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Apresentação
Neste livro reuni algumas crônicas que chamaram minha atenção no período
de 2016 a 2019. São temas sobre a alma humana, as ações do governo e da sociedade. Na
maioria das vezes os assuntos foram tratados pela grande imprensa, em menor quantidade estão os referentes aos amigos e sobre fotografia.
São assuntos que de alguma forma mexeram comigo, incomodaram-me. Até
por isso estão em primeira pessoa porque escrevi com a alma. Nessas inquietações achei
por bem chamar os amigos para refletirmos juntos.
Como as boas ideias não podem ficar apenas com quem as imaginou, pretendo com estas reflexões fazer com que as ideias ganhem asas, mentes e corações e quiçá
sejam debatidas por uma multidão de entusiastas.
Os temas aqui abordados não foram tratados com a profundidade que merecem e em nenhum momento tive essa pretensão. Se quiser, podem vê-los como desabafo.
O título “Violento é o silêncio” foi tirado de uma placa afixada no corredor da
Universidade de Brasília e deu nome a uma das crônicas aqui expostas.
A foto do tronco na capa principal, intitulada “O Grito”, tirei-a em Puerto
Natales, Chile.
O livro pretende chamar o leitor para perto dessas discussões. Tenta tirá-lo
da zona de conforto e trazê-lo para o debate. Fique à vontade para discordar ou apoiar,
só não vale quedar em silêncio, porque Violento é o silêncio!
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Foi Deus! Foi sim!
Publicado em 20 de agosto de 2019

Aqui em Alter do Chão, no Pará, o povo é muito simpático e cordial. A Ilha
do Amor tem a praia mais bonita do Brasil.
Conversei com os nativos, ouvi as histórias deles, busquei informações onde
poderia fotografar vida selvagem. Todos foram muito receptivos, apontaram as direções
e fizeram recomendações:
— Nunca ande sozinho nos igarapés. Aqui tem cobra sucuri de 300 quilos.
Se ela se jogar em cima de você, adeus! Cuidado com os troncos das árvores com muitas
folhagens, ali se escondem as cobras coral e surucucu. Se você for picado por uma cobra,
não saia do lugar, não ande, não se mova, senão o veneno circula mais rápido no seu
sangue e, adeus!
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Em alguns lugares fui sozinho. Em outros, com os guias. Nesses passeios ouvi
as histórias deles, lendas e causos.
— Aqui na Floresta Nacional do Tapajós tem o Curupira.
Falei com entusiasmo: —Meu pai e meu avô falavam do Curupira, ele tem os
pés para trás.
— Outro dia ele apareceu para um fotógrafo de São Paulo. Se você tiver sorte
pode tirar o retrato dele. Eu vi a foto. Ele é cabeludo, muito feio. Estava sentado no pé
daquela Sumauma.
E as histórias continuaram.
— Seu João, está vendo aquele calango ali? É o Tumaquaré... O homem que
toma o chá do rabo dele, fica bestinha pra mulher... Deixa ela ir sozinha pro carimbó, dá
todo o dinheiro pra ela, enche ela de perfume... o cabra fica abestadinho! Depois o senhor
ouve a música que dona Onete fez pra esse calango, que diz assim:
“...Ele fica abestado
Abobalhado, bobão
Pateta, patetão
Pilotado, pilotado
Só faz o que você quer
Com chá do tamaquaré”
Estávamos sentados à sombra da Samauma, “a árvore da vida”, demos uma
boa gargalhada e a conversa em torno do marido abestado se esticou por um bom tempo.
Havia várias pessoas na roda.
No canal do Jari, visitei o belo jardim das vitórias-régias que é cuidado pela
família da simpática Dulce. Além da alegria estampada no sorriso, ela oferece uns petiscos
feitos dessa planta símbolo da Amazônia. A prosa solta deixa-nos com vontade de passar
a tarde inteira conversando. Tudo isso faz planejarmos o retorno.
Brinquei com fotografia de rua.
— Oi amigo. Você tirou fotos da minha filha. Você poderia mandar pra mim?
— Sim, claro! Qual o nome dela? Veja, ficaram lindas! Posso publicar na
minha página?
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— Odara. Pode publicar sim. Ficaram lindas mesmo. Obrigado.
Certo dia cheguei a uma aldeia indígena no rio Tapajós. Entrei na mata à
caça de uma linda pipira roxa, pássaro que eu não conhecia. Havia um grupo de uns seis
homens numa conversa animada embaixo de uma frondosa mangueira. Cumprimenteios e pedi permissão para adentrar na aldeia à procura de pássaros.
— Claro. Pode sim. O senhor já tirou fotos de outros?
Mostrei o visor da câmera: —Já sim. Vejam esse trinta réis, tirei de dentro da
canoa vindo pra cá.
Eles se aproximaram e ficaram encantados com a foto.
Um deles ficou tocado pela foto e exclamou: —Linda foto, muito bonita!
Outro afirmou: — O senhor apertou o botão na hora certa.
O mais velho da roda, com o semblante compenetrado e voz pausada,
exclamou:
— Foi Deus!
Houve um silêncio, um suspense no ar... Com o coração contrito, confirmei:
— Foi sim!
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Tomar conta da amizade
Publicado em 4 de agosto de 2019

Hoje foi um dia inusitado. Eli e Osmar, Clayton, Bruna, Ana Lívia e eu,
reservamos o dia para um passeio pela Ceilândia. Fui convidado porque sou nativo
daquela cidade. Levei-os para conhecer, além da feira do rolo, a feira onde eu tinha uma
banca em que vendia mocotó e pinga com raiz. Passeamos pelo Sol Nascente, mostreilhes o serviço social da Fundação Bradesco, contei a história do padre que não quis
receber o meu primeiro salário como pagamento de promessa. Visitamos o setor O e o P.
Expliquei as pistas que dividem a cidade em norte-sul. O ponto alto foi o almoço na Feira
Permanente ao lado da caixa d’água. No cardápio havia mocotó, costela cozida com cheiro
verde, sarapatel, farofa de carne assada, e, claro, uma cerveja gelada para rebater a secura.
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Finalizamos o tour com um delicioso café na mamãe.
Foi um agradável passeio pelo meu passado. Aquelas histórias são minhas,
só eu sei contá-las, só eu sei o cheiro e o gosto de viver na maior favela horizontal das
américas, como era conhecida até há pouco tempo.
Foi ali onde comprei meu primeiro carro, onde nasceu minha primeira filha,
onde conheci o amor. Onde ralei as juntas defendo o gol do Poeirão Futebol Clube.
Quer conhecer uma pessoa? Conheça seus amigos, sua família, suas histórias.
Usamos máscaras para nos defender das armadilhas da sociedade, mas as histórias não
podem ser mascaradas, os amigos só se firmam se tivermos os braços abertos e boas
histórias para saborearmos.
Família? Ah! essa nos conhece mais que nós mesmos. Cuidado ao apresentar
os amigos à sua família porque eles podem ficar sabendo daquilo que você mascara. Pelo
mesmo motivo, cuidado em não os apresentar.
Não leve seus amigos apenas na agenda do telefone. Mostrar as fotos deles
para seus parentes não os aproxima. A piada do amigo engraçado enviada pelo celular,
ainda que exibida para a família, não tem o mesmo peso que ouvida pessoalmente na
sua casa. Até a gargalhada é diferente. Sai com tanta sustança que contagia todos na sala,
muito melhor que aquela coisinha insossa do zap zap.
Não fui só para falar, também, ouvi-los contar suas aventuranças desde Mato
Grosso do Sul, passando por Bahia e chegando ao Rio Grande do Norte. Se você quiser
gargalhar com as histórias dos amigos saia do zap zap e saia com eles.
Além de boas risadas, o que foi dito ficará só com vocês, em suas memórias,
sem o risco de serem hackeados. Como canta Milton Nascimento;
“Há que se cuidar da vida
Há que se cuidar do mundo
Tomar conta da amizade”
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O salário é mínimo, mas a maldade é máxima!
Publicado em 30 de março de 2019

A Reforma da Previdência ganhou as ruas, mentes e corações da população.
Nos bares, nas conversas em família e na imprensa nacional e internacional. Já está
virando consenso que funcionários públicos são culpados de o Brasil não alavancar sua
economia, de ter 13 milhões de desempregados.
Gostaria de refletir dois pontos com você: o primeiro, já tivemos outras
Reformas da Previdências; e, segundo, quem são os servidores públicos brasileiros.
Levando em consideração apenas o período pós- redemocratização, já fizemos
seis alterações nas regras da Previdência, todas apertando o cinto dos trabalhadores e
servidores públicos, mas nenhuma delas solucionou os problemas do Brasil1.
A primeira delas foi em 1991 com o Presidente Fernando Collor. Sete anos
depois, em 1998 e 1999, o Presidente Fernando Henrique Cardoso fez duas reformas:
acabou com o tempo de serviço do trabalhador, colocando no seu lugar um cálculo
perverso do tempo de contribuição com o INSS; e criou o fator previdenciário.
No seu primeiro ano de mandato, em 2003, o Presidente Lula fez a sua reforma
salvadora e as vítimas foram novamente os funcionários públicos. Aquela reforma
dificultou ainda mais o acesso dos servidores à aposentadoria; instituiu a cobrança da
contribuição dos inativos e pensionistas, justamente aqueles que mais precisam; e, por
fim, a cereja do bolo de maldades, foi o teto para os servidores federais.
Afinal, quem são os servidores públicos? São os médicos e demais
profissionais do Sistema Único de Saúde− SUS. Até a água que bebemos passa pelo crivo
desses profissionais. Os policiais militares e civis, os corpos de bombeiros e as forças
armadas também são servidores públicos cuidando da ordem na nossa cidade.
O que dizer dos professores e demais profissionais da educação? Não tem
como questionarmos a importância do trabalho de todos os profissionais citados. São
esses profissionais que, segundo o governo e a imprensa em geral, são os culpados pela
crise econômica do Brasil.
https://oglobo.globo.com/economia/reformas-anteriores-nao-conseguiram-equilibrar-sistema-previdenciario-20608349

1
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Arruinando as condições de trabalho desses e de outros servidores públicos
o Brasil sairá do caos econômico? Quem é o culpado pela crise econômica o servidor
público ou os governantes?
Qual foi a contribuição dos rentistas e da elite empresarial nesse período?
Imposto Sobre Grandes Fortunas, nem pensar! Diminuir os juros imorais dos bancos e
dos cartões de crédito, jamais! Nem pagar a dívida bilionária com o Instituto Nacional de
Previdência Social − INSS os caloteiros querem e as autoridades os pressionam.
Segundo o economista Amir Khair, a criação de um Imposto Sobre Grandes
Fortunas com alíquota de apenas 1% arrecadaria 100 bilhões de reais por ano.
Para os donos dos bancos — e a imprensa concorda plenamente —, a culpa
sempre é daqueles que limpam o chão das nossas fábricas ou dos que trabalham na roça
produzindo nossos alimentos em troca de um salário mínimo por mês... O salário é
mínimo, mas a maldade é máxima!

Colaboração: Tharsus Oliveira e senador Telmário Mota
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Bondade, beleza e harmonia como
armas potentes para evitar a violência

Publicado em 19 de dezembro de 2018

Nesses últimos dias, Brasília tem sido noticiário nacional pelas cenas grotescas
de um casal segurando uma criança de sete anos para que o filho deles, da mesma idade,
batesse no garoto. Tudo isso devido a uma desavença entre as crianças no parquinho.
As cenas nos agridem por dois motivos;primeiramente pela covardia de dois
adultos segurando uma criança para que ela fosse esmurrada por outra criança, uma
família inteira contra uma criança! Cabem aqui algumas perguntas que nós brasilienses
estamos tentando responder: qual a razão da violência daqueles pais? Por que o pai, o
homem, aquele tem a obrigação moral de conduzir a família aos bons costumes e hábitos
virtuosos, ensinou seu filho que violência se combate com violência? Por que a mãe,
dona de toda a sabedoria comum às mulheres, não convenceu o varão de que não se deve
ensinar violência às crias? O segundo motivo está mais no final.
Para refletir com você prestei atenção na tônica dos telejornais dos dias
seguintes à covardia. A quase totalidade dos noticiários foram dedicados às violências
em seus diversos tipos e atores. Tiroteio de bandido contra polícia, cada qual tentando
mostrar quem manda nas ruas; certo religioso que violentou mais de duzentas mulheres,
desobedecendo todos os mandamentos sagrados além dos códigos de honra criados
pelos homens; políticos sendo mostrados roubando o dinheiro público, e o Presidente
da República tentando salvá-los da penitência assinando uma autorização para roubar
disfarçada de indulto.
Em Brasília, não temos um museu de belas artes nem espetáculos que
elevem nossa alma. Temos um programa na televisão exclusivo para falar dos bandidos
dos grandes centros além das famosas novelas. Brasília, conhecida, erroneamente, pela
conivência com a corrupção, tem os políticos condenados que estão presos em Curitiba
quando deveriam ficar aqui. Temos uma penitenciária novinha em folha com poucos
inquilinos. Por que o político supostamente ladrão não fica enjaulado em Brasília, local
do furto, segundo divulgado? A simbologia das decisões é recheada de significados. O
exemplo mais próximo seria a aplicação do adágio “aqui se faz, aqui se paga”.

João Rios

21

Como pretendo refletir sobre a potência da não-violência, ainda acredito que
a força de políticas sociais como geração de emprego e educação de qualidade vão impedir
que os bandidos flertem com a criminalidade. Ainda acreditamos tanto no ser humano
ao ponto de entregarmos a cura da nossa alma a um homem comum. Por um instante
esquecemos que duvidaram até de Jesus Cristo! Reclamamos dos políticos supostamente
ladrões, mas eles existem porque votamos neles. A culpa é nossa que, ao recebê-los à
nossa porta, prometemos votar neles e cumprimos a promessa mesmo já tendo ouvido
algumas notícias de seus atos feios.
O segundo motivo, agora de caráter mais refinado, é sobre a bondade e
a beleza. O que o casal de valentões tem visto sobre belas artes, poesia ou música? O
que tem entrado de bom, belo e harmônico em suas vidas? É possível que pessoas na
companhia de pessoas virtuosas, em contato com a beleza das flores ou com a harmonia
de um bosque sejam protagonistas de violência gratuita e covarde?
Não seria o momento de girarmos a chave e cultivarmos a bondade, a beleza
e a harmonia como armas potentes para evitar a violência?
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Juventude rima com felicidade
Publicado em 5 de outubro de 2018

O jornal Folha de São Paulo de 03/10/2018 publicou a manchete País é motivo
de tristeza para 8 de cada 10 brasileiros. Incrédulo, corri o olho com mais cuidado e constatei
que não estava lendo nada errado. A notícia mostrava que 68% (dos brasileiros) sentem
raiva, 78% estão desanimados, 79% tristes e 88% inseguros.
No momento em que li esta notícia, estavam ocorrendo os debates finais para
escolhermos o Presidente da República e os novos membros do Congresso Nacional.
Temos a chance de renovarmos os políticos do país. Esta é a oportunidade de darmos
um basta nas coisas que não concordamos. E este não seria um momento de alegria? Não
é esta a hora de darmos um basta na corrupção, de exigirmos educação de qualidade, de
combatermos o desmatamento e de proteger nossas mulheres contra o feminicídio?
Infelizmente, a reportagem não discute as causas dessa tristeza nem diz em
que contexto social esses jovens estão inseridos.
Mas você e eu podemos conversar sobre isso.
O século XXI permitiu que a tecnologia entrasse em nossas casas e nos
aparelhos de televisão; nos automóveis e nos aviões; nos telefones celulares e nos
computadores; nas salas de aula e nos hospitais. Por que a felicidade e alegria não
entraram na vida desses jovens?
Como explicar essa tristeza se temos as mulheres mais bonitas do mundo e
sol o ano todo? Boniteza e luz significam vida, vigor, energia. Ainda assim esses jovens
estão infelizes.
Somos um país continental que possibilita atuação profissional em quaisquer
áreas que imaginarmos, apesar da precariedade da educação e da economia em frangalhos.
Ainda assim temos boas escolas tanto da rede pública como da privada que oferecem
a chance de entrarmos numa boa universidade. Ainda assim os jovens estão tristes e
coléricos.
Precisamos achar a saída para a criação de empregos, combatermos a
corrupção e a desigualdade social e defendermos os direitos humanos... Se existem tantos
problemas esperando solução por que nossos jovens estão desanimados? Afinal, são eles
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o futuro do país. São eles quem irão combater todas as mazelas. Dá para imaginarmos um
soldado desanimado indo para o combate? Qual a chance de o desanimado vencer a luta?
E se eles estivessem em outro momento político ou noutro sistema
financeiro? Estariam mais felizes se vivessem numa ditadura militar ou em um sistema
socialista? Quaisquer as escolhas têm suas peculiaridades, vantagens e desvantagens. A
dualidade existe em qualquer país, cidade ou rua.
Por que nossos jovens estão vendo apenas o lado sombrio do país? Já
que estamos em campanha eleitoral por que os candidatos não despertam esperança,
felicidade e ânimo em nossos jovens?
Cabe investigar quem está esmorecendo nossos jovens. Seriam as
propagandas publicitárias? Seriam os políticos desonestos e suas propostas vazias? O que
estão fazendo as Organizações Não Governamentais − ONGs e outras organizações para
levantar o ânimo da juventude? Qual a injeção de ânimo que esperamos dos poderes
executivo, legislativo e judiciário? O que a escola, a família e as igrejas estão fazendo, ou
deixando de fazer, para levantar a autoestima da juventude? Por que deixamos a tristeza
abater nossos jovens?
Como ter esperanças no futuro se os construtores do amanhã estão abatidos?
Como é o fruto que o desanimado colhe? Não seria um produto seco, sem vida, oco,
murcho? A continuar essa infelicidade e desânimo, não colheremos frutos suculentos
no futuro. Como se sentirão os que receberão este produto? Creio que tristes, infelizes
e desanimados. Nesse cenário, qual a qualidade dos produtos que eles produzirão? Com
ou sem vida?
O triste não produz alegria; o infeliz não produz felicidade; não produzimos
vida se estamos mortos.
Juventude não rima com tristeza. Rima com alegria, euforia, desafios e vida...
muita vida! Juventude rima com felicidade!

