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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
SÍNDROME DE COELET
Marcos Roberto Inhauser
O nome é estranho, porque transliteração (mal feita) da palavra hebraica para “pregador”. Coelet é
o termo técnico para se referir ao escritor/pregador/sábio do livro de Eclesiastes, na Bíblia. Precisar
quem era é um problema, mas há consenso de que deva ser Salomão, já velho, depressivo e
desesperançado. Ele diz: “É ilusão, é ilusão”, diz o Coelet. “Tudo é ilusão. A gente gasta a vida
trabalhando, se esforçando e afinal que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem,
mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer, e a se pôr, e volta ao seu lugar para
começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no
mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde
nascem os rios, e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço —um cansaço tão
grande, que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos, de ouvir.
O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada
de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer: Veja! Isto nunca
aconteceu no mundo? Não! Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos.”
Lembrei-me dele com esta nova crise nos mercados mundiais. Também lembrei do Friedrich
Nietzche, que, até onde entendi o que dele estudei (se é que entendi alguma coisa), tinha uma
concepção meio que espiralada do eterno retorno da história, de tal forma que as coisas se repetem,
não de forma idêntica, mas semelhante.
Confesso que é difícil não ser contaminado pela desesperança e depressão do Coelet, especialmente
nestes dias. Escrevi há um mês (“Nem direita, nem esquerda” 13/7) que as diferenças ideológicas,
políticas, teológicas, litúrgicas estão se acabando, tudo convergindo para a mesmice. Há uma
predominância do senso comum, das platitudes aceitas irrefletidamente, um exorcismo das
diferenças, uma demonização do menino que diz que o rei está nu. Um país comunista, a China, é o
maior investidor capitalista na economia do império!
Não sei se ser diferente, crítico, cético já foi menos penoso que em nossos dias. Mas sei que isto tem
um preço alto. Ser profeta e dizer o novo, o diferente, anunciar o castigo e a reconstrução é tarefa
fadada à solidão. Que o diga Jeremias! Não dá holofote, mas caverna.
À esta nova crise dos mercados não faltarão profeteiros (religiosos e seculares) a denunciar
mazelas, pregar tribulação e anunciar salvação. No entanto, temos um problema insolúvel: há que
crescer economicamente para dar empregos a milhares que diariamente entram ao mercado de
trabalho, sob pena de ter as cidades incendiadas por hordas de jovens desesperançados, tal como
acontece hoje em Londres e aconteceu no Egito, Síria, etc. Para que tenham emprego, há que ter gente
consumindo o que se produz. Para produzir há que buscar recursos naturais, que arrebenta a
natureza e polui as cidades, rios e mares. Há uma população mundial inviável para o tipo de economia
que praticamos, que valoriza o lucro e a exploração sem limite.
Estamos nos colapsando.
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