à luz do conhecimento.
Jamais imaginei que se poderia gerar tanto mal – individual e familiar - no entorno de
uma questão étnica. Pergunto-me, conhecendo as consequências deste caso em
particular, se estas gravitaram, em algum momento, à órbita das intenções. Aí estaria
caracterizada uma maldade manifesta. Coisa do diabo mesmo! Não posso crer nisso! Ou
estariam mortas minhas esperanças para com a espécie humana.
Não podemos nos esquecer, jamais, de que o preconceito racial existe; e que é algo
hediondo, devendo ser combatido incondicionalmente, assim como outras massacrantes
formas
de
discriminação,
como
o etarismo
(idade),
a xenofobia,
o capacitismo (deficiência física e mental, esta última quase nunca lembrada),
a gordofobia, as questões de ordem sexual, religiosa, de gênero, estética em geral
e todos os demais preconceitos que, nocivamente, persistem no seio de nossa
sociedade. Muitas vezes furtivamente, causando tanto mal às minorias e às pessoas,
individualmente.

Movimentos sociais e populares legítimos e não contaminados pela política, assim como
manifestações culturais que sublinhem as tradições e crenças, as referências e a
identidade dos povos são imprescindíveis. Diferentemente de movimentos estratégicos e
vinculados a ideais políticos, pessoais ou egocêntricos, algo bastante longe das
necessidades de um povo. Excessos e algo contrário ao pensar coletivo, podem causar
tanto mal quanto o próprio preconceito.
Eles podem ser o seu revés! E não deveriam existir. De nenhum lado. Afastam a
possibilidade de equilíbrio, isenção e real justiça. E, falando nela, minha intenção aqui
não é condenar e nem defender poeticamente ninguém. Acima disso, expor um ponto de
vista. Antes que o bom senso seja amordaçado por exageros de qualquer parte, que
possam configurar modernas ditaturas ou, quem sabe, novas formas de um inoportuno
fascismo?
Para encerrar esse relato, colhi a fala de Tarcísio na única abordagem que soou
equilibrada, porque o ouviu antes de publicação, embora um pouco depois do furacão
que transtornou sua vida: “Não sou branco e não tirei vaga de ninguém. Serei um
juiz exemplar”. Que se cumpram seu desejo e a justiça divina!
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