Colaboração: Thaís de Oliveira Silva
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O cerrado é um museu vivo a céu aberto
Publicado em 12 de setembro de 2018

11 de setembro é o Dia do Cerrado brasileiro. Aqui em Brasília aconteceram
encontros com autoridades e pessoas da sociedade organizada para discutir esse bioma,
que é considerado a caixa d’água brasileira.
Um desses encontros aconteceu na Câmara dos Deputados, organizado
pelo Eco Câmara. Em meio a aplausos e vaias, ouvimos ideias favoráveis ou contrárias
à preservação do Cerrado. Enfeitaram o evento encantadoras poesias, crianças com
discursos rebuscados escritos pelos professores, além de peças teatrais.
“Do ponto de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é
reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas
nativas já catalogadas. Existe uma grande diversidade de habitats, que determinam uma
notável alternância de espécies entre diferentes fitofisionomias. Cerca de 199 espécies
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de mamíferos são conhecidas, e a rica avifauna compreende cerca de 837 espécies. Os
números de peixes (1.200 espécies), répteis (180 espécies) e anfíbios (150 espécies) são
elevados. O número de peixes endêmicos não é conhecido, porém os valores são bastante
altos para anfíbios e répteis: 28% e 17%, respectivamente. De acordo com estimativas
recentes, o Cerrado é o refúgio de 13% das borboletas, 35% das abelhas e 23% dos cupins
dos trópicos.” http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado
“O Bioma Cerrado ocupa 2.036.448 Km², ou seja, 23,92% do território
brasileiro. Ocupa a totalidade do Distrito Federal, mais da metade dos estados de Goiás
(97%), Maranhão (65%), Mato Grosso do Sul (61%), Minas Gerais (57%) e Tocantins
(91%), além de porções de outros seis estados.” https://www.sobiologia.com.br/
conteudos/bio_ecologia/ecologia15.php
O que pretendo trazer para esta reflexão é que, enquanto ainda estamos
esfriando as cinzas do Museu Nacional no Rio de Janeiro; enquanto pessoas se aglomeram
à porta do museu para chorar seu fim o cerrado arde em chamas e quase ninguém se
dá conta. As sirenes do Corpo de Bombeiros cortam Brasília pedindo passagem para
proteger pássaros, lobos e plantas que são queimados vivos em sua própria casa. Como
nos sentiríamos vendo as labaredas avançando sobre nós?
O Museu Nacional foi fundado há 200 anos. O cerrado existe há 65 milhões
de anos. É tão antigo que cerca de 70% da sua biomassa está subterrânea, o que significa
que, “uma vez devastado, devastado para sempre”. Se não cuidarmos do cerrado, não
restará espécime nem para museu.
Ainda dá tempo de conhecermos os jardins floridos em Cavalcante, os cânions
do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, as grutas da Terra Ronca, as cachoeiras
de Pirenópolis e relaxar com a sinfonia dos pássaros nos parques e quadras em Brasília.
Fica o convite para visitarem o cerrado. Ele é um museu vivo a céu aberto.
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O inferno do político é ele ficar fora da política
Publicado em 4 de setembro de 2018

A palavra “promessa” significa que o indivíduo está comprometido em fazer
o que prometeu. Como vivemos num país católico é fácil entendermos o compromisso
que temos perante o santo ou entidade de nossa simpatia. Quando alguém diz que se
apegou ao santo ou entidade sabemos que ele está em apuros e fez uma promessa para
induzir o santo a perdoar os pecados. Uma vez perdoado estará em paz com os céus e não
terá que pagar sua dívida em vidas futuras.
A promessa feita deve ser paga aqui na terra como andar de joelhos, comprar
hóstias – como já fiz – ou deixar o cabelo crescer. Sob essa ótica os santos estão nos céus
e nós aqui embaixo suplicando que cuidem de nós.
Nesses tempos de eleições, acontece o inverso. Os políticos nos veem como
santos, onipotentes, somos o Todo Poderoso, por isso fazem promessas para nos induzir
a acreditar neles numa tentativa de darmos a eles o voto de confiança e os livrarmos do
inferno, que é ficar sem mandato.
Resta-nos tomarmos consciência de que, neste momento, temos o Poder
Divino de castigar, perdoar ou votar. Os candidatos estão de joelhos aos nossos pés
suplicando:
— Vote em mim! Prometo cuidar da educação, da segurança e da saúde de
qualidade para sua família. Afinal, sou uma pessoa boa, trabalhei duro para chegar até
aqui, sou honesto. Sou pai ou mãe de família que ama esta cidade.
Quando subimos ao céu, os anjos leem nossa ficha para saber se podemos
entrar ou descer ao inferno. No caso do político, vamos pegar a ficha dele na internet
para vermos qual destino ele merece. O dia da eleição é o Dia do Juízo Final para o
político. Enquanto a internet é o inferno para os políticos desonestos, Brasília é céu para
os eleitos.
Já que somos onipotentes, quais oferendas, sacrifícios ou presentes vamos
exigir desses políticos para perdoarmos seus pecados? Qual preço seu candidato está
disposto a pagar para merecer seu voto, sua confiança?
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Nas eleições anteriores, esses políticos já nos consideravam deuses.
Prometeram e acreditamos neles. Prometeram cuidar da nossa cidade, do nosso estado,
do país e não serem corruptos. Eles se comprometeram por livre e espontânea vontade...
não os obrigamos. Muitos deles caíram em tentação. Nas eleições de agora, vamos pegar
a ficha deles e ler:
— Reles mortal, na eleição anterior você prometeu e não cumpriu. Por que
devo acreditar novamente em você?
Se não fizermos essa pergunta e voltarmos a votar em quem nos enganou
estamos deixando de escolher alguém justo, honesto, sem máculas. Por que acreditar
num corrupto conhecido e ignorarmos o honesto desconhecido?
Enquanto onipotentes, temos o poder da absolvição. Agindo como
educadores e sábios punimos nossas criaturas na esperança de educá-las. Quando
castigamos nossas criaturas o fazemos na esperança de eles se redimirem e se tornarem
indivíduos melhores, iluminados e não voltarem a cair em tentações pecaminosas.
Então que tal refletirmos se os implicados em corrupção realmente merecem
nossos votos? Se os castigarmos agora, estamos dando oportunidade para eles se
corrigirem no futuro.
Vamos analisar a ficha desses candidatos com bastante cuidado. Se não
perdoarmos os pecados deles, se não votarmos neles, eles não podem fazer nada contra
nós, pois somos onipotentes. Quando os santos não atendem aos nossos pedidos não
podemos fazer nada contra eles. São tão onipotentes que ficam lá no céu tranquilos
tomando chá, ouvindo harpas, na maior paz.
No dia da eleição não esqueçamos que o inferno do político é ele ficar fora
da política.
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Se reelegermos os mesmos,
continuaremos perdendo de 7 a 1
Publicado em 27 de agosto de 2018

Em 2014, quarenta dias antes da copa do mundo todos os brasileiros já
sabíamos quem seriam os nossos craques, titulares e reservas. Na copa de 2018, não foi
diferente. Quarenta dias antes, já sabíamos o nome do técnico e auxiliares.
Faltando quarenta dias para as eleições, existe um sentimento geral de não
sabermos em quem iremos votar; não sabemos quem vamos escalar para comandar o
nosso país. Dá para imaginar uma seleção vitoriosa se tão perto do jogo sequer sabe quais
serão seus jogadores?
Cientistas políticos afirmam que os brasileiros ainda não sabem em quem
irão votar. Apesar de os estudiosos serem unânimes sobre o nosso desânimo, eu tive
certeza quando a turma de passarinheiros falou sobre eleições.
A derrota do Brasil nas últimas copas não interferiu em nada no nosso
cotidiano. Não interferiu na educação, não diminuiu as filas nos hospitais, tampouco
alterou o ânimo dos corruptos para se arrependerem dos furtos e devolverem o dinheiro
surrupiado. As derrotas da seleção trouxeram um aperto no coração, mas estamos entre
as oito melhores seleções do mundo. Não conheço ninguém que seja oitavo do mundo
em alguma coisa.
Em outubro, escolheremos os políticos que governarão o país. Isso, sim,
muda a nossa vida, nossos salários, influencia nos preços das mercadorias e serviços.
Tanto é verdade que, se o Brasil não está melhor educacionalmente, tecnologicamente
ou na conservação do meio ambiente, a culpa é dos políticos que vimos elegendo até hoje.
Se nem todos são culpados, a culpa recai na maioria porque todas as decisões tomadas
no Parlamento são decididas pela maioria. Nenhum presidente ou governador consegue
aprovar seus projetos se não contar com a maioria de parlamentares.
Estamos muito preocupados com quem será o Presidente, mas ele não
governa se não tiver a maioria de votos no Congresso Nacional. Portanto, temos que
nos preocupar com a eleição como um todo. A eleição presidencial é apenas uma fatia
do todo.
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Projetos bons, altruístas e engrandecedores apareceram ao longo dos anos.
Só que a maioria votou pelo arquivamento dessas ideias. Portanto, se o Brasil não está
bem é por causa dos votos da maioria dos parlamentares. Se reelegermos os mesmos,
continuaremos perdendo de 7 a 1.

Colaboração: Thaís de Oliveira Silva
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Aula para evitar a violência
Publicado em 13 de agosto de 2018

Nesses últimos dias, a imprensa tem noticiado os feminicídios covardes, que
são os assassinatos de mulheres pelos seus companheiros.
A Lei Maria da Penha é a lei mais famosa para coibir esse tipo de crime.
Contudo, além das formas tradicionais de assassinato, nosso Código Penal inovou e prevê
pena ainda mais gravosa quando homens matam suas companheiras em detrimento de
sua condição de mulher. Precisamos de leis mais duras ou de mais educação para os
machos entenderem o que significa viver em companhia de uma mulher?
Creio que precisamos educar o nosso homem, não o homem com H
maiúsculo, mas o ser, o indivíduo – esse sujeito que é ao mesmo tempo indivisível e dois.
Será que não precisamos discutir o papel desse homem no seio familiar?
Como a sociedade está educando este homem? O que os políticos, a mídia, as escolas,
as universidades e as igrejas estão passando para homens jovens? Com suas sentenças,
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qual o recado que o Judiciário está dando aos nossos homens? O que as propagandas e as
novelas estão dizendo em suas mensagens subliminares?
Parece que a Lei Maria da Penha e todo o nosso Código Penal não inibiram
os assassinos, e tampouco estão protegendo nossas mulheres.
Não vemos no momento uma liderança trazendo a público esta discussão
sobre a educação dos nossos meninos para convivência com uma mulher. Não podemos
admitir que o “eu te amo” venha acompanhado de um tapa, um empurrão prédio abaixo
ou um tiro.
Há pouco, tempo estive numa palestra-show da poeta e atriz Elisa Lucinda.
Questionada sobre a violência contra a mulher ela foi enfática e disse mais ou menos
assim:
— Os homens que matam nossas filhas e sobrinhas são aqueles que hoje dormem
na cama dos pais; são aqueles que, sob a proteção da mãe, mandam o pai da cama para o sofá, e
fica dormindo com a mãe. São esses mimados que nunca ouviram “não” de uma mulher que, ao
primeiro “não” da namorada, matam-na.
Não nos enganemos que a violência doméstica acontece apenas na classe
mais baixa. A colega Dalva Moura, em seu livro “Os ricos também batem”, mostra que
essa covardia não tem classe social.
Para trazer à tona uma comparação, voltemos ao ano 300 a.C. Naquele tempo
o filósofo grego Platão relata naturalmente os vários casos em que a mulher não passa
de um objeto, assim como os escravos. Só que já se passaram mais de dois mil anos! Ao
longo desse tempo evoluímos na tecnologia, aperfeiçoamos a democracia, mas parece
que pouco avançamos no trato com as mulheres.
O jornal Correio Braziliense de 12/08/2018, traz uma reportagem sobre
feminicídio mostrando que “Desde o início do ano, houve 19 feminicídios, a mesma
quantidade de 2017 inteiro. Debater o efeito desse fenômeno com novas gerações evita
que meninos e meninas cresçam e reproduzam a violência.”
A manchete da reportagem diz que “Metade das escolas públicas do Distrito
Federal trabalha com os alunos temas que visam discutir a realidade dos crimes contra as
mulheres. Meninas e meninos aprendem, entre outras coisas, a identificar o machismo e
uma relação abusiva: Aula para evitar a violência.”

Colaboração: Carlos Bruno Chaves
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Nossas honestidades
Publicado em 1 de agosto de 2018

Especialistas políticos dizem que muitos corruptos que desviaram dinheiro
público se reelegerão nas próximas eleições apesar de estarem com seus nomes
enlameados por causa da Operação Lava Jato.
O vocábulo corrupção vem do latim corruptiõ õns, que significa “estragar,
decompor”, “perverter, depravar”.
Já fizemos diversas passeatas e cartazes contra a corrupção. Apesar de essa
corrupção nos envergonhar ainda assim reelegeremos alguns corruptos. Por isso,
algumas perguntas são essenciais para refletirmos sobre esse fenômeno: quais seduções
os corruptos usaram para levar seus eleitores a votarem neles? Como conseguiram,
com palavras e maneirismos, encantar seus eleitores? Apesar das denúncias, como
conseguiram passar credibilidade à população?
A Rede Globo tem um programa que pergunta “Que país você quer para o
futuro?” Vemos nos depoimentos que é notória a insatisfação do cidadão comum com a
corrupção. Mas os entrevistados só destacam a corrupção dos políticos. Ninguém fala das
corrupções diárias de cada um de nós, da minha e da sua. Senão vejamos:
· Não seria corrupção o ato de o médico, mesmo sabendo que existe um
medicamento mais barato, receitar o mais caro ao paciente?
· Não seria corrupção o ato de o usuário de drogas da classe média e alta
comprar drogas e assim alimentar o tráfico? Teria ele certo grau de culpa pelas balas
perdidas que matam crianças inocentes? Não estariam naqueles projéteis alguns centavos
que ele gastou com a droga?
· Não seria corrupção o ato de o advogado, mesmo sabendo que seu cliente
é culpado — diante das fartas provas por desviar dinheiro público, usar de discurso
eloquente com palavras rebuscadas para fazer parecer que o cliente é inocente e assim
livrá-lo da pena?
· Não seria corrupção desrespeitarmos as leis do trânsito e com isso
provocarmos a morte de 50 mil pessoas por ano no Brasil?
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· Não seria corrupção sairmos de férias enquanto 13 milhões de brasileiros
não tem o que levar para casa ao fim do dia porque estão desempregados?
· Não seria corrupção chegarmos atrasados nos compromissos?
Estaríamos combatendo a corrupção se fizermos um pacto de não praticarmos
essas nossas “invisíveis” desonestidades? Se fizermos isso não estaríamos dando um
recado aos políticos que não mais toleramos corrupções?... Nem as nossas!
Ora, se o programa da Globo mostra uma enxurrada de protestos contra
a corrupção e ainda assim os corruptos estarão de volta ao poder, não estaríamos em
contradição entre o que desejamos e o voto que depositaremos nas urnas?
Antes de exigirmos honestidade dos políticos não deveríamos cuidar das
nossas honestidades?
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Somos todos seleção
Publicado em 15 de julho de 2018

Com a nossa derrota na copa do mundo, ouvi comentários que ficaríamos
tristes, chateados, desiludidos, mas os jogadores, não. A explicação filosófica de pé de
balcão é que eles já têm dinheiro e fama por isso são felizes. Os salários milionários
fizeram com que eles não se esforçassem o suficiente em campo. Essa indolência seria
uma sombra, o lado negativo por serem milionários e famosos. Ganhar a copa teria
significados diferentes para nós e para eles.
“Ganhar a taça dá-nos a impressão, ainda que momentânea, que todos os
nossos problemas acabariam. É esta a sensação que temos no dia do jogo e a cada grito de
gol” ... Comentou um colega depois do terceiro copo.
Já que aqueles craques nos decepcionaram, que tal fazermos uma seleção com
outros craques? Se os jogadores foram escolhidos dentre os melhores do país, então a nossa
seleção deverá ser formada com o que temos de melhor... melhor que nos outros países.
Só devemos escalar o que tivermos de melhor, sejam pessoas, instituições,
hábitos, virtudes, políticas públicas etc. vamos convocar apenas os que possam levar o
Brasil a ser campeão fora dos gramados... hoje somos todos técnicos.
Então vamos lá. Serão convocados temas, pessoas e instituições desde que
sejam as melhores do mundo, assim como os nossos jogadores. Quem você escalaria
dentre nossos melhores representantes nas igrejas, no Congresso Nacional, no Judiciário?
Entrariam as empresas de telefonia, os bancos e os cartões de créditos?
Escalaremos o desemprego e a educação pública? E nosso sistema de saúde e
a segurança pública, são os melhores do mundo? Ganhamos de outros países quando o
assunto é preservação do meio ambiente, respeito aos direitos das crianças e dos idosos?
Somos vencedores quando o assunto é acidente de trânsito?
Temos 81 senadores e 513 deputados, mais de cinco mil prefeitos, um
Presidente da República e instituições como CNBB, STF, OAB e várias ONGs, todas
essas pessoas e instituições seriam os nossos atletas. Quem escolheríamos dentre elas?
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Teremos uma seleção capaz de ganhar dos outros países? No futebol temos
que ter ataque e defesa fortes, os jogadores da lateral e do meio também. Em que pontos
a nossa seleção será forte?
Além do técnico, existem os auxiliares como o massagista, o nutricionista, o
roupeiro, o fisioterapeuta, psicólogo e o médico. Vamos chamar os amigos para ajudarem
na escalação. Se no futebol somos todos palpiteiros por que não sermos nesta seleção?
Se acreditamos nessa seleção vamos apoiá-la e defendê-la, vamos nos armar
com argumentos e exemplos.
Já que estamos numa rede social, escale sua seleção e compartilhe conosco.
Quem sabe pegando um pouco da sua seleção, com um pouco do outro colega, não
escalaremos um time vencedor?
Não podemos deixar de fora as virtudes como ética, caridade, bondade,
cordialidade, camaradagem. Felicidade – Somos mais felizes que os outros povos? Justiça
– Somos mais justos que outros povos? Bondade – somos bons? Amor – amamos uns aos
outros mais que outros povos?
Vamos lá, não se acanhe, hoje somos todos seleção.
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Ainda há esperança na humanidade
Publicado em 5 de julho de 2018

Nos meus tempos de office-boy do Jornal de Brasília, vi na primeira página
daquele jornal a fotografia de umas crianças presas num cercado de madeira. Não tenho
certeza, mas parece-me que elas haviam sido feitas reféns numa guerra no Oriente Médio.
A foto foi tirada de cima do cercado redondo. Mostrava as crianças espremidas em pé
olhando para cima, para a câmera. Até hoje sinto gastura quando me lembro daquela
imagem. Fiz uma busca na internet, mas não a encontrei. Achei inúmeras fotografias de
crianças vítimas das guerras recentes e preciso afastá-las da memória para que meu dia
possa continuar.
Das medidas mais cruéis que um governante pode tomar uma delas foi
adotada pelo presidente Donald Trump, que é a separação de famílias de imigrantes
que entram nos Estados Unidos pulando cercas de arames farpados na fronteira. A
nossa indignação aumentou porque entre aquelas crianças estão brasileirinhos filhos de
cidadãos que falam nosso idioma, cantam o hino nacional e torcem pela nossa seleção.
Várias nações têm se mobilizado contra essa crueldade. O Brasil também a
repudia. É incompreensível vermos seres humanos, habitantes do mesmo planeta e da
mesma espécie, repelindo-se, maltratando-se, matando-se. Infelizmente a história é farta
em exemplos das vezes que segregamos seres humanos iguais a nós.
A Biblioteca do Senado Federal está expondo algumas obras sobre a
escravidão. Uma das fotos é a planta baixa de um navio usado para trazer carne humana
viva acorrentada da África para o Brasil. Ali as famílias já eram separadas. O desenho
mostra que na popa ficavam as crianças, no meio as mulheres e na proa os homens. A
viagem durava cerca de dois meses e as famílias não se viam, não se encontravam, não
se consolavam.
Voltando para nossa realidade continuamos nos segregando. Quando uma
bala perdida acerta uma criança o bandido que a atingiu separou essa criança da família,
dos amigos, do país. Não foi o acaso que tirou a vida dessa criança, foi a ausência do
Estado, foi a incompetência dos políticos, a vaidade dos juristas e a indiferença de cada
um de nós.
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O jornal de hoje estampa na primeira página a foto de doze garotos
tailandeses jogadores de futebol presos numa caverna inundada repentinamente pela
chuva. O governo da Tailândia e o mundo estão fazendo de tudo para resgatar esses
meninos com vida.
Apesar das fotos horríveis citadas no início, da política dos Estados Unidos
e do desenho do navio negreiro, a tentativa de salvar os meninos jogadores nos leva a
acreditar que ainda há esperança na humanidade.
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Sem o grito da alma, a fotografia não é arte
Publicado em 29 de junho de 2018

Neste momento fotógrafos no mundo inteiro registram o nosso dia a
dia, os nossos hábitos, nossos vícios e virtudes. Registram nascimentos, casamentos,
batizados, outros ritos e até a morte. Futuros fotógrafos estão estudando nas escolas e
universidades, elaborando novas teorias; ajudando engenheiros a criarem facilidades, a
elaborar novos equipamentos ou aperfeiçoando os atuais. Outros ainda estão de corpo e
lente nos laboratórios científicos elaborando novos materiais.
Todo esse esforço para registrar. Fotógrafo é antes de tudo um grande
registrador.
Daqui a cem anos nossos descendentes poderão conhecer nossos costumes
analisando os registros fotográficos de hoje. Como vestíamos, o que comíamos, como
eram as nossas paisagens – arborizadas ou devastadas; se determinado rio estava poluído
ou não. As fotos dos pássaros e de outros animais irão dizer se fomos conservadores ou
destruidores.
Sem um viés denuncista naturalmente este assunto virá à mesa de discussões
e será pautado pelos estudiosos e governantes.
As fotos tiradas hoje nortearão as ações dos novos inquilinos da terra. Se eles
não souberem como viveram seus antepassados ficará difícil saber como agir naquele
presente. A partir da fotografia de hoje definirão os rumos da humanidade.
O fotógrafo, ainda que não se dê conta, presta relevante papel social e não
tem como fugir dele. Se clicar está mostrando o que a alma da sociedade está vendo.
Naturalmente, o fotógrafo é impulsionado a fazer este trabalho, a registrar. É um
registrador.
Registrar com arte, eis a grande diferença. Este é o pulo do gato. O fotógrafo
não é um documentarista frio, distante e desapaixonado. Se entra mecanicismo, vira
apenas um registro. Se é documento, dura apenas até a próxima interpretação. Quando
o fotógrafo lança sua alma na fotografia aí sim é arte. Se entra alma, vira arte. Se é arte,
vira eterno.
Sem o grito da alma, a fotografia não é arte.
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O jogo da vida
Publicado em 2 de junho de 2018

