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Virtudes e atributos virtuosos é tudo que as pessoas queriam e querem
ver em seus entes representativos, sejam eles parentes, cônjuges, amigos,
amados, políticos, autoridades...

Atualmente, contudo, não se usam muito essas palavras no linguajar
moral, aquele que classifica condutas em boas e ruins, justas e injustas, belas
e feias. Elas foram substituídas por outras mais atuantes, como, por exemplo,
competência, habilidade, talento, opulência, poder, qualidade, excelência...

Todavia, quanto a isso, não há do que se espantar, pois o próprio
desenvolvimento conceitual de virtude ao longo dos tempos vem permitindo
tais dispersões desde seus primórdios. De virtus, no latim, com o sentido de
força e, até, masculinidade, passou para arete, no grego, significando
excelência. Quem sabe isso ocorreu não porque haja disparidade, mas, sim,
paridade, pois há quem diga que a força é a excelência dos machos, como a
castidade, a das fêmeas!

Como força ou excelência, as virtudes vêm tomando conotações
peculiares de cada época, conforme suas conveniências filosóficas, religiosas,
hegemônicas, institucionais e pessoais.  A vigência dos preconceitos,
principalmente dos de gênero, não tem deixado de atuar com vigor sobre as
virtudes, de modo a algo ser, ao mesmo tempo, virtuoso para o homem e
vicioso para a mulher.

As virtudes do mundo ocidental receberam a influência conceitual de
Sócrates, Platão e Aristóteles, primordialmente deste,  no livro sobre ética,
dedicado a seu filho Nicômaco, à educação do rebento. No livro, Aristóteles
fala das metas, fins e objetivos últimos de sua Ética, bem como do modo de se
conseguir a felicidade. Distingue as virtudes em éticas (morais)  e dianoéticas
(intelectuais).

Algumas pessoas e instituições atuais, em sua versão pós-moderna de
ética e processo de busca da felicidade, sem que disso saibam, instituíram as
virtudes compensatórias.

Para muitas pessoas e instituições na atualidade, o princípio aristotélico
de In médio consistit virtus (A virtude está no meio) sofreu a inversão de na
extremidade oposta a um ato vicioso está a compensação virtuosa. Na
verdade, o processo vicioso é compensado com um virtuoso e vice-versa.

O professor incompetente ou desidioso torna-se complacente e dadivoso
com seus alunos, promovendo bom índice de aceitação no meio discente e no
administrativo da escola.

A expressão “é dando que se recebe” sugere o aniquilamento de
princípios dignificantes e sustentáveis das instituições.

 O slogan “rouba, mas faz” elegeu e elege muitos políticos municipais,
estaduais, federais e executivos de empresas do comércio, da indústria, da
educação e ministros da religião.
Os partidários das relações “morde e sopra, sopra e morde” edificam um
círculo vicioso mantido e compensado pelo virtuoso psicológico.



Um corolário das virtudes compensatórias é a de transferência de valor e
competência – Pelé, exímio jogador de futebol, é utilizado pelo marketing para
recomendar remédio (Vitasay, Viagra).

A esposa, verdadeira Amélia, de dia, trabalha fora como assalariada; em
casa, à noite, lava, passa, cozinha e ainda se desdobra em benesses
voluptuosas no tálamo doméstico. Para compensar esse império de virtudes
plenas, ela, uma vez ou outra, “queima incenso no altar de Eros”,
acompanhada de outro que não seu cônjuge.

Não será aqui levantada a questão dos maridos adeptos das virtudes
compensatórias, porque, para estes, só as mulheres traem; eles, por mais que
tenham aventuras extraconjugais, por isso, não se sentem traidores.

Na década de 80, psicólogos descobriram que o processo de
memorização das pessoas obedece a uma sistemática de lembrar das
extremidades das frases e esquecer o meio. Tentando corrigir, eles realçaram
o meio das frases, mas, nesse caso, elas passaram a esquecer os extremos.
Será isso uma compensação, quando o que se busca é que elas se lembrem
de tudo e não se esqueçam de nada?

 As virtudes compensatórias compensam? Compensam o quê? A busca
da felicidade malsatisfeita.