Com a chegada da Copa do Mundo, convido-os a escalarmos a nossa seleção,
a convocarmos os onze craques da nossa vida. Seriam aquelas pessoas ou momentos que
nos levariam à vitória. O jogo é duro... É impossível vencermos sozinhos.
Convoquemos alguns da família, do trabalho, vizinhos, amigos da pelada, do
salão de beleza, da pescaria... Convoquemos somente quem realmente faz a diferença,
aqueles capazes de encher nossa bola nos dias em que estivermos murchos.
Esses craques tiram as pedras, vão limpando o caminho e nos dão a mão
quando caímos ou nos amparam quando tropeçamos. Como fazem isso? Oferecendo
o ombro nos momentos difíceis, trazendo uma palavra acolhedora ou até ficando em
silêncio.
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Nesta seleção vamos escalar outros grandes aliados que igualmente nos
fortalecem. A saúde, por motivos óbvios, sem ela nem ficaríamos de pé. O dia em que o
amor da nossa vida disse sim; quando, pela primeira vez, nosso filho nos chamou de pai
ou mãe. Nesses dias nenhum adversário nos venceria.
Não pode ficar de fora aquele gozo que nos deixou exaustos, sem forças,
totalmente abatidos na cama... o maior campo de batalha do ser humano. Não esqueçamos
de escolher o capitão dessa seleção. Seria esse gozo?
Certo dia a seleção brasileira jogou muito mal e perdeu feio para o outro país.
Indignado, perguntei à Mércia Manfrini:
─ Poxa, esses aí são os nossos melhores jogadores? Será que num país deste
tamanho, com tanta gente, não tem ninguém melhor que esses caras? O que estão
fazendo os outros homens? Por que não foram convocados?
Sabiamente, Mércia respondeu:
─ Os outros homens estão ocupados com outras coisas. Estão na lavoura
plantando ou colhendo. Outros, construindo estradas e carros; outros, cuidando do
nosso lado espiritual, da nossa alma. Todos estão dando o melhor de si e não têm tempo
para se dedicar à bola... Esses aí em campo são o melhor que temos! Se estamos perdendo
é porque o outro time está fazendo melhor que nós. O problema não são os adversários,
somos nós.
Uma pergunta deve ser feita: estamos fazendo o melhor de nós? Ou só
estamos “fazendo de conta”? Porque quando só “fazemos de conta” perdemos o primeiro
jogo, o segundo, o terceiro... até sermos desclassificados do jogo da vida.
Desde pequenos ouvimos dos nossos mestres: ─ seja forte, prepare-se para a
vida. Temos que ser craques porque os adversários não perdoam, e o maior deles está
dentro de nós. O jogo é fácil quando o preparo é duro.
Não adianta culpar o governo, o trânsito, a sogra. Estes adversários são
conhecidos com nome e endereço. E os adversários que moram no nosso interior?
Estamos preparados para vencermos nosso egoísmo, a intolerância ou a indiferença?
A vitória é mais certa para os sábios. Vale a pena ter bom emprego, ganhar
bem e ser infeliz na família? Adianta ser feliz na família e não ter alimentos na mesa
nem diversão e arte para a alma? Responder sim a essas questões equivale a ganhar só
o primeiro tempo. No segundo tempo, no fim do dia, no fim da vida, é que o jogo é
definido.
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Noutro dia escalaremos nossos adversários. Graças a eles nos tornamos
fortes. Na competição tem que existir o adversário. Sem eles não existiriam desafios,
competições, batalhas. Existiria apenas uma seleção em campo... sem adversários não
existe jogo. Como escolher o vencedor se não houve competição?
Jogar presume-se ganhar ou perder, esse é o jogo da vida.
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Os caminhoneiros nos deixaram a ver navios
Publicado em 26 de maio de 2018

Por volta de 1986 saí de carona de Fortaleza para Brasília. Fui para a beira
da estrada, mochila nas costas e dedão em riste. Nessa aventura, conheci o Antônio
caminhoneiro. Aceitei a carona pesar de ele está indo para o Rio de Janeiro. Passamos
pelo Rio Grande do Norte para carregar o caminhão com melão. Chegamos na fazenda à
tardinha e saímos à noite com o possante gemendo com o peso.
Foram três dias de muita parceria e conversa boa.
A confiança foi tão grande que ele me hospedou em sua casa, em Campos,
com sua família. Foi nessa época que conheci o povo carioca e me apaixonei pela sua
cordialidade e alegria. Mas isso é outra história.
Já em Brasília um amigo muito querido me propôs ser caminhoneiro. Ele já
estava na estrada, tinha o caminhão e experiência. Fizemos algumas viagens transportando
plantas ornamentais da Ceasa de São Paulo para Brasília. Eu me apaixonei pela liberdade do
caminhoneiro. Como bom sagitariano, amo liberdade. Morro de medo da cadeia!
Foram dias de muita parceria e conversa boa.
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Há pouco tempo, por força do meu trabalho, estive muito ligado à situação
dos caminhoneiros. Foi nessa época que acompanhei de perto as discussões do Estatuto
dos Caminhoneiros.
Naquela época, e acredito que não tenha mudado muito, os números
mostravam os entraves da profissão, 46,4% citam o custo do combustível; outros pontos
negativos são: perigo/insegurança (60,6%), o comprometimento do convívio familiar
(32,1%). Em relação aos pontos positivos, eles destacaram a possibilidade de conhecer
novas cidades/países (47,0%), a possibilidade de conhecer pessoas (33,0%) e o fato de a
profissão ser desafiadora e aventureira (28,5%).2
Naqueles dias existiam no Brasil cerca de 43 mil caminhões parados nas
empresas por falta de motoristas. Os estudos mostravam que os jovens não mais se
interessavam pela profissão porque a tecnologia exigia conhecimentos que eles não
tinham e estavam optando pelo ensino superior, já que o Governo Lula oferecia mais
oportunidades através do Prouni e outros programas.
Há poucos dias desci no aeroporto de Brasília, peguei um Uber e o simpático
motorista me contou que havia sido caminhoneiro por mais de trinta anos. Disse também
que não estava num bom momento da vida porque estava em processo de separação do
primeiro casamento. Sentia remorso porque não acompanhou o crescimento dos dois
filhos, um rapaz e uma moça. – “Não vi meus filhos nascerem. Não joguei bola com meu
filho nem comprei o primeiro absorvente para minha filha”. Falou com o peito cheio de dor.
Por outro lado, estava muito feliz naqueles dias porque acabara de nascer sua
filhinha do segundo casamento.
— Estou apertado de dinheiro, morando numa quitinete apertadinha com
minha mulher e minha filhinha que tem dois meses. Aprendi a lição e vou ficar perto da
minha família. Por isso larguei a estrada e estou no Uber.
Todos esses homens com quem rodei nas estradas são de poucos estudos. São
esses homens que hoje pararam de transportar combustível para abastecer nossos automóveis
e aviões que transportam os cidadãos comuns, os políticos e os intelectuais brasileiros.
A paralisação dos caminhoneiros mostrou a importância deles para o nosso
bem-estar. Sem eles ficamos sem melão e sem picanha nos supermercados.
Como o Presidente Temer não teve habilidade política para contornar a
situação chamou as Forças Armadas para liberar as estradas. Só que as Forças precisam
2

http://www.cnt.org.br/Imprensa/Noticia/cnt-divulga-pesquisa-sobre-perfil-dos-caminhoneiros
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de combustível para suas viaturas; os militares também precisam dos mantimentos nos
supermercados. Numa greve de caminhoneiros somos todos iguais.
Faltou ao Governo chamar os caminhoneiros para uma parceria e boa conversa.
Essa paralisação nos mostrará como o tomate e a alface chegam às nossas
mesas. Nos obrigará a refletir sobre quem traz o que estamos comendo.
O país rendeu-se a uma categoria de poucas letras, que não acompanha
o crescimento de seus filhos, mas cultua a liberdade, e transporta deste o melão para
alimentar o corpo até a cerveja para alimentar a alma. Eles podem não ter estudos, mas
são muito viajados e sabidos. Acabei de ouvir no rádio que a falta de diesel chegou aos
portos marítimos.
A sabedoria deles nos deixou a ver navios.
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Foto gentilmente cedida por Margi Moss

O filho da onça
Publicado em 21 de maio de 2018

Há poucos dias a querida Margi Moss, fotógrafa de natureza, nos convidou
para vermos as fotografias de sua expedição à África.
— Espero vocês à tardinha.
— Cada um leva uma coisa para lancharmos. Disseram as organizadoras do
evento, Simone e Rosa.
Ficamos maravilhados com a recepção. O sorriso da Margi é contagiante.
Gestos suaves, voz macia, olhos azulzinhos.
Chegamos em algazarra. Somos a turma que se encontra nos matagais atrás
de passarinhos. Já tiramos cada foto linda!
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Sentamo-nos em volta da mesa, beliscamos os petiscos. Alguém levou um
vinho delicioso. Silêncio! A sessão vai começar.
A primeira foto é de tirar o fôlego. Um lindo gorila de 180 kg, “negro que
nem as asas da graúna”, recostado no barranco, olhando serenamente para a câmera.
— Como se faz pra chegar tão perto?
— Margi, você não ficou com medo?
— Quando será a próxima expedição?
Todos queríamos saber cada detalhe. A moça de voz mansa e olhos azuis foi
explicando tudo com delicadeza e paciência de monge chinês.
— Quando a gente se aproxima da família dos gorilas, os filhotes curiosos
vêm nos tocar. Mexem nas mochilas. Mas não podemos mostrar impaciência com eles.
Senão o pai parte pra cima da gente... Ele pesa 180 kg. Se ele se aproximar temos que ficar
humildes e parados, quietinhos feito estátua. Ele nos cheira e vai embora. Com o simples
olhar, ele enquadra a gente, intimida. Mas não é agressivo a não ser que alguém faça algo
que ele julgue ser ameaça para a família dele. Se corremos de um animal selvagem, ele nos
vê como presa em fuga. Aí é fatal! Não temos dentes nem garras fortes.
Gostei dessa parte do “ficar parado, quietinho”... “cheira e vai embora”.
Várias teorias vieram à mesa:
— Dizem que a mulher não pode estar menstruada.
— Dizem que os macacos são mais estressados com os homens. Com as
mulheres eles são tranquilos.
— Dizem que homens e macacos têm os mesmos músculos do peitoral.
Saí de lá encafifado com aquela tática da estátua. No dia seguinte vejo no
jornal a notícia de que uma onça fora vista com filhote no Parque Nacional de Brasília.
Curioso, resolvi verificar. E já com a tática na minha cabeça... Se ela aparecer
eu fico quietinho, ela me cheira e vai embora.
Menos de uma hora de caminhada encontro a fera. Escolhi morrer num fim
de tarde do outono, sol amarelo-alaranjado, a luz mais linda das estações. Olho no olho.
Sangue nos pés. Sensação de desespero... Já imaginando a manchete: — “Foi aqui que a
onça devorou ele, só restou esta calça amarronzada.”
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Primeiro veio o filhote. Fofura em quatro patas. Limpinho, parece que
acabara de tomar banho. Gorduchinho, uma lindeza! Fiz cara de simpatia. Se aproximou
sem cerimônia, cheirou meus sapatos, minha calça. Fez miau e voltou pra junto da mãe.
Lá vem ela.
Virei estátua.
Desconfiada. Pisando macio, me olhando firme. Olhei para o horizonte e
imaginei que aquela seria minha última contemplação.
Que nada!
Cheirou meus sapatos, chegou o nariz até perto da braguilha. Arrodeou, me
cheirou mais forte por trás e foi embora.
Não dá para descrever a sensação quando uma onça vai embora nos deixando
inteiro. Creio que nesta hora até os ateus dão graças a Deus.
Dei um mergulho na Piscina Velha da Água Mineral. E fui embora. Leve.
Fiquei tão encantado com a experiência que voltei uma semana depois.
Avistei de longe a bela cena. Filhote brincando sozinho. Rolava no chão,
dava uns pulinhos, virava de cambalhotas. Quando ouviu meus passos, tensão. Parou e
ficou me observando, orelhas levantadas. Cauda retesada, ensaiando os primeiros botes.
Diminui a marcha. A mãe estava mais distante. Correu ligeiro pra junto dela e de longe
ouvi o filho da onça:
— Mãe, lá vem aquele da semana passada. Será que ele vai se borrar de novo?
— Ahannnn!
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O Dia do Soldado
Publicado em 12 de maio de 2018

Esta semana não foi fácil para alguns brasilienses. Quem prestou um pouco
de atenção aos noticiários viu que começamos a semana com um policial militar – exnamorado ciumento - que assassinou com cinco tiros a Jéssyka e baleou gravemente
Pedro Henrique, amigo dela.
No dia seguinte vimos a covardia de quatro policiais militares agredindo um
senhor de 67 anos de idade. Violência gratuita como mostraram as câmeras.
No dia seguinte um soldado do Corpo de Bombeiros surtou no aeroporto de
Brasília porque perdera seu voo. Causou grande transtorno aos usuários do aeroporto.
Não vou nem falar das agressões que você e eu sofremos dos políticos
corruptos.
Quero refletir com você os casos dos militares que fugiram à ordem.
Por que os homens que deveriam cuidar da harmonia da nossa cidade e da
nossa segurança foram atingidos por um furacão que mexeu com seus juízos? Não seria
o momento de essas instituições reverem seus ensinamentos, suas metodologias e suas
teorias? Distinguir entre o hostil e o amigável é próprio dos guardiões. O problema é
quando o cão-guardião ataca o pastor e suas ovelhas.
A paz é um fenômeno que cabe em qualquer lugar e depende somente de
cada um de nós. Não precisamos de nenhuma instituição de governo nem permissão
de ninguém. Depende de nós individualmente. Não somos obrigados a fazer a paz ou a
guerra. Apaziguar é iniciativa discricionária de cada indivíduo.
Quando vemos na televisão um grupo de policiais batendo num senhor de
67 anos, desarmado, que não oferecia nenhum risco a eles, é uma cena que poderia ser
plenamente de paz. Era só questão de atitude pela paz. Bastava o policial que iniciou a
agressão se reposicionar, reavaliar sua conduta, olhar para aquele senhor como se fosse
seu pai, seu tio ou ele mesmo quando chegar aos 67 anos... Faltou colocar-se no lugar do
outro.
Qualquer um de nós se tivermos neste momento uma atitude belicosa, seja
por palavras ou gestos, vamos afastar as pessoas ao nosso redor. Elas ficarão com medo,
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mexeremos negativamente em todo o ambiente em que estamos. Mas, se neste mesmo
ambiente tivermos uma atitude de paz e acolhimento, as pessoas vão se aproximar... até
os belicosos! A paz une até quem está em guerra.
Para nossa reflexão deixo trecho da poesia O Dia do Soldado em Niterói,
autor desconhecido:
Um dia usei farda, camuflagem, cantil e fuzil.
Cavei trincheiras, marchei em ordem unida.
Prestei continência, corri em acelerado.
Cantei o hino nacional, da bandeira.
Tirei guarda, fiz faxina, puxei pernoites.
Fiz corridinhas mixurucas que não davam nem pra cansar.
Aprendi sobre honra, retidão, respeito e confiança e que armas não geram
violência e flores não trazem a paz.
E sim, as intenções das mãos que as carregam....3

3

Livro Poemas e Canções Heroicas Marciais (guerreiras)

50

Violento é o silêncio

O Amor é dos deuses o mais antigo,
o mais honrado e o mais poderoso
Publicado em 6 de maio de 2018

Acabei de chegar do sepultamento da Jéssica. Nunca vi velório com tanta
gente de semblantes tão caídos. Já presenciei enterros de personalidades e políticos
famosos, mas os semblantes, nem de longe, mostravam tristeza profunda. Em alguns
casos estavam ali apenas para aparecerem na foto.
Como Jéssica era do Corpo de Bombeiros, as honras fúnebres agregaram ao
rito o cortejo de carros da corporação com luzes vermelhas e sirenes que entoaram um
som triste enquanto o caixão descia à sepultura.
O assassino era policial militar. Não vi nenhum carro da polícia. Nenhuma
sirene, ninguém fardado, nenhuma autoridade, nenhum pedido de desculpas.
Há poucos dias a Ministra da Justiça do Japão, Yoko Kamikawa, lamentou
porque a polícia demorou para prender um foragido da justiça: “Soube que o incidente tem
causado medo entre os idosos que moram sozinhos e problemas como congestionamento
no tráfego em pontos de verificação da polícia. Sinto muito”4

4

http://www.portalmie.com/atualidade/noticias-do-japao/crime/2018/04/ministra-japonesa-pede-descul-

pas-por-falha-das-autoridades-em-capturar-fugitivo/
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A nossa polícia de Brasília não se desculpará e, talvez, não explicará quais seus
critérios para aprovar em concurso público alguém com transtornos tão explícitos. Há um
ano ele vinha ameaçando a família da Jéssica e constrangendo os amigos dela no trânsito.
Não adianta meias palavras. Somos o quinto país que mais mata suas
mulheres. Não há como discordar de Eli Torres, quando diz que “existe a cultura de
propriedade que precisa de rompimento. Isso se dá desde o berço, do colo e orientações
dos pais sobre o respeito e convivência com as mulheres.”
Procurei na internet escola para os pais, achei apenas – apenas - a Escola de
Pais: http://escoladepais.org.br/circulo-de-debates/
Precisamos pensar para um futuro próximo a inclusão de educação voltada
para a família. Não falo de educação religiosa ou outra doutrina. Refiro-me à tolerância
da convivência em grupo. A cada ano 50 mil pessoas são mortas no trânsito; 46 mil
jovens negros e pobres são assassinatos nas ruas brasileiras; os nossos estádios de futebol
são arenas de combate tal qual no Coliseu romano.
Outra amiga chegou há pouco da Inglaterra e comentou que achou estranho
o filho da sua amiga, que também é brasileira, brincar de boneca. A mãe do garoto a
levou ao quarto e mostrou o tanto de coisas róseas no quarto. Minha amiga arrematou:
“Num primeiro instante até estranhamos. Passados alguns minutos percebemos que
não cabe separar os mundos: mulher versus homem, negro versus branco, homo versus
hetero. Somos uma só sociedade, temos que nos tolerar ou melhor, respeitar o outro,
a individualidade e a vontade de não permanecer num relacionamento abusivo e que
subjuga, em especial, a mulher. Não existe um plano B.”
Verônica Müller me escreveu: “A vida segue em conexão com o universo e
o luto precisa ser vivido. Mas quando a morte vem de injustiça e quando é jovem...!!!
Dói ainda mais na alma... Só muito silêncio para ajudar a adequar essa realidade ao que
podemos aceitar...”
Impossível aceitarmos essa covardia com quem disse que amou aquela moça,
dormiu com ela, beijou-lhe a boca e participou de seus segredos mais íntimos.
Finalizo nossa reflexão com Platão: “[...]assim, pois, eu afirmo que o Amor é
dos deuses o mais antigo, o mais honrado e o mais poderoso para aquisição da virtude e
da felicidade entre os homens, tanto em sua vida como após sua morte”.

52

Violento é o silêncio

Cadê a Jéssica?
Publicado em 5 de maio de 2018

Hoje minha família foi vítima do feminicídio, que é o crime praticado contra
a mulher pelo homem que deveria protegê-la.
A representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gasman explica que
“feminicídios são assassinatos cruéis e marcados por impossibilidade de defesa da vítima,
torturas, mutilações e degradações do corpo e da memória. E, na maioria das vezes, não
se encerram com o assassinato. Mantém-se pela impunidade e pela dificuldade do poder
público em garantir a justiça às vítimas e a punição aos agressores”.
Jéssica tinha 25 anos e um futuro promissor no Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal. Mas cinco tiros tiraram-lhe a vida, o futuro e deixaram um vazio nas
nossas almas, e enorme sensação de impotência diante de tamanha covardia e brutalidade.
As estatísticas mostram que treze mulheres são assassinadas por dia no Brasil;
somos o quinto país que mais mata suas mulheres. “...Do total de feminicídios registrados
em 2013, 33,2% dos homicidas eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas.”[1]
Há pouco tempo estive numa palestra-show da poeta e atriz Elisa Lucinda.
Questionada sobre a violência contra a mulher ela foi enfática e disse mais ou menos assim:
— Os homens que matam nossas filhas e sobrinhas são aqueles que hoje dormem
na cama dos pais; são aqueles que, sob a proteção da mãe, mandam o pai da cama para o sofá, e
fica dormindo com a mãe. São esses mimados que nunca ouviram “não” de uma mulher que, ao
primeiro “não” da namorada, matam-na.
A nossa sociedade precisa educar nossos homens para conviver com suas
mulheres. Precisamos de educação para mostrar-lhes que o “não” é parte do processo de
convivência e pode ser muito bem aproveitado no amadurecimento humano.
Quando mata sua companheira, o assassino fere de morte a família dela,
a família dele e todas as famílias que convivem com eles. Portanto, o estrago é muito
grande para ser negligenciado. Não basta aumentar a pena é preciso fazer o covarde ter
medo da pena. A certeza da punição é o medo do covarde.
No caso de Jéssica, o assassino, que é policial, disse que não seria preso porque
a farda o protegeria.
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Sou pai de três meninas e avô de duas. Sinto na alma a dor do pai da Jéssica,
que é um homem muito amado pela nossa família. Agora ecoa pelos ares a frase de um
pai desesperado e impotente: “Onde está minha filha? Cadê a Jéssica?”
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Barreiras rumo ao retrocesso
Publicado em 09 de abril de 2018

Desde 1961, ano em que nasci, o Brasil tem rompido algumas barreiras. A
primeira foi a derrubada da ditadura militar em 1985. Experimentamos a liberdade de
expressão, não nos sentimos mais vigiados em nossos telefonemas e temos certeza que
não seremos convidados a deixarmos o Brasil por conta das nossas opiniões. O Brasil se
conscientizou que o militarismo não é uma boa forma de governo.
Outra grande conquista foi a derrubada da inflação. Rompemos essa barreira
com o Plano Real em 1994. Conhecemos o quanto vale nosso dinheiro e não mais
admitimos uma inflação de 80% ao mês como aconteceu no final do governo Sarney.
Daqui a uns dias teremos eleições presidenciais. O candidato que não atentar para isso
está fadado ao fracasso.
Outra grande conquista foi a chegada da internet em 1988. Desde então
estamos presentes em mais lugares e com mais rapidez. Sabemos em tempo real o que
acontece no Brasil e no mundo. A criatividade saltou nos nossos aparelhos celulares;
amigos sumidos reapareceram nas redes sociais. A internet diversificou nossa
comunicação, mudamos de hábito.
O telefone que era patrimônio valioso declarado no imposto de renda, hoje
é objeto que pode ser substituído a qualquer momento por outro mais moderno e mais
barato.
Outra conquista foi o reconhecimento da educação como principal
instrumento para nosso crescimento pessoal, das empresas e do país. Causa-nos
assombro quando nossos estudantes não se saem bem nos testes internacionais.
Percebemos que a população e alguns governantes estão procurando nos colocar no topo
do podium mundial. Temos consciência da importância de uma educação de qualidade e
que cobraremos os governantes nas urnas.
A última barreira foi o combate à corrupção. Tudo começou em 2005 com
a CPI do Mensalão. Em 2014 a Operação Lava Jato confirmou que a corrupção é um
mal a ser combatido, sempre. Descobrimos o quanto a corrupção é prejudicial à saúde
do país. No imaginário popular, na consciência brasileira, o político que se aventura na
corrupção está com um pé na cadeia. A cela escura e fria já é realidade para muitos deles.
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Este texto é apenas uma pequena reflexão sobre esses pontos positivos.
Tivemos muitos outros avanços como na saúde, na agricultura, em segurança jurídica
etc. São avanços da nossa sociedade que nos deixa muito orgulhosos.
No entanto, temos que ficar atentos porque pode existir alguém com cara de
bom moço querendo voltar ao passado. Essa pessoa pode estar numa toga, numa camisa
bem engomada de colarinho branco ou o nosso amigo que não lê, não cria argumentos e
deixa-se levar pelos discursos fáceis da televisão.
É visível que a população, em sua grande maioria, está de mãos dadas
numa barreira defendendo esses avanços. Não descansemos, sejamos vigilantes pois
sempre existe alguém, com interesses suspeitos, querendo furar essas barreiras rumo ao
retrocesso.
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Água é vida. Muita água, muita vida.
Pouca água, pouca vida
Publicado em 18 de março de 2018

Mais uma vez Brasília sediará um evento internacional. Há pouco tempo
tivemos a copa do mundo; há quatro anos a Operação Lava Jato tem colocado vários
políticos graúdos na cadeia com repercussão internacional e agora teremos o 8º Fórum
Mundial da Água. Estão sendo esperadas 40 mil pessoas de mais de cem nações.
O vocábulo “Fórum” significa local para discutir “direitos, privilégios e
imunidades”. Portanto, neste evento serão discutidos os direitos de alguns acessarem
água potável e de qualidade e quanta água pode ser distribuída para cada indivíduo ou
nação. Uma questão há muito superada é que a água não deixará de existir em nosso
planeta... A água potável é que está em questão.
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Será um encontro de titãs. De um lado empresas endinheiradas tentarão
convencer políticos e empresários de que ainda podem gastar muita água para fazer
mais dinheiro. Do outro lado da pista, em galpões sem maiores luxos estará a sociedade
representada por sonhadores, ideólogos, ambientalistas e “bichos grilos”... a população
que paga a conta.
Vendo a programação percebemos que esses debatedores não se encontrarão,
cada um no seu galpão defendendo o seu quinhão, a sua gota d’água. E só eles, o ser
humano é capaz de definir quanta água irá para cada indivíduo e quais povos terão
direito a matar a sede. A irracionalidade humana não aprendeu a agir como a água que
não escolhe a quem saciar. Ela lava o corpo e mata sede seja branco ou negro, jovem ou
ancião, animal doméstico ou selvagem. Corre solta nos vales acima ou abaixo da linha
do equador sem se questionar se esses povos são dignos de aproveitá-la. O ser humano,
na sua pequenez espiritual, faz escolhas, separa, discrimina. Já se reuniu sete vezes e se
reunirá mais setenta e sete e não encontrará a equação óbvia que todos são iguais perante
os mares e rios.
Este evento é muito representativo para Brasília porque no ano de 2017, pela
primeira vez, tivemos racionamento de água. Descobrimos que a água da capital federal é
finita. Nos primeiros dias ricos e pobres ficaram sem tomar banho. Depois achou-se um
jeitinho de desviar a água do Lago Paranoá para abastecer as piscinas.
Ainda não amadurecemos num grau de consciência de que os recursos
naturais podem ser usados de maneira parcimoniosa, comedida, igualitária. A bancada
da agricultura no Congresso Nacional ignora o alto consumo de água na sua produção. A
agricultura gasta 91,5 litros de água para acrescentar 1 real à economia. O setor elétrico
precisa de apenas 1,18 litros; a indústria de transformação precisa de 3,72 litros para
acrescentar o mesmo 1 real.
Além disso é estarrecedor sabermos que 35 milhões de brasileiros não tem
acesso à água potável. Isso num Brasil que somado ao Caribe e América Latina possuem
a maior bacia hidrográfica do mundo.
Há uns trinta anos, a desigualdade em Brasília era anunciada pelo prefixo
dos telefones: 377 é da Ceilândia, é favelado; 274 é da Asa Norte, classe média; 272 é da
Asa Sul, classe alta. Hoje o mote é outro. Morar na Ceilândia, banho dia sim outro não.
Morar no Lago Sul significa ter água para banhar todos os dias.
O que exigir dos debatedores para que todos tenham acesso à água potável
e de qualidade? Educação para uso sustentável da água? Punição severa para quem
usurpar seu direito sobre a água? Impeachment do governante que não se empenhar em
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garantir água de qualidade para toda a população? Aliás, água potável deveria estar nos
compromissos de campanha dos candidatos nas eleições deste ano.
Neste 8º Fórum quem se sentará no banco dos réus, a água ou o homem?
Quem representará a água? Quem será seu advogado? Se fecharmos as torneiras e as
descargas dos banheiros do evento que rumo o debate tomaria?
Por fim, trago duas lembranças para nossa reflexão. Num hotel em
Pirenópolis está escrito: “A água do planeta é toda a água que temos”... No primeiro dia
de aula o professor Barradas escreveu no quadro: “Água é vida. Muita água, muita vida.
Pouca água, pouca vida”.
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Largar o crime para flertar com educação e trabalho
Publicado em 20 de fevereiro de 2018

É difícil sermos contra a chegada das Forças Armadas no Rio de Janeiro para
combater o crime organizado. O crime tomou conta das ruas, das praias e dos cofres
públicos; tirou a vida de policiais honestos e civis inocentes; arrebanhou garotos pobres
da periferia e até autoridades insuspeitas.
Logo na intenção da missão vemos que essa operação está fadada ao fracasso.
“Combater” o crime organizado não é o mesmo que “acabar”, “aniquilar” ou “vencer”. O
“combate” não tem a intenção de aniquilar o inimigo.
O Exército vai tratar do crime organizado que enriquece com o dinheiro dos
assaltos e tráfico de drogas. A Operação Lava Jato já está cuidando dos políticos bandidos
que igualmente causaram enormes danos à população. Se estas operações tiverem
sucesso, além de Cidade Maravilhosa o Rio será uma cidade maravilhosamente próspera.
Como o próprio nome diz, o Crime Organizado não é desorganizado, tem
hierarquia, leis, comando, punições. Sendo organizado, já detectou que não dá mais para
investir no Rio. A meca do tráfico não dá mais lucro. Não haverá mais investimentos
naquele Estado. Chegou alguém mais forte que inviabilizou os negócios. Neste caso o
que faz uma empresa que pretende se manter no mercado? Abre filiais ou muda-se para
outro local. O crime organizado está de malas prontas. Temos como exemplos mais
óbvios, Roraima, onde os venezuelanos estão sendo recrutados pelo crime organizado, e
Ponta Porã, fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Há poucos dias estive nessa
cidade e ouvi de um morador:
— Nós aqui ouvíamos música de fronteira, brasileira ou paraguaia, ou música
sertaneja de raiz. Depois que os traficantes do Rio mataram o Jorge Rafaat, que dominava o
tráfico na fronteira, passamos a ouvir muito samba e funk. Antes, não tinha essas músicas aqui.
Há muito tempo que o Rio de Janeiro já vem sendo tomado pelas forças
armadas, já se vão trinta anos de investida contra o tráfico e, como a intenção era apenas
“combater”, o crime continua desafiando decretos, tanques e patentes.
Para enfrentar o cartel de Medelín e as FARC – Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia -, a Colômbia investiu em infraestrutura e condições sociais
fortes em Medelín e esvaziou os cofres das FARC. Aquele país pegou os jovens pela mão
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e os trouxe para junto de si. Investiu em educação, iluminou as ruas, construiu teleféricos.
O Estado se apresentou como primeira opção. O tráfico ficou como segunda opção.
O governo não venceu enquanto enfrentou o crime na bala, foram 50 anos
de troca de tiros. A solução foi minar as finanças das FARC. Agora elas se entregaram,
fizeram acordos que podem ser questionados e estão concorrendo na política local.
Tudo leva a crermos que o Exército no Rio não encontrará mais a quem
prender; dificilmente exibirá como troféu um paiol de armas ou toneladas de drogas. Os
militares darão um basta, mas não resolverão o problema. Se os militares botarem todos os
bandidos cariocas atrás das grades ainda sobrarão os jovens que já simpatizam com o crime.
Por fim, o Brasil não pode deixar os jovens cariocas perambulando pelas ruas
enamorando-se do tráfico. Eles têm que ser seduzidos a largar o crime para flertar com
educação e trabalho.
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O centauro dentro de nós
Publicado em 13 de fevereiro de 2018

Nos primeiros dias de escola aprendemos que somos animais racionais. A
professora explica que somos diferentes dos outros animais porque temos a capacidade
de raciocinar, de usarmos a razão em nossas decisões. Somos o único animal capaz de
pensar e decidir antes de agir analisando todos os fatores contrários e favoráveis.
Isso significa que temos dentro de nós dois animais. Um em estado bruto e
outro lapidado, que usa a razão para dominar a brutalidade. O bruto e o racional formam
o que somos, ajudam em nossas decisões, levam-nos à defesa ou ataque.
O Centauro – ser mitológico metade homem e metade cavalo – é a figura que
mais representa nossos instintos. Como humanos, tal qual o centauro, a razão ficam na
parte superior e frontal do corpo. A razão deve estar sempre vigilante para não deixar o
animal dominar todo o corpo.
A professora também ensina que vivemos em sociedade. Portanto, temos
que obedecer às regras sociais. Nossos pais nos levam à escola para que desde cedo nos
diferenciemos dos outros animais. Para nos ensinar a convivência em sociedade temos,
além da escola, a família e o estado. Como educadores, essas instituições não podem
falhar nem dar mal exemplos senão a vida em sociedade fica insuportável.
As cenas de violência nas praias do Rio de Janeiro exibidas fartamente neste
carnaval, mostram que o lado animal está sobrepondo-se à razão em alguns indivíduos.
Aquelas cenas mostram que a escola, a família e o estado fracassaram na arte de educar,
de convencer e de mostrar o que é viver em sociedade.
Os centauros nas areias das praias mostrados pela televisão ignoraram a parte
humana superior e conservaram a metade animal desembestada. Quando esperávamos
atitudes sensatas e moderadas daqueles jovens vimos a força física do bando sobrepondose à razão.
Para tentarmos entender o que está acontecendo com aquela juventude
podemos pegar emprestados os exemplos dos governantes do Rio de Janeiro. O Rio
tem presos dois ex-governadores, alguns políticos e vários empresários renomados por
surrupiarem dinheiro público. Sem contar as irresponsabilidades dos motoristas que
avançam o sinal vermelho e dirigem bêbados.
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Quais recados a irresponsabilidade desses governantes, empresários e motoristas
passam à juventude em formação? Se o bacana da cobertura rouba eu também posso fazer o
mesmo aqui na areia; se aquele magistrado do Supremo Tribunal solta os endinheirados eu
também não serei preso; se quem deveria investir na minha escola e no meu preparo para o
trabalho está me roubando por que eu vou ser correto em minhas ações?
Claro que este texto é apenas uma reflexão ligeira e por isso deixa inúmeras
brechas para controvérsias. Mas num ponto havemos de concordar. Apesar de sem
escolas e sem empregos aqueles jovens bandidos têm inteligência e exemplos em que se
espelham.
O cão pastor só não avança no rebanho porque foi treinado e será corrigido
se atacar. Aqueles jovens batem, derrubam e chutam porque sabem que não correm
riscos. Qual a diferença entre eles e nós que assistimos a tudo isso do sofá confortável? Se
tirarem nosso trabalho, nossa escola; se nos afastarem das boas maneiras de convivência,
se nos agredirem gratuitamente no trânsito não soltaremos também o centauro de
dentro de nós?

Colaboração: Cleide Dias
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As belezas do nosso jardim
Publicado em 27 de janeiro de 2018

É muito pertinente, muito válido, compararmos nossa vida a um jardim.
Vida, aqui representada pelo processo constante de mudanças; o que tem
energia. Jardim, é o que remete ao sagrado, algo belo que nos traz paz interior.
Acho que o amor nasceu num jardim. Talvez por isso presenteamos nossas
amadas com rosas vermelhas... A cada sorriso delas experimentamos a paz celestial.
No dia em que nascemos começamos a fazer nosso jardim. Preparamos e
adubamos a terra, jogamos as primeiras sementes. Ao longo da vida vamos desfrutando
da beleza desse jardim. Jardim que se preza não tem só um tipo de flor, só uma cor, só
um tipo de planta. Deve ter muitas e coloridas. Uma floresta em miniatura. Variedade de
plantas, flores e frutos atrai lindas borboletas e beija-flores.
O início é um dia para ser lembrado. Tanto é que festejamos nossos
aniversários a cada ano e o dia que a pessoa amada disse sim. Gastamos um dinheirão e
tempo preparando comidas e bebidas para família e amigos festejarem esses dias. Quando
chegam é uma festa. É de dia fartura... fartura de alegria!
E quem são esses amigos? São as borboletas e os beija-flores que visitam nosso
jardim. São os pássaros que entoam seus cantos à sombra; é o barulhinho da fonte d’água;
é o surgir d’uma minhoca curiosa – eca, que bicho nojento, minha mãe morre de medo.
Ao longo da vida passamos por momentos. O nascimento de uma filha,
começar em novo emprego, viagem de férias. Os momentos felizes são aqueles quando
nosso jardim está em plena florescência, está viçoso, vigoroso.
Os momentos de tristeza também batem à nossa porta. É quando nosso
jardim está murcho. A terra não bem adubo, as sementes não germinaram, as borboletas,
beija-flores e abelhinhas não vieram. Morreram as minhocas que arejam o solo.
Vamos conseguir manter nosso jardim florido todos os dias do ano? Claro
que não. Num dia a saúde estará debilitada. Noutro dia nos aborreceremos no trabalho.
Noutro, choraremos o amor que se foi.
Cabe a nós cuidarmos da nossa vida, mantê-la o máximo possível florida.
Haverá tempestades. Dias de muita chuva, água em demasia. Dias nublados com sol
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escondido. Nascerão os fungos e os pulgões. Toparemos algumas pessoas indesejadas
que não nos querem bem, querem acabar com o nosso jardim. E quem são elas? É aquele
sujeito no trânsito que queria a pista só para ele. É também o vizinho chato que liga
o som alto, que buzina, que implica com o latido do cachorro. É a flor vermelha que
murchou porque nosso amor foi embora.
Não vamos acabar com o nosso jardim toda vez que acontecer uma atribulação
na nossa vida. Resta-nos sabedoria para limparmos, deixá-lo livre das pragas e continuarmos
apreciando a beleza das flores até nosso próximo aniversário. Sabedoria para tirarmos essas
pragas sem nos machucar nos espinhos, sem derrubar as pétalas das flores.
Somos os únicos responsáveis pelo que nos acontece entre um aniversário
e outro. Nesse ínterim, vamos adubar nosso jardim, trocar as plantas que morreram,
matar as pragas. A beleza do nosso jardim depende das nossas escolhas. A planta, será
ornamental ou frutífera? Quais as cores das rosas, amarelas, brancas ou vermelhas?
O que queremos para nossa vida? Saúde? Todos nós queremos! Um
grande amor? Todos nós queremos! Dia de sol? Todos nós queremos! Com esse tripé
conseguimos eliminar quase todas as pragas da nossa vida.
Vários jardins têm nos trazido serenidade e harmonia: Jardim do Éden,
Jardim Oriental, Jardins Suspensos da Babilônia...
Agora é a vez de contemplarmos as belezas do nosso jardim.
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Programa de índio

A comunidade indígena Pium, em Roraima, foi assaltada há poucos dias. Os
bandidos levaram um carro e um computador dos agentes de saúde e machucaram um
médico.
Venho relatar para vocês a minha experiência fotográfica nos dois dias que
passei com os Pium. Eles têm esse nome porque pium é um mosquito que infesta a região
na época da chuva.
O projeto fotográfico era para um grupo inicial de no máximo 15
adolescentes. Mas ao saber do curso os indígenas Manoa, os da Cachoeira do Sapo e
de outras comunidades foram se ajuntando. Na cerimônia de abertura eram 36 jovens
curiosos e sedentos por novos conhecimentos. Todos chegaram com um caderno e uma
caneta. Nenhuma criança ou adolescente daquelas comunidades estava fora da escola.
Parabenizei as lideranças por este feito.
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Enquanto estivemos juntos, me levaram para chupar caju tirado do pé,
manga recém caída e brincar de bola.
Numa demonstração de rara simpatia com estranhos me convidaram para
subir numa montanha bem alta. Era alta mesmo. Às cinco da manhã já estávamos de pé
e iniciamos a escalada. Lugar lindo, cheio de enormes pedras pretas.
Lá no topo, vendo-me às bicas de suor e ofegante, um simpático-gaiato disse:
Professor, logo ali é a Guiana. Dá uma hora caminhada. Vamos?
Fiquei sem resposta porque no mesmo instante um casal de tuiuiú
branquinhos, iluminados pela aurora dourada, passou raspando nossas cabeças e ficamos
em êxtase com a linda imagem.
— Perguntei ao Abraão, que estava com minha câmera: você fotografou?
— Não, professor. Fiquei nervoso. Não conseguiu apertar o botão.
O grupo soltou uma estrondosa gargalhada que foi ouvida lá na Guiana.
No meio da manhã começamos a descida. Foi a parte mais difícil. Meus pés
reclamaram muito e minha mochila parecia pesar igual saco de cimento.
— Professor, essa outra montanha é mais alta, mas tem a toca de uma onça lá
em cima... boa pra fotografar. Vamos?
Não sei se o convite era mais uma pilhéria ou era para valer.
— Arquejando, respondi: Podem ir, façam boas fotos. Espero vocês aqui embaixo.
Gargalhamos e posamos para a foto oficial.
Foram dois dias de muita sinergia. Comemos juntos, rimos juntos, ganhei
dança de boas-vindas e colar como demonstração de carinho. A rapaziada se empolgou
com a fotografia e traçamos planos para o próximo encontro.
Nesses dias eles viram o mundo sob outra perspectiva. Macacos e cachorros
brincando nas nuvens, peixes desenhados nas pedras e o quanto um sorriso, um salto ou
deitar-se no chão podem render uma boa fotografia.
Fui embora à noitinha. O fatídico assalto aconteceu pouco depois que saí. Até
agora essa covardia me dói no peito.
A vida é dual, sempre haverá a tristeza e a alegria, a covardia e a justiça, o
feio e o belo. Felizmente, antes desse triste episódio eles passaram dois dias embevecidos
com a magia das cores, com o milagre da composição e com a descoberta das belezas que
existem em volta deles.
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Aquela comunidade foi palco de dois diferentes espetáculos quase ao mesmo
instante. Lá, os bandidos fizeram um terrível programa de covardes. Aqueles jovens e eu
fizemos um belo programa de índio.

Obs. Deixo meus sinceros agradecimentos aos colegas e guias Mario Nicacio, Jaú, Josué
Lira, Joacy Alexandre e Ellem Silva.
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A escola não ensina violência
Publicado em 08 de janeiro de 2018

Há poucos dias, motivado por cenas animalescas de alunos agredindo
professores em sala de aula, o Senado Federal realizou uma audiência pública para
debater as causas da violência na escola.
Antes de entrar na audiência, quero refletir com você a etimologia da
palavra educação. Educação vem do latim educare, educere, que significa conduzir ou
direcionar para fora. O termo é composto pela união do prefixo ex (fora) e ducere
(conduzir). Ou seja, educar alguém é conduzi-la para fora de si; é conduzi-la do seu
estado animal irracional para o animal racional; é sobrepor ao ser racional ao irracional.
É educá-la para sair do seu mundo familiar para entrar na sociedade; é tirar de dentro da
pessoa o que ela tem de melhor... e mostrar isso ao mundo.
Como o Brasil está perplexo com a violência escolar mostrada nos últimos
dias, é urgente conversamos sobre isso.
O que nossos alunos levam para a escola é a violência e descortesia que
mostramos a eles diariamente. Não estamos dando a eles o melhor da nossa educação, o
melhor de nós.
Não existe nenhuma escola neste país que pregue a violência, que tenha
como bandeira a violência, seja física, verbal ou de comportamento. A descortesia
praticada diariamente por nós é uma violência que entendemos ser de menor potencial e
inofensiva, por isso a toleramos.
Quando o aluno chega à escola, traz consigo toda violência que vivenciou a
caminho da escola. Já chega violento cheio de informações distorcidas; chega descortês,
intolerante, porque foi isso que passamos a ele seja na família, na rua, na televisão ou na
internet.
Vamos a alguns exemplos. Não é uma violência nossos governantes flagrados
surrupiando dinheiro público? Não é igualmente mal exemplo à nossa juventude uma
mulher ser espancada ou assassinada pelo parceiro (o homem que deveria protegêla) a cada quatro horas? O que dizer das descortesias no trânsito quando motoristas,
motociclistas ciclistas e pedestres brigam entre si? Existe descortesia maior do que
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falarmos com alguém que não desgruda do celular? O quer dizer do comportamento das
torcidas organizadas nos estádios de futebol?
Estes poucos exemplos são apenas para aguçar nossa curiosidade para
discutirmos e combatermos as diversas causas da violência escolar.
Não existe escola onde o aluno chegue pacífico e saia violento. Na escola
não se aprende ser violento ou descortês. Só que a escola tem pouco tempo para lapidar
a alma humana. É um tempo ínfimo se comparado às muitas horas que o jovem fica
exposto à avalanche de desconstruções sobre paz, cortesia e gentileza.
Precisamos educar a sociedade para educarmos nossos alunos. Desejar o
contrário é injustiça com a escola e perversidade com os jovens. Não devemos esperar
que só a escola faça isso, ela não tem condições sozinha.
Nenhuma criança chega pacífica e sai violenta da escola. A grande lição
daquela reunião é “que a escola não ensina violência.”
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Juro que não vou perder a linha
Publicado em 21 de novembro de 2017

Não vou perder a linha por conta daquele locutor de rádio que não se atualiza,
portanto, não conhece a realidade do serviço público do século XXI. Fica nos chamando
de vagabundo... todos os dias me chama de vagabundo. Estou cansado desse cara!
Não irei me aborrecer mais com aquele deputado que está ruim nas pesquisas,
não tem uma causa de fôlego para ajudar o país e quer alavancar sua fracassada carreira
em cima do servidor público, dizendo que somos culpados pela crise econômica do Brasil.
Nas próximas eleições não votarei no partido do atual governo federal
que não tem um plano de governo sólido e conta com apenas 5% da credibilidade da
sociedade. Como num toque mágico o governo acabou de descobrir que a solução para
a crise econômica é arrochar os salários, a previdência e outras garantias dos servidores
públicos. Nenhuma palavra ele disse sobre os grandes devedores da Previdência Social
cuja dívida chega aos 426 bilhões de reais.
Esse governo esquece que os males do Brasil começaram no dia em que os
partidos que o apoiam resolveram indicar para a Administração Pública seus pupilos sem
preparo técnico, com a intenção máxima de amealhar para si e seus membros as riquezas
produzidas pelos brasileiros... Ou não é isso que o Mensalão e a Lava Jato descobriram?
Servidor público não tem grandes fortunas, não sonega impostos. Difere do
funcionário privado porque aquele não lucra com a venda do produto. Ele vende seu
produto, que é o servir ao público, sem pedir ou negociar preços por esse serviço. Não
há, assim como na rede privada, uma concorrência entre os servidores públicos.
Quando qualquer cidadão se sente ameaçado chama o policial, que é
funcionário público; se está doente, pede socorro ao médico, funcionário público; os
controladores de voo, que cuidam da nossa segurança nas alturas, são funcionários
públicos. O nosso primeiro astronauta foi um funcionário público.
Os juízes, os policiais federais e procuradores que estão combatendo a
corrupção na Operação Lava Jato, são servidores públicos. Eles não prenderiam esses
políticos famosos e influentes se não tivessem a seu favor a estabilidade e outras garantias
inerentes ao servidor público.
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Se o Brasil entrar em guerra hoje quem vai para a frente da batalha são os
heroicos militares, funcionários públicos. Não serão os civis. Nós travaremos outra
guerra. Iremos produzir mais para suprir as necessidades impostas pela guerra; ficaremos
protegendo as famílias desses militares, torcendo para que todos voltem inteiros para casa
ou choraremos quando a morte for mais forte. Neste momento seremos todos heróis.
No livro “A República”, Platão descreve seu Estado ideal. Cada cidadão desse
Estado, deveria assumir as funções para as quais tem mais habilidade e teria dedicação
exclusiva nessa tarefa. Por exemplo, o agricultor não poderia fazer música ou poesia
porque faltaria tempo para ele plantar o suficiente para alimentar a sociedade; o sapateiro
não poderia cuidar da agricultura e fazer música ou poesia senão faltariam sapatos para
a sociedade. Os agricultores e poetas não poderiam ir à guerra porque não se dedicaram
à ginástica nem às táticas de batalhas. Ou seja, cada qual, conforme sua destreza, dá o seu
melhor em favor da sociedade. Por Platão, juro que não vou perder a linha.
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Os escravos do Presidente
Publicado em 31 de outubro de 2017

Nestes últimos tempos nós brasileiros temos debatido, comentado e até
ficado de mal com parentes e amigos quando o assunto é combate à corrupção. A
corrupção entrou nas nossas discussões no trabalho, nas reuniões familiares e no boteco
com os amigos. Refiro-me à corrupção envolvendo dinheiro público, o famoso crime
do “colarinho branco”. Os criminosos usam ternos pretos, gravatas vermelhas e camisas
brancas... de colarinho branco.
Mas existe outro tipo de corrupção que fingimos não ser corrupção. A
nossa corrupção de cada dia, praticada individualmente por nós. Não seria corrupção
ultrapassar pela direita para entrar na frente dos demais motoristas? Ou fingir-se de
cego e estacionar nas vagas das pessoas com deficiências e dos idosos? Na educação, a
corrupção é dos pais que entregam seus filhos na escola e deixam sobre os ombros dos
professores a responsabilidade de toda a educação dos pequenos, desde a hora de desligar
o celular até obedecer às regras básicas de convivência.
Quero conversar com você sobre a corrupção do ponto de vista político. Existe
uma que julgo “muito gravíssima”. O que fez o Governo Temer? Negociou a Portaria que
trata do trabalho escravo. Para se livrar das denúncias da Procuradoria-Geral na Câmara
dos Deputados, o governo negociou a dignidade de pessoas. Ele negociou, os deputados
e os empresários aceitaram. Aceitaram que nossos compatriotas que hoje trabalham
em condições iguais à de escravos continuem nesse regime de escuridão, continuem na
caverna de Platão. Aceitaram que as empresas que contratam essas pessoas não sejam
denunciadas nem punidas. Isso é gravíssimo! O Governo Federal negociou a dignidade
da pessoa humana. Usou toda a força do Estado para negociar carne humana viva em
prol de manter-se no poder. Isso é inadmissível num país humanista, dado à caridade e à
compaixão. Somos defensores do direito à vida e à liberdade.
Essa é a corrupção que fingimos não ver, que não entra nas estatísticas.
Essa medida se aproxima do que Hitler fez quando incinerou seis milhões de judeus
para preservar a raça ariana. O que o Governo Temer está fazendo? Está deixando essas
pessoas pobres, ignorantes e, por isso, indefesas, fora do alcance do poder público. Está
tirando delas a chance da justiça, a chance de sair de uma vida cruel e vir para cima, para
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o sol, para suas famílias, para seu ciclo social e esbanjar dignidade. O Governo Temer
está tirando desses infelizes a carteira de trabalho assinada, o salário mínimo, um lugar
decente para descansar o corpo e dar asas ao espírito, para comer comida decente para
alimentar o corpo e renovar as energias para gritar por socorro, ainda que seu lamento
não ecoe na Câmara dos Deputados.
Essa aliança governo-deputados-empresários está tornando nossos
governantes indignos, cruéis e sádicos. Aqui não cabe mais o vocábulo corrupção. Fez
isso com os escravos do século XXI e pode fazer com qualquer outro tipo de trabalhador.
Do ponto de vista desse governo, não tem nenhum problema, não tem nada demais
negociar a vida e a dignidade humana, desde que o Governo Temer se mantenha no
poder.
Nunca se imaginou que o mundo olhasse assustado para nós. Essa escravidão
do século XXI levou-nos ao fundo do poço da indignidade. Sabemos que chegamos;
saberemos sair?
Não relaxemos, qualquer brasileiro, ainda que use camisa branca engomada
ou camiseta puída, pode se tornar um dos escravos do Presidente.
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Quer presente de Natal melhor que este:
corrupto na cadeia?
Publicado em 06 de outubro de 2017

Há no Congresso Nacional copiosos políticos que foram denunciados na
Operação Lava Jato por envolvimento em corrupção. Alguns são de Alagoas, Maranhão,
Minas Gerais, Roraima, Rio de Janeiro e outros estados.
Você, morador desses estados, já considerou o tamanho do estrago que faria
na vida desses corruptos se decidisse não votar neles nas próximas eleições em 2018? Já
imaginou o grande bem que faria à política e aos cofres públicos de seu estado? Então,
já planejou em se organizar com os amigos e seriamente combinar em não votar em
corrupto no ano que vem?
Coincidentemente, os estados governados por esses políticos estão vivendo
uma crise sem precedentes. O estado de Alagoas, por exemplo, aumentou o percentual
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de pessoas vivendo na extrema pobreza, em 2014, era de 21,5% e, em 2015 passou para
22,3%5. Segundo o IBGE, Alagoas é um dos estados mais violentos entre jovens negros.6
A violência é consequência da falta de emprego e de educação de qualidade. Sendo
assim, a falta de recursos para a segurança e educação não estará ligada à corrupção e má
administração dos políticos do estado?
O índice de analfabetismo no estado do Maranhão é 50% maior entre os
negros7 e, em Roraima, 16,9% vivem abaixo da linha da pobreza8.
Será que esse índice é porque a criança negra maranhense não gosta de
estudar? Não gosta de escola? Ou os pais delas não as querem crescendo profissionalmente?
Certamente, não!
Será que Roraima não tem indústrias porque os moradores de lá não
querem trabalhar? Ficar desempregados é uma opção deles? Qual cidadão não deseja
toda a população empregada, com salários decentes e contribuindo para o crescimento
do estado?
Se esses estados são os mais pobres e seus políticos estão citados na Lava Jato
por corrupção será que a pobreza é culpa de Deus? Ou será porque os corruptos fazem
os diabos para manter a população na pobreza? Deus quer a pobreza de alguém ou serão
os eleitores, numa escolha coletiva, quem têm contribuição direta e decisiva nos seus
destinos? Deus quer o político corrupto no poder ou é o eleitor desavisado quem o quer?
Nunca vi Deus numa fila de votação.
Não posso concordar com essa passividade de que Deus vai melhorar a
situação. Acredito que Deus está cuidando neste momento dos africanos que morrem de
fome e AIDS; está convencendo São Pedro a mandar chuva para o agreste nordestino;
está protegendo os náufragos em botes saindo da África para a Europa. Por isso Deus não
tem tempo de socorrer os eleitores que votaram nesses corruptos.
Se você votou no político porque ele prometeu ser honesto e a Lava Jato
disse o contrário, por que não mudar de ideia? Vote em outro, vote em branco, faça seu
voto de protesto, não vote. Por que esse político corrupto tem de receber novamente
seu voto?
5

http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=23231

6

http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2012/11/no-maranhao-indice-de-analfabetismo-e-50-maior-entre-os-negros.html
7

http://diariodocongresso.com.br/novo/2011/05/roraima-169-vivem-abaixo-da-linha-da-pobreza/
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/06/alagoas-e-campeao-na-queda-de-mortes-mas-lidera-homicidios-de-jovens-e-negros_34515.php
8
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Ora, se até agora você votou nele e seu estado continua pobre, é hora de
mudar isso. E é por meio do voto que você mudará. Ano que vem tem eleição. A urna
estará de boca aberta esperando o seu voto. Cabe a você, e somente a você, decidir o que
quer para sua família e seu estado.
Os políticos corruptos implicados na Lava Jato não têm medo do Supremo
Tribunal Federal. Desobedecem às decisões do STF, pois sabem que dificilmente serão
presos por essa Suprema Corte. Por outro lado, eles se pelam de medo dos juízes de
primeira instância, como Sérgio Moro (Curitiba), Vallisney Oliveira (Brasília), Marcelo
Brettas (Rio de Janeiro) e Ana Emília Aires (Roraima).
Se você não quer corruptos no seu estado, se você quer vê-los presos, como
fazer isso? Não vote neles. Sem o seu voto eles perderão o mandato, perderão o foro
privilegiado. O processo sai do STF e vai para a primeira instância, para o Sérgio Moro.
Moro demora pouquíssimo tempo para mandar prendê-los. Na pior das hipóteses,
podemos imaginar que se o político corrupto do seu estado não for eleito, mais tardar
em dezembro, véspera do Natal, ele estará preso.
Em Brasília, alguns políticos foram cassados e, acredite, é muito bom vê-los
cabisbaixos entrando no camburão. Quer presente de Natal melhor que este: corrupto
na cadeia?
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A democracia dos furacões
Publicado em 28 de setembro de 2017

Nos tempos da faculdade o professor disse que os furacões tinham nome de
mulher. A explicação cretina é que as mulheres chegam de mansinho, desarrumam a
vida do indivíduo e vão-se embora levando tudo. Com justa indignação das mulheres, os
furacões passaram alternar-se com nome masculino.
Consequência dos maus tratos que o homem vem dando à mãe terra os
furacões estão cada mais presentes; suas ações estão sendo mostradas ao vivo pela
televisão. Agora vêm em bando como mostram algumas fotos dos Estados Unidos.
Quero debater com você a democracia do furacão. Há poucos dias três furacões
simultaneamente atingiram os Estados Unidos. Apenas um deles, o Irma, desalojou seis
milhões de pessoas na Califórnia. Não poupou ninguém, botou todo mundo para fora de
casa. De trouxas na mão botaram o pé na estrada o policial branco e o cidadão negro, o
professor e o aluno, o médico e o paciente.
Aqui no Brasil temos uma enorme desigualdade social. Escolas de primeira
qualidade para os filhos dos ricos enquanto para os mais pobres as escolas públicas são
feias e sujas e a quantidade de professores é insuficiente para suprir todos os horários;
condomínios cercados e carros blindados protegem as classes A e B enquanto C e D se
arriscam nas ruas e se espremem nos ônibus a caminho do trabalho; O Mapa da Violência
de 2014 mostrou que cerca de 30 mil jovens de 15 a 29 anos são assassinados por ano no
Brasil, e 77% são negros ou pardos. Leio isso como massacre aos jovens negros.
Apesar de todas nossas mazelas e desigualdades ainda não aprendemos a nos
revoltar para tirarmos o sossego do político corrupto, do bandido que desfila com um
fuzil desafiando toda a sociedade ou do magistrado que almoça e janta no Palácio do
Planalto com os políticos que ele irá julgar. Aceitamos essas disparidades e convivemos
com elas na mais serena brisa.
Neste momento o Congresso Nacional está debruçado sobre como a população
financiará a carreira política dos senadores e deputados. Duas coisas impressionam: 1. em
nenhum lugar deste país existe sequer uma placa pedindo reforma política. Nós eleitores
estamos na iminência de pagarmos essa conta e aceitarmos a convivência harmoniosa
com esses garbosos políticos circulando entre nós; e 2. qualquer cidadão quando escolhe
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uma profissão recorre à família ou aos bancos para financiar seu projeto de vida.
Enquanto aceitamos pacificamente essa convivência, enquanto não nos
indignamos para mudarmos nossa disposição em relação às desigualdades sociais, a
televisão anuncia que o furacão Maria se aproxima do Caribe.
Em Brasília o tempo está calmo para os políticos que governam de costas
para o povo, que usam argumentos rasos para aprovarem leis em benefício próprio,
como o Fundo Partidário. Sabem que não serão importunados por nenhuma intempérie
vinda dos eleitores.
Não sei quais estragos os políticos do Caribe causam à sociedade, mas sei
que os caribenhos estão preocupados porque lá vem Maria fazendo a democracia dos
furacões.
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Minha história de amor
Publicado em 13 de agosto de 2017

Minha ex-aluna DB pediu para eu escrever a história de amor dela. Me
contou tudinho. Conversamos um tempão para matarmos a saudade e para eu achar o
fio da meada. Nesses tempos em que as redes sociais facilitam o contato entre as pessoas,
sabemos dos amigos apenas pela internet. No entanto, não podemos perder o hábito de
nos encontrarmos, sentarmo-nos e conversarmos. Pela internet não tem o valioso olho
no olho nem se pode dar uma boa gargalhada. O máximo que sai é uma risadinha para
dentro. A boa gargalhada é de dentro para fora, enche os pulmões, explode no rosto e
contagia quem estiver ao redor.
Minha amiga conheceu o rapaz nos tempos de escola. Eu era o professor de
ambos. Para ele era apenas namorico, mas para ela era amor... e dos grandes. Estudavam
à noite e algumas vezes fugiram da escola para namorar. Voltavam para a sala com o
batom espalhado pelo rosto. Noutras vezes ficavam lá mesmo no ninho de amor.
Findo o ano letivo, os encontros rarearam, cada qual pro seu lado. Nova
escola, novos amigos, novos amores, novas fugidas... Construíram suas vidas ao lado de
outras pessoas e há anos não se veem.
Essa fragilidade nas relações é que muitas vezes nos levam a sofrimentos
evitáveis. Se eles se amavam e se queriam por que não ficaram juntos? Só eles têm a
resposta! A dela é que ele era muito “galinha”.
Ela falou da magia dos passeios de bicicleta ao lado dele. Falou também das
vezes em que foi rapidinha à casa dele – sempre com hora marcada para voltar por causa
da aula.
Semana passada ela lembrou dele por causa da música Love Hurt, do conjunto
Nazareth. Foi a música que mais ouviram juntos. O trecho que ela mais gosta:
“O amor machuca, o amor deixa cicatrizes, o amor fere
E prejudica qualquer coração
Que não seja resistente ou forte o suficiente
Para aguentar muita dor, aguentar muita dor
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O amor é como uma nuvem
Contém muita chuva
O amor machuca, oh, o amor machuca”
Quem criou a primeira música? Prefiro acreditar que tenham sido os
querubins. A boa música entra em nossas almas tal qual coisa celestial.
As lembranças estão nos aromas, sabores e na música. Ouve-se música
sozinho em casa, em multidões e até trabalhando.
Cada música traz uma mensagem que se encaixa no mundo particular de
cada indivíduo. O sucesso está em nós ouvintes nos identificarmos com a mensagem
e a trazermos para nossas vidas. Uma música que não nos diz nada fica sem dizer nada
mesmo.
A magia da música é tão suprema que independe da nossa idade, da cor ou
estrato social para ela invadir corações. Se existem diferenças entre os seres humanos,
somos todos iguais quando ouvimos uma boa música. Sim, boa música. Alguém já disse
que “nada é mais longo que uma música ruim.”
Quando perguntei como anda o casamento, ela respondeu sem brilho nos
olhos: “Anda”.
Ela finalizou nossa conversa com uma revelação e um pedido:
— Cada vez que ouço Love Hurts tenho um orgasmo, mas não bota isso não,
viu? - Demos uma boa gargalhada e não resisti, botei.
— Pronto, é isso. Esta é a minha história de amor!
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Você se sente mais protegido ao lado de um sírio ou
de um deputado brasileiro?
Publicado em 07 de agosto de 2017

Há poucos dias a televisão mostrou um homem armado com dois pedaços
de paus tentando proteger o Brasil de um sírio que vendia esfihas na calçada da praia de
Copacabana no Rio de Janeiro. O carioca gritava que o sírio seria um homem-bomba e
não deveria ficar no Brasil, deveria ir embora.
— Saia do meu país... Vamos expulsar ele.
O carioca patriota jogou no chão as mercadorias do sírio Mohamed Ali que,
humilhado e desorientado, tentava salvar suas mercadorias e dizia que não era homembomba. Numa rede social ele publicou:
“Eu, Mohamed sou este rapaz que foi humilhado. Estou aqui vai fazer três
anos... Todos os meus amigos estão trabalhando. Estamos trabalhando arduamente...
Não sou terrorista, se eu fosse, eu não estaria aqui, estaria lá lutando como eles fazem.
Tenho muitas esperanças no Brasil! Moro no Brasil e aqui já é minha pátria.”
Acredito que o carioca anda vendo muita televisão e se esquecendo da
realidade que o cerca. Ter medo de um estrangeiro é estar muito desinformado para
quem vive no Brasil, principalmente, no Rio de Janeiro que é uma cidade visitada por
turistas de todas as nações. O Rio não é só do Brasil, é do mundo. O que o governo do Rio
de Janeiro gastou para atrair turistas com a Copa do Mundo e as Olimpíadas um maluco
desfez em dois minutos com dois porretes nas mãos.
Neste ano de 2017 os motoristas imprudentes matarão cerca de 50 mil
pessoas nas ruas e estradas brasileiras e sairão impunes assoviando do local do acidente;
além disso a violência urbana matará cerca 53 mil pessoas nas nossas ruas. Ao final de
cinco anos teremos chorado a morte de 515 mil conterrâneos. Nos últimos cinco anos a
guerra na Síria matou 500 mil pessoas... menos gente que no Brasil.
Segundo a revista Carta Capital “Matou-se mais no Brasil do que nas doze
maiores zonas de guerra do mundo. Os dados são da Anistia Internacional no Brasil e
levam em conta o período entre 2004 e 2007, quando 192 mil brasileiros foram mortos,
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contra 170 mil espalhados em países como Iraque, Sudão e Afeganistão.”9 [1]
Não sei em quem esse moço carioca votou, mas se foi no ex-governador Sérgio
Cabral ele não deve ter medo dos estragos que um estrangeiro possa nos causar. Cabral
está preso por ter praticado 345 crimes de corrupção e surrupiado cerca de 224 milhões
de reais dos cofres públicos. Como consequência desse desgoverno a Cidade Maravilhosa
está vivendo um caos social. Sem dinheiro para comprar comida funcionários públicos
estão vivendo dos favores de amigos e parentes além de enfrentarem a humilhante fila
para ganhar uma cesta básica.
Estive lá há pouco tempo. As calçadas da cidade estão lotadas de pessoas
deixadas ao relento pelo poder público. São comuns os arrastões nas praias para atacar
turistas sírios, americanos, japoneses, brasileiros e quem mais estiver na frente.
Até julho de 2017 haviam sido mortos 90 policiais militares em confronto
com bandidos nas ruas do Rio. Esses bandidos não seriam os “homens-bombas” cariocas?
Cabral, seu bando e os marginais adolescentes não seriam mais perigosos que as bombas
na cintura de qualquer sírio?
Há poucos dias o time francês Paris Saint-German pagou 823 milhões de
reais para ter o jogador Neymar em seu elenco. Na semana anterior os órgãos de pesquisa
divulgaram que o presidente Michel Temer tinha o governo aprovado por apenas 5% da
população. Naquela semana, para arquivar a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da
República e evitar ser cassado pela Câmara dos Deputados, o presidente Temer liberou
cerca de 4,1 bilhões de reais para comprar o voto de alguns deputados frouxos.
Quem é mais perigoso para o Brasil um presidente da república sem o apoio
nem mesmo dos seus aliados, um bando de deputados sem ideologias políticas vendendose por uns trocados ou um sírio refugiado?
Meu caro carioca, o seu voto protege mais o Brasil do que esses dois sarrafos
em suas mãos. Você se sente mais protegido ao lado de um sírio ou de um deputado
brasileiro?

9

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/violencia-brasil-mata-82-jovens-por-dia-5716.html
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Pah... cleque... clique
Publicado em 02 de julho de 2017

Brasília é uma cidade cheia de simbologias. Uma das que mais gosto é das
cúpulas da Câmara dos Deputados, a que fica virada para cima, e a do Senado Federal,
virada para baixo. Na cúpula para cima ficam os Deputados. Por serem jovens estão
receptivos a todas as ideias e anseios do povo.
Na do Senado Federal, virada para baixo, ficam os senhores com mais de
trinta e cinco anos. Eles representam a sabedoria, a serenidade. Por serem mais velhos
recebem as demandas da Câmara e serenamente debruçam-se sobre elas para não
decidirem no calor da emoção.
Brasília tem cemitérios e cadeias e ambos têm forte simbologia entre si. No
sepultamento o morto é acompanhado por parentes e amigos que vieram se despedir.
Choramos juntos, nos abraçamos e nos confortamos. A emoção toma conta quando o
coveiro lacra a cova com cimento. Entre soluços ouvimos o cimento fresco grudar e ser
alisado pela colher de metal: Plof... zip... zip. Nesta hora a esperança do morto é o perdão
de seus pecados. Sua alma ganha liberdade, tal qual passarinho se joga no azul infinito. É
aguardada nos céus por outras almas que partiram antes; ou, no caminho inverso, andam
a passos lentos e pesados, respiração ofegante rumo ao inferno onde é aguardada com
uma calorosa recepção.
Nesses dias a Operação Lava Jato tem deixado cabisbaixos políticos
importantes que até há poucos dias eram acima de qualquer suspeita – essa última
afirmação é para satisfazer mais à poesia do que à realidade.
O corpo que antes vestia roupas caríssimas agora cobre-se com camisetas
baratas; a cabeleira que escondia um penteado impecável agora mostra a silhueta da careca
ridícula. Não que a calvície seja ridícula, o ridículo foi usar uma peruca para conquistar a
mais desejada das mulheres brasileiras; os pés que calçavam sapatos caríssimos, ilustrados
a ponto de servir de espelho, agora são substituídos por sandálias baratas adquiridas em
qualquer mercadinho.
Apesar de todo esse constrangimento, de toda essa promessa de mudança no
trato com a coisa pública, fica no ar uma sensação de que os políticos corruptos ainda não
estão mortos. Feridos sim, mortos não.
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Enquanto seus corpos estão sendo presos, suas almas vagueiam visitando
outras almas atormentadas com a desenvoltura da Lava Jato. Num momento de
cochilo da população elas se juntam e tem ideias mirabolantes como tirar o poder dos
investigadores, perdoar o roubo do dinheiro surrupiado apelidado de “caixa dois” ou
fazer leis para trazer o dinheiro fugidio.
Na cela o condenado entra sozinho. Não é acompanhado pelos amigos e
parentes. Sofrem os mais próximos, principalmente pai e mãe. Tal qual os defuntos,
ficam para trás amores, prestígio, dinheiro e pertences. Suas esperanças desaparecem
quando ouve a batida da grade, o correr do ferrolho e o fechamento do cadeado. Pah...
cleque... clique.

João Rios

85

Sem ódios
Publicado em 17 de junho de 2017

Ao longo da história a humanidade transformou seus costumes, readaptouse socialmente e aperfeiçoou suas ideias, realizou sonhos. Dois exemplos deixam bem
claro essa inquietação.
Nas primeiras corridas de Fórmula 1 montes de feno e capim eram usados
para amortecer o choque dos carros contra as cercas. Até que certo dia um carro bateu,
derramou gasolina e o piloto morreu carbonizado. Devido às adaptações, felizmente há
muito tempo não morre um piloto vítima dos acidentes cinematográficos.
Por treze vezes Santos Dumont foi inventando e aperfeiçoando o avião até
que chegou ao 14 Bis, seu modelo mais avançado. De lá para cá não é preciso dizer mais
nada sobre as inovações dos aviões.
Essa introdução é para trazer ao nosso debate o provável desgaste do modelo
político, econômico e jurídico brasileiro. Neste momento todo o país assiste, num misto
de incredulidade, indignação e alívio, à Operação Lava Jato revelando o submundo das
negociatas e conchavos nos altos escalões da república e encarcerando pessoas de alto
poder político e financeiro.
Enquanto isso magistrados duvidam da nossa capacidade de indignação e
dão-se ao luxo de jantar com os réus que eles julgarão; políticos cheios de pompas fazem
um contorcionismo semântico para ludibriar a opinião pública, alegam perseguição
política e evitam explicar objetivamente as acusações proferidas pelo ministério público.
A nossa democracia parece estar bem enraizada, não se mostra cambaleante,
parece não necessitar de avaliação. Porém, o atual regime político baseado no
presidencialismo de coalizão mostra-se ultrapassado e não responde às expectativas
da população... nem mesmo dos políticos pois estão sendo tirados dos seus cargos e
engaiolados como ninguém imaginava há pouquíssimos dias.
Tudo isso nos deixa de nervos à flor da pele. Instiga-nos a ataques mútuos,
intolerância e desconfiança entre nós cidadãos-irmãos, desavenças dos políticos entre si
e para conosco pois não têm certeza se votaremos neles na próxima eleição. E não devem
mesmo confiar em nosso voto.
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Esse momento de instabilidade teve início nas decisões erráticas na política e
na economia e reflete-se no atendimento do lojista, na abordagem do guarda de trânsito,
na escrita capciosa de alguns jornalistas e entre os quatorze milhões de desempregados.
Somos todos vítimas, não podemos negar.
Para voltarmos à normalidade temos que desenhar novo horizonte ou
aperfeiçoar o que temos nas próximas eleições. Afinal, foram os políticos que deram o
pontapé inicial para esse caos político e econômico.
Temos duas opções. Reavaliar nosso sistema político e econômico; implantar
novo modelo substituindo o atual - o que seria a solução mais improvável; ou, a mais
exequível, nas próximas eleições substituirmos os atuais políticos por outros com ideias
novas.
Até lá temos que nos tolerar e aturar as autoridades que estão no comando.
Vamos fazer isso conversando, trocando ideias, recuando quando for preciso, mas num
clima de respeito, de tolerância e sem ódios.
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Sérgio Moro não é Deus
Publicado em 26 de maio de 2017

Noite passada estive com uns amigos tomando uns tragos e saboreando uns
deliciosos tira-gostos. Como a situação política-policial está nos noticiários e trabalhamos
para o Governo o assunto na mesa foi corrupção.
Um dos colegas disse que “com a Operação Lava Jato a corrupção será varrida
do país... Graças a Deus temos Sérgio Moro”, completou. A jovem senhora ao meu lado
disse que no encerramento do Seminário na Universidade de Brasília, em coro, a plateia
entoou o desenxabido “Fora Temer”. Disse ela: “Fiquei caladinha, pois tenho a missão na
terra de doutrinar meus colegas contra o Partido dos Trabalhadores”. O mais alto de nós
deixou o carro na rua e foi embora de Uber, havia prometido à filha que sempre que ele
bebesse não dirigiria.
Como todo bebum é rico, corajoso e inteligente eu entrei na discussão.
Defendi que nenhuma Lava Jato acabará com a corrupção se nós, individualmente, não
fizermos a nossa parte, se não a eliminarmos das nossas vidas. Como lá ninguém me
ouviu, resolvi conversar com você.
Segundo o dicionário, Corrupção é “devassidão, corromper, desmoralização,
putrefação”. Como se percebe não tem muita ligação com a corrupção praticada pelos
políticos.
O fim da corrupção depende diretamente das nossas atitudes. Precisa tomar
conta dos nossos corações e mentes. É ilusório pensarmos que o show de denúncias que
assistimos na televisão é coisa apenas do mundo político. Esse show degradante está
mexendo com nossas vidas, com nosso bolso e nossa saúde. É como se estivéssemos
na arquibancada do estádio assistindo ao jogo político, torcendo para um dos lados e
a partida fosse tomada por denúncias e nos assombrássemos com as jogadas desleais.
Tomados pelo êxtase da confusão, esquecemos das nossas pequenas corrupções diárias.
Como corrupção eu incluiria: “não respeitar as regras”.
A corrupção vai enfraquecer quando tivermos o mesmo sentimento que
temos na copa do mundo. Estando jogando Brasil e qualquer outro país, já sabemos o que
acontecerá ao brasileiro que ouse torcer para o adversário. Esse sentimento de unidade
em torno do fim da corrupção é o que poderá vir a acabar com ela.

88

Violento é o silêncio

Sobre “Furtar” o mesmo dicionário diz: “apoderar-se de coisa alheia.
Apresentar como seu (obra, pensamento, trabalho de outrem). Trapacear no jogo”.
Como podemos ver, ficar com dinheiro alheio está mais para “furto” do que
para “corrupção”.
Ainda não larguei o dicionário. Vamos ver o que ele nos ensina sobre o
vocábulo Ladrão: “Que, ou aquele que furta ou rouba. Que, ou aquele que de qualquer
maneira fraudulenta se apodera do que é de outros”.
Portanto, é elogio chamar de corrupto o político que roubou milhões dos
cofres públicos. O vocábulo “corrupto” foi criado para ludibriar o imaginário popular. É
feio chamar rico de ladrão. Rico é corrupto...
Aqui em Brasília temos a fama de cidade corrupta, só que queremos dividir
esta fama com os eleitores que mandam seus políticos fichas suja para cá.
A pena para o político é cadeia, devolver o dinheiro, quiçá perder as próximas
eleições. O castigo para o eleitor que o elegeu é ficar sem atendimento nos hospitais, sem
escolas de qualidade e sem polícia nas ruas.
Os Dez Mandamentos seriam a primeira cartilha no combate à corrupção?
Vejamos:
7. Não roubar (Deus não falou “não corromperá”);
8. Não levantar falso testemunho (Deus já previra as delações premiadas?)
Ora, se os políticos não respeitam Deus, irão respeitar Sérgio Moro, que
não é Deus?
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Naufrágio político
Publicado em 18 de maio de 2017

A televisão iniciou o noticiário mostrando mais uma delação premiada
em que vários políticos influentes foram acusados de favorecerem-se com dinheiro da
corrupção. Para esta nossa conversa não importa quem delatou nem quais os políticos
citados.
A reportagem seguinte mostrou ao mundo mais um barco cheio de náufragos
saídos da África. Não importa os nomes deles (perceberam que eles não têm nome?), são
chamados apenas de refugiados ou náufragos. Também não interessa em qual país eles
tentam chegar. Eles querem chegar... com vida.
Os políticos denunciados hoje imediatamente negaram os fatos.
Desqualificaram os acusadores, quem divulgou os vídeos e o trabalho dos investigadores.
Agindo assim, tentam sobreviver politicamente.
Os náufragos agonizantes tentam desesperadamente sobreviver que nem se
preocupam em desqualificar os governantes que os fizeram fugir do país. Também não
se importam com a imprensa ao divulgar suas imagens agonizantes ou os corpos de seus
conterrâneos boiando nas praias.
O Brasil vive um momento ímpar em nossa história. Ao tempo que temos
uma crise econômica com 14 milhões de desempregados, temos também uma crise
política-policial onde já se encontram presos figurões outrora importantes no cenário
político nacional, além de outros que estão sob investigação da Suprema Corte. Até um
ex-Presidente da República já se sentou na cadeira de réu perante a Justiça.
Os fugitivos da África nadam fugindo das guerras, da fome e das doenças que
vitimam populações inteiras. Arriscam-se num mar de ondas gigantes que os assombram
cada vez que avançam no mar aberto. São ondas assombrosas e famintas em busca de
corpos e sonhos que se amontoam num bote superlotado.
Os políticos corruptos envolvidos nesta crise veem-se apequenados diante
da onda de denúncias e provas incontestáveis que a televisão mostra quase “ao vivo”.
Alegam-se inocentes tentando salvar sua carreira política e sua alma da penitência
carcerária. Assombram-se com a prisão iminente, mas resistem até soar o cadeado da
cela fria ávida pelos seus sonhos.
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Aqueles náufragos que estão sendo resgatados neste momento são vítimas
dos desmandos de políticos inescrupulosos, de governantes defensores de políticas
segregacionistas que beneficiam apenas a parte mais rica da sociedade. Pois, apesar
da miséria cruenta, sempre existe alguém bem alimentado e bem vestido gozando de
prazeres inconfessáveis. Aliás, não vemos nenhum político ou governante africano
segurando-se nas beiradas dos botes nos mares revoltos.
Os nossos políticos envolvidos nesta crise adotaram políticas unilaterais
para sua própria sobrevivência. Esqueceram as políticas acolhedoras e voltadas para o
conjunto da sociedade. Hoje, nós brasileiros, diante da proliferação de políticos e partidos
denunciados ou sob investigação, estamos tal qual aqueles náufragos à procura de quem
venha nos salvar e nos leve a um porto seguro.
Enquanto fugimos dos políticos que se esqueceram das promessas de
campanha e nos segregaram dos projetos políticos para crescermos junto com o país
vamos nos defendendo dessa onda gigante que teima em engolir nossos sonhos, insiste
em engolir nosso emprego, segurança, saúde etc.
Assim como aqueles refugiados sobreviventes terão nomes apenas quando
chegarem a um porto seguro, os políticos que não citei, se sobreviverem, terão seus
nomes revelados nas urnas das próximas eleições. Se não estiverem lá é porque terão
sucumbido ao naufrágio político.
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Publicado em 25 de abril de 2017

Semana passada foi muito movimentada em termos de assuntos ambientais.
No dia 19 tivemos as comemorações e debates sobre o Dia do Índio; uma amiga me
falou entusiasticamente do Dia da Mãe Terra e ouvi o grito do amigo Wagner Friaça
defendendo a árvore que foi cortada. É sobre esses assuntos quero refletir com você,
que é descendente dos povos indígenas, que depende da Mãe Terra e se indigna quando
agridem a natureza.
De 24 a 28 de abril, Brasília recebeu indígenas de todo o Brasil para o
“Acampamento Terra Livre”. Foi uma semana farta de convivência com lindos cocares
coloridos, brincos, danças e linguajares que a gente não entende. Dentre os debates
falou-se do empoderamento dos povos indígenas. Eles vão se organizar para eleger nas
próximas eleições políticos comprometidos com as causas indígenas. Vão apresentar
seus próprios candidatos, dentre os quais existem advogados, antropólogos, filósofos e
outras profissões de nível superior... Muito superior.
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A ONU comemorou o Dia da Mãe Terra, que é uma denominação oriunda dos
povos andinos que eles chamam Pachamama. O que me encantou na frase “Mãe Terra” é a
proximidade com a terra que esse vocábulo mostra. “Mãe” remete a carinho, aconchego
e proteção. Aqui não existe a impessoalidade como quando falamos “planeta terra” ou
apenas “terra”. Na frase “preserve a mãe terra” tem mais aproximação e pertencimento
do que na frase “preserve o planeta terra”. Fica aqui o meu apelo para que os colegas
professores, pais e sociedade comecem a usar o “Mãe Terra”.
Meu amigo Wagner gritou indignado com a derrubada de um lindo Ficus
que oferecia sombra e abrigo a vários pássaros no jardim do Senado Federal. Os colegas
que o cortaram alegaram que a planta estava muito grande, ameaçava cair sobre os carros
ou pedestres e suas raízes estavam danificando o calçamento e ameaçando as tubulações
de água e esgoto. Argumentos sensatos se não fosse a indignação wagneriana que se
contrapôs a tamanha violência:
— Era a árvore que estava atrapalhando a calçada e as tubulações que o homem
resolveu instalar a sua volta... Foi mesmo merecida a serra elétrica nela e a agressão a
todas as espécies de aves que foram afetadas... Ora, onde já se viu... árvore escrota!
Só me restou aplaudir o Wagner. Só que os colegas que a cortaram não o
fizeram por maldade, foi para proteger pessoas, bens e o prédio. Acontece que quando
aquele Ficus foi plantado não foi feito um estudo para que a árvore fosse protegida.
Por exemplo, o Ficus, e qualquer outra planta, se tiver suas raízes cobertas por cimento
e asfalto ela vai tentar subir para respirar e captar água da chuva. Como sua força é
estrondosa, ela quebra o que estiver sufocando-a. Portanto, quando você se deparar com
aquela árvore quebrando calçadas, em vez de cortá-la tire uns pedaços da calçada ou do
asfalto que impede a penetração de oxigênio e água. Ela te recompensará com sombra e
abrigará pássaros que gratuitamente cantarão para ti todos os dias.
O Ficus em questão abrigava muitos pássaros. Presenciei disputas ferozes
de alados defendendo seus ninhos. Em tese cada árvore é o território de determinada
espécie. Quando você estiver observando um pássaro atente-se que ele sai, mas cerca
de vinte minutos ele está de volta. Saiu apenas para se alimentar e voltou para cuidar da
família e proteger o lar.
Tenho a do Sabiá Laranjeira que morava nesta árvore e agora parece perdido
procurando abrigo. Se ele lesse esse artigo, acho que ele diria:
— Isso mesmo Wagner. Grite, grite bem alto. Violento é o silêncio!
“Violento é o silêncio”. Frase estampada em um cartaz na Universidade de Brasília
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O rico nada
Publicado em 29 de abril de 2017

Pouco antes do impedimento da presidente Dilma Roussef, as instabilidades
política e econômica começaram a tomar conta do Brasil. A política começou com as
primeiras investigações da Operação Lava Jato que apontavam para dirigentes do Partido
dos Trabalhadores e seus aliados. A econômica apareceu quando se descobriu que o país
tinha 13 milhões de desempregados. Na sequência veio o impedimento da Presidente na
madrugada de 31 de agosto de 2016.
Entrou o vice-presidente Michel Temer e com ele acentuaram-se as mesmas
instabilidades. As revelações dos presos da construtora Odebrecht, denunciando os
homens do Presidente, tirou as forças do Governo Temer para implantar as reformas
trabalhistas e previdenciárias que ele jura serem necessárias para salvar o país. Sem
credibilidade como um governante poderá salvar um país do naufrágio? Como o próprio
nome sugere, instabilidade é sinônimo de desconforto e insegurança.
O sol da estabilidade ainda não se mostrou no horizonte. O país ainda
é visto com desconfiança pelo mercado mundial. No campo da corrupção vieram à
tona apenas as revelações do setor empreiteiro. Os políticos aguardam apreensivos – a
população aguarda eufórica - as revelações dos setores automobilístico e cervejeiro que
já começaram a dar os primeiros sinais.
A Greve Geral de 28 de abril convocada pelos sindicatos e não divulgada
por algumas emissoras de televisão, atraiu para a Esplanada dos Ministérios apenas três
mil brasilienses somados aos manifestantes de outros estados que vieram por causa do
Acampamento Terra Livre para discutir questões dos povos indígenas.
Neste mesmo gramado, nas manifestações de 2013 reuniu num só dia cerca
de 40 mil pessoas entoando gritos de guerra contra a polícia: - “ei, polícia você está do
lado errado”; contra a Copa do Mundo de 2014 - “Copa do Mundo, eu abro mão. Quero
dinheiro na saúde e educação”; cantamos também “Que país é esse”, música da banda
Legião Urbana....10 O refrão de que mais gosto e o cantei a todos os pulmões é: “iiiih
fudeu, o povo apareceu!”
10

Veja mais em https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/17/manifestantes-invadem-
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Agora os manifestantes não ecoaram seus hinos de guerra, exceto o desbotado
“Fora Temer”.
Quando digo isso, tenho como comparação as manifestações de rua de 2013.
Naquela época não foi preciso nenhum sindicato ou outro líder político para chamar
o povo às ruas. Aliás, não havia nenhuma liderança política à frente do movimento.
Movimentações iguais foram vistas apenas na campanha das “Diretas Já” que atraiu 1,5
milhão pessoas em São Paulo e no “Fora Collor”, com 60 mil caras pintadas em Brasília,
no mesmo gramado com apenas três mil pessoas ontem. Portanto, infelizmente a greve
não contagiou mentes e corações.
A população ainda não acordou para defender seus direitos. Os mais pobres,
por serem mais desorganizados politicamente, ainda não foram contagiados como na
Copa do Mundo.
Os militares, em silêncio, preservam seus direitos. A classe política,
em silêncio, aprova o projeto contra o Abuso de Autoridade para se proteger dos
investigadores da Lava Jato. Instituições como a União Nacional dos Estudantes e a
Ordem dos Advogados do Brasil, que há pouco tempo eram o pilar das contestações,
também silenciam.
As reformas em debate e os prejuízos da corrupção recaem sobre a classe
mais pobre. O silêncio de quem poderia orientar e organizar prejudica os que realmente
pagam mais impostos.
Até agora só defendi os pobres... É porque tudo que está em discussão retira
direitos dos mais pobres, não há nada nas reformas que atinja a classe A. Por enquanto,
para o rico nada.

-congresso-nacional-em-brasilia.htm?cmpid=copiaecola
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O ônibus deixou de ser imoral
Publicado em 18 de março de 2017

No início dos anos 1980 fui trabalhar no Governo do Distrito Federal, meu
primeiro emprego público. Naquela época havia ônibus que buscavam os servidores no
percurso residência-trabalho e vice-versa, inclusive para almoçarmos.
No início dos anos 1990 vim trabalhar no Senado Federal e aqui também
havia ônibus que levava e buscava os funcionários. Certa vez procurei o responsável
pela frota para buscar as crianças de uma escola da periferia para conhecer o Senado.
O colega negou o pedido mostrando-me o ônibus que na semana anterior havia sido
apedrejado naquela comunidade. Naquela época aqueles ônibus começavam a ser vistos
como agressão à moralidade pública. A sociedade não nos perdoou e taxou aqueles ônibus
de mordomia, desperdício de dinheiro público, tratamento diferenciado em relação aos
demais trabalhadores etc.
Os administradores públicos não tiveram argumentos para sustentar a
continuidade dos serviços. Então o Governo resolveu nos pagar auxílio alimentação
e escolas para nossos filhos. Levar de ônibus é imoral. Dar o dinheiro não é. Não
conseguiram mostrar para a sociedade que os ônibus faziam com que os servidores não
chegassem atrasados ao serviço nem que a frota contribuía para a proteção ao meio
ambiente. Senão, vejamos: um ônibus leva 40 pessoas e apenas ele polui o meio ambiente.
Com o fim das linhas aqueles servidores tiraram seus carros da garagem. Agora são 40
carros poluindo o meio ambiente e aumentando os engarrafamentos.
Na época dourada dos ônibus, durante o trajeto, conversávamos com os
colegas, sabíamos os nomes de todos eles e onde moravam; comemorávamos aniversários;
os colegas se aproximavam entre si. Rolavam até paqueras.
Depois de tantos anos aqueles ônibus estão de volta. Esta semana o jornal
local de Brasília (DFTV) mostrou o crescimento vertiginoso no ramo de aluguel de
ônibus e vans. A reportagem mostrou algumas empresas públicas e privadas alugando
coletivos para seus funcionários. Uma das passageiras apoiou a ideia porque ela não
chegaria atrasada ao trabalho, não enfrentaria engarrafamento e interagia com os
colegas de trabalho.
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A razão para a volta desses ônibus, infelizmente, ainda, não é a preocupação
com o meio ambiente. É por causa da incompetência dos governantes que não investiram
em transportes públicos. Como os administradores das empresas estão de olho nos
atrasos constantes dos funcionários que ficam presos no trânsito, a fadiga com que
chegam ao trabalho e, claro, as implicâncias negativas na produtividade, o ônibus deixou
de ser imoral.
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Mulheres enlaçadas, protegidas e encantadas
Publicado em 9 de março de 2017

Nesta semana comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Inicio esta
reflexão com os heróis da ficção.
Observemos que o Super-Homem enlaça sua namorada pela cintura e
voam para sobre as nuvens. Lá no alto vivem um momento de clímax, olhos nos olhos,
mão na mão e palavras amáveis. É um momento mágico do herói com quem ele ama.
Quando Jane está em perigo o Tarzan a agarra pela cintura, agarra-se num cipó e todos
agarradinhos voam de uma árvore a outra. A mesma coisa faz o Homem Aranha. Num
certo momento de perigo ele gruda a teia num edifício, e sem titubear agarra a namorada
pela cintura e ela, encantada, embora morrendo de medo de altura, segue grudadinha e
confiante nele. Em êxtase, a plateia os vê pousarem com suas amadas em local seguro
e tranquilo. Naquele momento mágico todos nós homens gostaríamos de ter aqueles
superpoderes para enlaçar, proteger e encantar nossas amadas.
Dentre os debates sobre o Dia das Mulheres o que mais me chama a atenção é
a violência física que independe da classe social, como mostra Dalva Moura no seu livro
“Os ricos também batem”.
O jornal Correio Braziliense de 04 de março de 2017 noticiou que em 2016
ocorreram 666 estupros em Brasília. Tanto os agressores no livro quanto os estupradores
da rua são homens que tiveram a oportunidade de mostrar sua coragem e seu heroísmo,
mas optaram pela covardia. Enquanto suas vítimas esperavam atitudes heroicas eles
preferiram a vilania. A qualquer momento podemos ser chamados a mostrar nosso
heroísmo, infelizmente alguns optam pela violência que pode ter várias faces.
Com um olhar mais atento percebemos que os heróis da ficção, antes do
Chamado, são pessoas comuns levando uma vida normal igual a todos os mortais.
Durante os conflitos vemos que eles não resolvem tudo sozinhos, sempre precisam de
ajuda, quer seja de uma pessoa ou de um ser iluminado. Estando no limite de suas forças,
com a derrota iminente, reinventam-se e vencem o inimigo. Quantas vezes somos heróis
ao vencermos o vizinho idiota ou o sujeito que não nos respeitou na faixa de pedestre?
Nós, mortais, quando percebemos que seremos derrotados temos que tomar uma decisão
e vencer o inimigo. Como? Mudando de atitude, reposicionando-nos perante a vida...
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Mudando de endereço, mudando de emprego ou de religião.... Mudar para melhor é
coisa de herói.
Nada mais heroico do que pegarmos nossa mulher pela cintura e protegê-la
em local seguro e tranquilo. Afinal, é ela quem irá nos estender a mão quando estivermos
em apuros. Aposto um doce como as mulheres que neste momento estão próximas a nós
esperam que sejamos heróis, não esperam a covardia... ao contrário, gostariam de sentirse enlaçadas, protegidas e encantadas.
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A corrupção está em cada um de nós
Publicado em 3 de março de 2017

Há poucos dias duas famílias próximas a mim foram vítimas de ladrões. Os
assaltantes levaram carro, documentos, computador e a paz. Elas moram em Brasília,
tem tamanho, perfis econômicos e escolar diferentes entre si. Os meliantes as escolheram
aleatoriamente: uma é pobre e outra remediada. Como são muito queridas, o desassossego
delas me atingiu em cheio.... Chorei junto com elas.
Nos dois casos os bandidos têm algo em comum: são jovens com pouco
estudo, sem trabalho fixo, negros ou pardos e moram na periferia. Um deles, durante o
assalto, deu sinais de ser analfabeto.
Esses meus amigos sofreram quatro violências. A primeira, e mais bruta é a
violência urbana, que agride uma pessoa desarmada; a segunda vez quando pagaram seus
impostas e não receberam a proteção do Estado. O que mais doeu nessas vítimas foi a
gratuidade da violência. Afinal, não se trata de uma violência por vingança, não se está
numa guerra nem tinham qualquer rixa com os meliantes. As vítimas sofreram a terceira
violência quando não veem seus algozes sendo punidos.
A quarta violência é a corrupção. Observe que falei corrupção, não falei assalto,
furto ou roubo. O corrupto em geral é alguém poderoso econômica e politicamente. É
recebido e recebe os membros mais influentes da sociedade. Observe que falei corrupto,
não falei ladrão, nem assaltante, meliante ou bandido. Só esta sutileza semântica como
tratamos a corrupção merece atenção que trataremos noutro momento.
As vítimas estão presentes tanto no assalto a mão armada como no caso
da corrupção. Essa também não escolhe suas vítimas. Pode atingir qualquer pessoa.
Enquanto o assassino comum tira a vida, o carro e outros os bens a corrupção tira a
saúde, a educação e os transportes. O cidadão de bem, que não faz parte da bandidagem,
sofre e é violado pelo assaltante e pelo corrupto.
A violência urbana é feita por jovens sem estudos. A violência da corrupção
é praticada por alguém rico, bem estudado que usa gravata e camisa de colarinho branco.
No entanto, quando esse rico é assaltado ele já tirou do pobre que agora o assalta. Só a
Justiça para parar ambos os meliantes.
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A classe média sente menos as consequências da corrupção porque ela tem
condições de comprar educação, saúde e seu próprio carro. Onde está a esperança da
classe média? Está no Poder Judiciário de onde se espera a aplicação das leis com rapidez
e impessoalidade; no Executivo em promover ações para impedir que os jovens escolham
o crime como opção de vida; está no Legislativo para fazer leis exequíveis - será que
precisamos de mais leis proibindo a corrupção?
É sabido que quanto mais leis regulam um assunto mais frouxos são os
conceitos da sociedade afetada.
A Operação Lava Jato e outras de igual eficiência desnudaram a falta de ética
de alguns políticos corruptos que até há pouco tempo eram considerados exemplos
no proceder e tinham discursos grandiloquentes. Homens e mulheres antes vistos em
jantares suntuosos, paparicados pela imprensa e pela elite parlamentar, bons de conversa
a ponto de engabelar seus eleitores, hoje são vistos de cabeça raspada, postados ao lado
de uma régua para medir a altura e calçando as sandálias da humildade.
A Lava Jato nos mostra uma ponta de esperança para acabar com a
impunidade. Num primeiro momento, com a prisão desses poderosos, podemos imaginar
que a corrupção está a caminho do fim. Ledo engano. Precisamos, todos nós, fazermos
um mea culpa pelas vezes que contribuímos com a corrupção quando avançamos o sinal
vermelho só porque o trânsito estava livre, pelas vezes que fomos à escola reclamar
dos professores que “deram” nota baixa para nossas crianças mimadas, das vezes que
saqueamos os caminhões de cargas tombados nas rodovias – tal qual aquele em Santa
Catarina -, das vezes que roubamos a TV a cabo do vizinho ou baixamos música pirata.
A corrupção não está apenas naqueles ladrões pobres ou nos corruptos ricos... Está em
cada um de nós.
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As sandálias do pecador
Publicado em 14 de fevereiro de 2017

Nestes dias, o Brasil vive um momento de despreparo para lidar com situações
que, ao olhar de qualquer leigo, parecem de fácil resolução. E são! Uma delas é a rebelião
nos presídios de Manaus, Roraima e Natal. O caso potiguar é que queremos ressaltar.
Alguns bandidos presos, quebraram as grades da cadeia e se engalfinharam
no terreiro. Feriram-se, mataram-se, degolaram e jogaram bola com as cabeças dos
perdedores. Esses presos estão enjaulados porque a sociedade não os suportou. Essa
matança mostrou que nem eles se toleram. Mas o ponto onde queremos chegar é na
inocência ou falta de preparo das autoridades para lidar com a situação. Para acalmar os
brigões o governo rio-grandense empregou todo o seu efetivo policial. Como não conteve
os ânimos dos valentões, o governo federal acionou a Força Nacional e o Exército para
arrefecer os rebeldes. Como a testosterona continuou em ascensão, a solução encontrada
foi empilhar uns contêineres de navios para separar os brigões.
Ora, se esses homens, enjaulados entre paredes e grades, conseguiram sair
para o campo de batalha, pode-se imaginar que um muro de contêineres irá detê-los?
Qualquer gestor com um mínimo de conhecimento sabe que esta é a resolução mais
inócua para resolver o problema.
O outro ponto é a rebelião dos policiais no Espírito Santo. Sob o argumento
chocho de que as mulheres desses policiais não os deixavam sair às ruas eles ficaram
jogando baralho dentro dos quartéis enquanto a população ficou à mercê da bandidagem.
Ninguém em sã consciência questiona a legitimidade de as esposas e mães
lutarem por melhores salários e condições de trabalho para os maridos e filhos. Afinal,
são elas quem administram as finanças da casa e sabem o quanto o soldo está curto. O
que nos salta aos olhos é o governo retirar os policiais de helicóptero para irem trabalhar
ao invés de tirar as mulheres das portas dos quartéis. Não sei quanto custa uma hora de
helicóptero, mas tenho quase certeza que se aproxima de um mês de trabalho de um
policial. Qualquer gestor com um mínimo de conhecimento financeiro sabe que esta é a
opção mais cara para resolver o problema.
Entre um entrevero e outro vimos na televisão o empresário Eike Batista
sendo preso. As câmeras exibiram o outrora moço bilionário e paparicado agora
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cabisbaixo e solitário a caminho da prisão. Ele sabia que tinha pecados a acertar com
a Justiça e que iria perder a liberdade. Só não sabia que perderia a peruca, que aliás foi
motivo de sátira em várias mídias sociais. Foi mostrado por inteiro com sua careca
desnuda, trajando uniforme de presidiário e calçando um par de sandálias baratas.
Pois bem, há pouco tempo fui visitar um amigo na penitenciária. Após a
revista constrangedora e ouvir uma grosseria desnecessária, o agente deu-me um par
de sandálias para entrar no pátio repleto de olhos ansiosos esperando notícias e várias
tendas improvisadas com lençóis. A moça que estava comigo também recebeu as suas e
comentou que as sandálias eram “lisas e escorregadias”. Respondi que era para “dificultar
a fuga” e para prevenir qualquer movimento de rebelião ou coisa parecida, embora
fôssemos visitantes e inocentes. No caso do Eike ele as usava sabendo que aquelas eram
as sandálias do pecador.
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O Bafo da escravidão
Publicado em 20 de novembro de 2016

Hoje é o Dia da Consciência Negra. A imprensa mostra alguns dados sobre a
absurda realidade da população negra de Brasília, por isso merecem atenção:
· Taxa de participação no mercado de trabalho: Não Negros 65,8%; Negros
69,2%;
· Taxa de desemprego: Homem não negro: 11,3% Homem negro 13,2%;
Mulher não negra 14,5%; Mulher negra 16,8%;
· Rendimento por hora trabalhada da população ocupada: Homem não negro:
R$25,80; Homem negro R$16,82; Mulher não negra R$20,01; Mulher negra
R$13,36;
· Assassinatos (no Brasil) por arma de fogo: Negros e pardos 77%; Não negros 23%.
A Lei Áurea demorou apenas seis dias para ser aprovada no Congresso
Nacional. Foi aprovada num domingo e os parlamentares foram recebidos com flores
atiradas pela plateia.
Já se vão 128 anos. Essa é a típica lei que não pegou. Falta a lei para incutir
nos não negros que eles têm em suas veias ao menos um pingo do sangue africano, que
a diferença está no proceder, não está na cor da pele. A cor negra é apenas mais uma das
milhares cores que vemos a todo instante.
Pasmem, mas até hoje existem projetos de lei no Congresso proibindo o
trabalho escravo. Ao que tudo indica não será através de leis escritas que se estabelecerá
o respeito de não negros para com os negros, parece que será através da mudança de
costumes e posturas das camadas que ditam as informações e mudanças de hábitos.
Devido a essa falta de aceitação e respeito aos que tem mais melanina, vemos
pessoas negras trabalhadoras, competentes e bonitas serem xingadas, “mandadas” de
volta para a África, humilhadas em praça pública tal qual no tempo dos pelourinhos. A
propósito, os pelourinhos atuais são as redes sociais, terreno fértil para esconderijo dos
intolerantes.
Eu era office-boy do cine Karim Nabut em Brasília quando certo dia me
aproximei do gerente Seu Carlos que conversava com uma das moças na roleta de entrada
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do cinema. Ao me ver Seu Carlos olhou-me com severidade e disse em tom ríspido:
— Sai daqui garoto, isso é conversa pra branco.
Sem alternativa e por ser mais fraco que o gerente, saí dali com a alma
amassada. Fiquei assustado. Era a primeira vez que ouvia uma agressão por causa da
minha cor. Eu tinha 16 anos de idade.
Três anos depois a segunda vez não doeu tanto porque eu pude confrontar.
Foi na loja Roberts de moda masculina no Conjunto Nacional. Vi na vitrine lindo blazer
de botões dourados com um brasão no lado esquerdo na altura do coração. Eu sabia que
aquela roupa era muito cara nem eu frequentava lugares onde pudesse usá-la. Ainda
assim entrei na loja e perguntei o preço. O vendedor respondeu sem pestanejar:
— É muito caro. É pra branco.
Respondi que ia comprá-lo. Nem perguntei o preço. Gastei meu salário
todinho, mas saí de blazer embrulhado e alma lavada e engomada.
Essas foram as primeiras vezes que senti o bafo da escravidão.

Sugestão de leitura:
http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/arquivos_jornal/arquivosPdf/
encarte_abolicao.pdf
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Somos cruéis com nossas meninas,
mas ainda há esperança
Publicado em 25 de outubro de 2016

Há poucos dias a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal realizou
uma audiência pública para debater o empoderamento das meninas. Confesso que me
interessei pelo tema pois nunca ouvira falar de dar poder às meninas. O comum é o
empoderamento das mulheres adultas. Como sou rodeado de meninas na família, assisti
a toda reunião.
Participaram da reunião Anette Trompeter - Diretora da Plan Internacional;
Danielle Araújo - Coordenadora de Pesquisa do Instituto Promundo; Joana Chagas
- Gerente de Programas da ONU Mulheres no Brasil; e Gabriela Mora - Oficial do
programa cidadania dos Adolescentes da Unicef.
Todas as palestrantes trouxeram pesquisas sérias mostrando como estamos
maltratamos nossas meninas. Não ficamos melhor que países que julgamos cruéis com
suas meninas. Somos tão cruéis quanto qualquer outro país pobre. Vamos a alguns
dados: Somos o 17º país com meninas casadas até os 15 anos de idade. Perdemos para
Benin, Madagascar, Índia; Somos o 3º com meninas casadas até os 18 anos na América
Latina; cerca de 5% de nossas meninas com idade escolar do ensino fundamental estão
fora da escola; elas se casam com homens cerca de nove anos mais velhos; preferência
dos homens por meninas mais jovens: mais fáceis de controlarem, educarem e mais
“atraentes”.
Trechos das falas das palestrantes: “A metade das meninas que vivem nos
países em desenvolvimento estará casada antes de completar 20 anos. O matrimônio
forçado é uma realidade muitas vezes viabilizada pela aceitação cultural. Por trás
dessas uniões, há outras questões que afetam as meninas, como o abuso e a exploração
sexual, a servidão, o abandono escolar e a perda de autonomia. O Brasil está em quarto
lugar no ranking mundial em termos absolutos de uniões precoces. Uma em cada três
mulheres sobreviveu a algum tipo de violência baseada em gênero. Violência essa,
sofrida, na maioria das vezes, por alguém muito próximo, inclusive da mesma família.
Segundo dados da Unicef, as meninas entre 13 e 18 anos são as mais vulneráveis a serem
exploradas sexualmente. No Brasil, recentemente fomos impactados por vários casos de
estupros coletivos contra jovens meninas. Um deles, de repercussão internacional. Esses
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fatos revelam a existência de uma cultura do estupro, em que o corpo da mulher é visto
como propriedade dos homens. A gravidez na adolescência traz consequências para a
vida das meninas. É uma das principais causas de abandono escolar e as adolescentes
estão mais vulneráveis a morrer no parto. Recente estudo feito no Brasil comprovou que
a mortalidade de crianças filhas de mães adolescentes é 20% maior do que das mulheres
adultas e jovens. Todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres
e meninas devem ser eliminadas, inclusive por meio do engajamento de homens e
meninos.” Sra. Anette Trompeter
“Das meninas que participaram das atividades, 89% disseram que se veem
como líderes, em comparação às 46% que afirmavam isso mesmo antes do programa.
Ao final do programa, 93% delas sabiam onde denunciar a violência e 99% estavam
confiantes de que iriam conseguir um emprego. No Brasil, nesse período de um ano, o
“Projeto Uma Vitória Leva à Outra” já conta com a participação de cerca de 500 meninas e
adolescentes. Elas são moradoras de comunidades mais pobres da cidade do Rio de Janeiro
e têm entre 10 e 18 anos. O esporte é uma ferramenta poderosa para o empoderamento
de meninas e de mulheres jovens. A puberdade e adolescência são momentos críticos,
especialmente na vida das mulheres, porque, nessa fase, os estereótipos de gênero e a
linha que divide o que é considerado adequado às meninas e aos meninos começam
a ficar muito mais evidentes. Enquanto as meninas são submetidas a um controle e a
uma vigilância muito mais severas sobre o seu corpo e sexualidade, há também uma
objetificação muito maior desse corpo pelo olhar dos homens e dos meninos e pelas
diversas representações midiáticas. Para os meninos, esse é um momento de conquista de
poder, enquanto para as meninas esses espaços começam a ser cada vez mais limitados,
tanto que, na puberdade, a autoestima de uma menina tende a cair duas vezes mais do
que a de meninos e 50% das meninas abandonam a prática esportiva, porcentagem seis
vezes maior do que a dos meninos. Isso sem contar todos os benefícios relativos à saúde
física, intelectual e emocional que o esporte traz.” Sra. Joana Chagas
“Todos os ciclos da vida são importantes, mas é nessa fase que o sujeito
está construindo a sua identidade, conquistando a sua autonomia, e tem uma enorme
capacidade de interação, aumenta, assim, o seu leque de relacionamentos fora do círculo
familiar, fora da escola. Começam a surgir outras referências na vida da pessoa. Então, é
para pensar como é ser adolescente em um país em que há ainda muito preconceito em
relação a essa fase da vida, que acaba tentando acelerar essa fase da vida, vendo essa fase
sempre como muito problemática. É para tentar reverter essa visão e trazer uma visão
mais positiva dessa fase que falamos do direito de ser adolescente. Outra demanda foi
fortalecer as instâncias, como departamentos, secretarias e delegacias já existentes, que
foram conquistas muito importantes para as mulheres. Que essas instâncias escutem,
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olhem para as meninas com menos de 18 anos. Às vezes, existe uma lacuna, porque,
quando falamos de políticas de infância e adolescência, são políticas universais, que
nem sempre lembram do recorte de gênero. Por outro lado, as instâncias que trabalham
com direitos da mulher, às vezes, têm a tendência de trabalhar com um público mais
velho, com o público adulto. E as meninas ficam, então, nesse vácuo de políticas. Quem é
responsável pela política das meninas, afinal de contas?” Sra. Gabriela Mora
O que ficou de sugestão para mudar essa triste realidade:
• Visibilidade do tema, integração nos programas e políticas existentes;
• Promoção dos objetivos de proteção de direitos, de desenvolvimento,
igualdade de gênero;
Nível internacional e nacional:
§ Políticas: Abordar os determinantes sociais (educação, saúde, emprego,
pobreza); legislação clara e acessível como ferramenta de influenciar práticas
formais/informais;
§ Programas: Transformar as normas sociais de gênero (esp. as construções de
sexualidade, relacionamentos e masculinidades;
§ Reforça a importância de educação em sexualidade e gênero – desde cedo; e
§ Trabalhar o tema com meninos e homens. Somos cruéis com nossas meninas,
mas ainda há esperança.

Fonte: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/
notas/r/5383
file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/K-Comissao-PermanenteCDH-Resultado-20161006EXT085%20(2).pdf
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Luz
Publicado em 22 de setembro de 2016

Fernanda é daquelas pessoas que estão distantes, mas a sentimos por perto
por conta da tecnologia. Essa dançarina é uma amiga que há tempos não nos vemos. No
entanto nos comunicamos frequentemente com mensagens de singelos “bom dias”, boa
noite e algumas piadinhas comedidas.
A tecnologia se renova a cada instante para dar-nos mais comodidade e isso
leva-nos a questionar: estamos mais próximos ou mais distantes dos amigos? Rádio,
jornal, televisão, o telefone, a internet e agora o WhatsApp tem a intenção de nos
aproximar do mundo... e conseguem. Por outro lado, ficamos tão acomodados apenas
em ouvir a voz ou ler uma mensagem eletrônica do ente querido que deixamos de
reunirmos em torno de uma mesa ou no banco da praça para botarmos a prosa em dia.
Não perdemos os laços, estamos perdendo o hábito de ouvir e conversar pessoalmente,
olhando nos olhos; chorar ou gargalhar juntos. Não rimos mais com o outro, rimos para
um aparelho telefônico.
Quero direcionar essa reflexão para o WhatsApp. Essa maravilha deu-nos
a oportunidade de instantaneamente tirarmos fotos, fazermos vídeos ou enviarmos
mensagens de texto ou de voz. Com os telefones modernos qualquer leigo pode ser
fotógrafo, cinegrafista, comediante, ator de filmes pornô... Os celulares atuais têm
cerca de vinte funções e até falam. As câmeras fotográficas desses aparelhos estão tão
avançadas que alguns jornais já as usam como equipamentos de trabalho. As reportagens
dos conflitos de guerra são feitas com celulares.
Meu pai é falecido há quase 20 anos. Minha relação com ele era muito
profunda, muito intensa. Até hoje sinto sua falta. Pois qual foi minha surpresa – e
graças ao WhatsApp - recebi hoje dessa amiga dançarina um vídeo do rei Roberto Carlos
cantando para pai o dele:
“Esses seus cabelos brancos, bonitos
Esse olhar cansado, profundo
Me dizendo coisas, um grito
Me ensinando tanto, do mundo...
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E esses passos lentos, de agora
Caminhando sempre comigo
Já correram tanto na vida
Meu querido, meu velho, meu amigo...
...Eu já lhe falei de tudo,
Mas tudo isso é pouco
Diante do que sinto...
Olhando seus cabelos tão bonitos,
Beijo suas mãos e digo
Meu querido, meu velho, meu amigo.”
Eu estava a caminho do trabalho. Emocionado, encostei o carro e fiz uma
oração ao papai, conversei com ele. Respirei fundo e segui em frente. Essa música encheu
meu dia de Luz.
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Holenbach
Publicado em 21/09/2016

Há poucos dias o Senado Federal promoveu uma audiência pública para tratar
do roubo ao fundo de pensão Postalis, dos funcionários dos Correios. A sala estava lotada
de funcionários aposentados, cabelos brancos e rugas no rosto que demonstravam os
anos dedicados à ECT. Muitas lágrimas caíram durante os depoimentos com a frustração
do dinheiro surrupiado pelos administradores do Postalis.
Quando alguém de fora diz que aqui em Brasília só tem corruptos nos
acostumamos a dizer que a maioria dos ladrões são vindos de fora, “que você elegeu”,
“que você mandou para o Congresso”... E completamos, “mas não se engane, temos
nossos próprios ladrões”. Temos também nossos heróis.
Em 1977 um garoto de 13 anos passeava no zoológico descuidou-se e caiu
na jaula das ariranhas. Ao ver o garoto sendo mordido pelos animais um sargento, que
também passeava por ali, pulou no fosso, salvou o menino. O sargento estava “passando
de carro com a mulher e os quatro filhos pelo fosso, quando ouviu os gritos do garoto”.
“Parei o carro sem atender ao apelo da minha esposa, que pedia para eu ficar, e entrei no
tanque das ariranhas”. “Eu não podia deixar uma criança ser devorada, sem fazer nada”,
disse. Dias depois o sargento morreu com infecção generalizada em razão das mordidas
dos animais.
Não existe explicação para os atos heroicos. Não é diferente com a covardia.
Eles se explicam por si só. Tanto heroísmo como a covardia vêm de pessoas cujo
interior está impregnado dessa ação. É individual, já nascemos com um ou outro. Só
que, felizmente, festejamos os heróis e banimos os covardes. Existem mais heróis que
covardes. Não adianta perguntar por que o herói age em defesa dos mais fracos. É da
natureza dele ser assim. Não mede esforços, não mede consequências... Vai lá e faz. Nem
que lhe custe a própria vida.
Hoje os jornais trazem na primeira página notícias das prisões dos prováveis
larápios do Fundo Postalis. Um deles é Adilson Florência da Costa, o garoto salvo das
ariranhas. O que teria dito aquele sargento sobre o comportamento do Adilson de hoje?
Creio que ele diria “Ainda assim valeu a pena, fiz minha parte...” Coisa de herói!
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Adilson e as ariranhas não são muito diferentes. Ambos devoram os incautos.
Quanto ao anti-herói Adilson para ele valeu a pena ser poupado das ariranhas,
porque teve a oportunidade de, provavelmente, afanar o dinheiro dos aposentados e
porque, sabe ele e todos nós, que em poucos dias estará livre para desfrutar do butim.
Adilson é um sujeito fadado a desgraças e jaulas. Desgraçou a família do
sargento, desgraçou as economias dos aposentados, e agora envergonha sua própria
família ao vê-lo nas páginas policiais. Saiu da jaula das ariranhas para a jaula da Polícia
Federal. Ironia do destino: a polícia que um dia o salvou, hoje nos salvou dele.
Ele também é dado à ingratidão. O jornal da Universidade de Brasília noticiou
sobre o acontecido no zoológico: “..., mas perdura um esquecimento – e a gratidão pode
ser mais preciosa que o bronze dos monumentos. Passados 33 anos, o garoto resgatado
das mandíbulas das ariranhas, Adilson Florêncio da Costa, jamais procurou a viúva ou os
quatro filhos do seu anjo da guarda. Nunca bateu à porta deles. Nunca telefonou. Nunca
enviou sequer um cartão de Feliz Natal.
– Ele nunca perguntou por nós. Mas não cobramos nenhuma atitude dele,
seguimos nossas vidas – diz o filho mais velho do sargento, o médico otorrino Sílvio
Delmar Holenbach Júnior, 39 anos”.
Desde aquele dia de heroísmo o zoológico de Brasília chama-se sargento
Sílvio Delmar Holenbach.
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Mais importante que ser homem é ser humano
Publicado em 13 de fevereiro de 2016

Há poucos, dias um crime no Parque da Cidade chocou Brasília. O policial
disse que ali é um local de encontro de homossexuais, principalmente homens casados
quando saem do trabalho.
Vivemos um momento de transição, que poderá levar ao aperfeiçoamento da
relação do homem com a tecnologia, dos motoristas com os carros, dos políticos com a
ética. Disso falaremos noutro momento.
Pretendo discutir com você a relação amorosa de homem com homem,
mulher com mulher. O reconhecimento dessas relações está se firmando entre nós.
Não mais podemos dizer que não sabíamos que pessoas do mesmo sexo pudessem se
enamorar, andar de mãos dadas livremente pelas ruas, constituir família, trabalhar para
se auto sustentar e pagar seus impostos.
Aos poucos, pais de família estão “saindo do armário” (não sei a origem
dessa expressão) e assumindo que sua vivência sexual era um engodo, uma farsa. Nós,
enquanto sociedade, o que desejamos? Indivíduos verdadeiros ou farsantes? Por que
toleramos o homossexual trabalhador, eleitor e pagador de impostos e o reprimimos
em suas expressões sexuais? Não faz sentido aceitarmos cidadãos plenos de obrigações
e coxos em direitos. Não me venha com argumentos bíblicos ou jurídicos. Pretendo
discutir os desejos e opções do ser humano, que nasceu antes da Bíblia e do Direito. Até
por que a criação desses textos surgiram para atender aos interesses de outros arranjos
sociais, arranjos que permitiam questões que hoje entendemos como criminosas (estupro,
sacrifício humano, escravidão, infanticídio...), isso por si só já tornaria os argumentos
baseados no texto bíblico ou dos códigos jurídicos questionáveis, mas há ainda a questão
da multiplicidade de interpretações desses textos que se alteram de acordo com o contexto
sociocultural.
É notório que a Bíblia não sofreu alterações em seu texto com o passar do
tempo, mas teve inúmeras formas de ser interpretada no decorrer da história, não há
nem mesmo consenso na forma atual de interpretá-la entre as diversas religiões que a
adotam como base dogmática. Aliás, quem nos garante não haver homossexuais entre os
que rascunharam a bíblia e os códigos jurídicos?
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Pois bem. O Colégio D. Pedro II está incentivando que as meninas e os
meninos ortograficamente não mais tenham sexo. Orientou os professores que a
escrita será “alunxs” ou “meninxs”. Outros setores da sociedade já escrevem “medicxs”,
advogadxs”. O próprio Ministério da Educação já discute o assunto para saber a partir de
qual ano escolar essa mudança seria introduzida, apesar da resistência encontrada entre
muitos profissionais da educação.
Felizmente aos poucos a sociedade está reconhecendo que existe diversidade
sexual, está aprendendo a conviver com a diferença. Igreja, policiais e patrões já não
maltratam tantos as pessoas que expressam uma sexualidade diferente das suas. Como
falei no início, estamos num momento de transição entre os que espancavam até a morte
os homossexuais e os que já aceitam, toleram e até orientam a convivência com os que
amam o mesmo ou ambos os sexos e com aqueles que se sentem plenos em um gênero
distinto do sexo anatômico com o qual nasceu.
Transição significa mudança. A chegada do novo causa desconforto. Foi
assim quando os patrões tiveram que pagar o décimo terceiro salário, os motoristas
foram obrigados a usar o cinto de segurança e os políticos tiveram que se submeter ao
STF. Leva tempo aceitarmos novos membros na sociedade ou novas regras ortográficas.
Muito tempo ainda vai levar para eu me ver como “homxm”. Vai demorar séculos para
me convencerem de que não sou “homem”.
Em relação a ser mulher, acredito que, como Simone De Beauvoir afirmou
em sua obra O Segundo Sexo, “Não se nasce mulher, torna-se mulher” com tudo de
opressão, preconceito e violência que culturalmente impomos às mulheres. E a resistência
em relação a essa mudança faz-me pensar que não importa qual seja o nível de aceitação
de cada um em relação à ortografia que irá definir em um texto se somos homens ou
mulheres, pois o que realmente importa não é se somos homens ou mulheres, bi/homo/
trans/heterossexuais... Importa mais se somos dotados ou não de humanidade. Aquele
conjunto de características positivas que faz-nos compreender que somos humanos
e permite-nos reconhecer no outro alguém de igual valor independentemente das
diferenças que se apresentem.
Vai contra nossa humanidade infligir sofrimento a outra pessoa e creio
que impor uma única vivência de sexualidade a todos, ignorando o fato de que somos
diversos, seja algo que faça sofrer a muitos. Estudiosos de diversas áreas das ciências
humanas já pesquisaram as questões da diversidade sexual e de gênero, especialmente a
psicologia, tem desconstruído o entendimento de que a bi ou a homossexualidade seria
prejudicial as pessoas e a sociedade.
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Freud, em 1903 - época em que a diversidade sexual era compreendida como
um problema jurídico, moral e médico - quando indagado pelo jornal vienense Die Zeit
sobre o julgamento de uma personalidade por práticas homossexuais afirmou: “(...) tenho
a firme convicção que os homossexuais não devem ser tratados como doentes, pois uma
tal orientação não é doença. Isso nos obrigaria a considerar como doentes um grande
número de pensadores que admiramos justamente em razão de sua saúde mental (...)”.
Ele como muitos outros profissionais e pesquisadores de saúde mental produziram um
conhecimento que reconhece que ser homossexual, assim como ser bissexual, não é um
problema de saúde ou algo que constitua impedimento a uma vida plena.
Em 1990, a OMS deixou de considerar a homossexualidade doença mental,
perversão ou distúrbio. Uma extensa lista de pesquisas e literatura clínica apontam
para o fato de que sentir atração sexual e romântica pelo mesmo ou por ambos sexos
é sentimento e comportamento normal. Percebem esse sentimento como variações
positivas da sexualidade humana.
Sabemos que a diversidade sexual e de gênero sempre existiu, há inúmeros
registros que comprovam isso, e a forma como essas diversas expressões foram aceitas
socialmente variam na história. Indo da aceitação plena e recomendada até a pena
capital para os que desrespeitassem a proibição de ter uma vivência sexual diferente
da heterossexualidade. Demonstrando que o modo como nos relacionamos com a
diversidade sexual diz respeito a uma construção sociocultural, e como tal pode ser
desconstruída se for arranjo nocivo à existência de uma sociedade mais igualitária e
humana. Nesse sentido estratégias de enfrentamento à discriminação e intolerância
sexual que geram uma realidade de sofrimento e violência a tantos passa pela educação, e
pela criação e aplicação de políticas públicas.
Para aqueles que consideram que tudo o que difere da heterossexualidade é
errado ou qualquer outra definição com carga negativa, vale refletir que a cidadania de
alguém não pode estar na dependência de sua vivência sexual, e, que mais importante
que ser homem é ser humano.

Colaboração: Ângela Fakir
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