
 Segunda e terça-feira, 22 horas. No Noticiário um documentário em série, a situação carcerária no Rio 
Grande do Sul. Medieval. Selvagem e exterminadora como as galés, embarcações nas quais os 
condenados a trabalhos forçados, acorrentados, mal alimentados e mantidos em condições primitivas 
eram forçados a remar até a exaustão, a morte por libertação do suplício cruel e desumano. No Sul, o 
assassinato legal verifica-se ao se manterem juntos condenados de alta periculosidade, membros de 
grupos rivais que se combatem permanentemente, reincidentes “independentes” e apenados primários,
ainda passíveis de recuperação; são reclusos judiciais enjaulados como animais, uma quantidade deles, 
por falta de espaço nas prisões e celas hiper-lotadas além de qualquer justificativa ou compreensão, 
mantida, algemada, presa a volantes de viaturas, outros, também algemados, mãos para trás, sentados 
nos bancos traseiros, desimportante se frio ou calor, se a temperatura ambiente oscila dos 30 (trinta) 
aos 50 (cinquenta) ou dos 5 (cinco) aos 15 (quinze)  graus centígrados, se estão adequadamente 
alimentados e hidratados. É genuína tortura, crime vil repudiado pela Constituição, todos em processo 
de destruição, de eliminação do que lhes resta de resistência física, emocional, dignidade e moral. Se de 
algum modo conseguirem sair daquele inferno, não mais se tratará de cidadãos comuns, pessoas 
normais, mas de seres humanos embrutecidos até se tornarem feras, a autopreservação a primeira lei da 
natureza, todas as revoltas, tudo o que lhes puder ocorrer de revanchismo, nem sempre ostensivo, em 
face da Sociedade que os recluiu para transforma-los em aberrações humanas irrecuperáveis. E a própria
Sociedade, preconceituosa e insensível, contribuirá ainda mais um pouco para isso, mantendo-os à 
distância, negando-lhes trabalho honesto e tratamento digno do ser humano que, em termos legais e 
morais, pagou sua dívida para com ela. Violência, uma violência em si repulsiva por resultar de covardia 
intencional da nova classe dominante no país, e resultado de pura indiferença das elites em curso de 
realizar o seu sonho de profilaxia social pela fixação em definitivo de uma linha demarcatória, divisória, 
protegida e intransponível entre elas e aqueles selvagens das prisões e da reserva huxleyana que se está 
formando, o blog já falou a respeito. O que está acontecendo no Brasil, não restrito ao Rio Grande do 
Sul e às penitenciárias, não será mero acaso. Sente-se uma vergonha imensa, quero dizer, sente quem 
tem vergonha para sentir, quem não calou e consentiu, quem não cala e consente, quem não patrocina e 
promove o modelo instalado nos mais altos escalões da República, a violência manifestada de todas as 
maneiras contra quem dele discorda. Seja quem for. Foram-se todos os limites e pudores, todos foram 
tornados desiguais perante a lei.

Quarta-feira, alguns poucos minutos antes das 23 (vinte e três) horas. Irrompe da tela da TV a violência 
total, absurda, abjeta, o modelo cultural de fundo a inspirar e estimular violências latentes, a porção fera 
do ser humano coadjuvada pelo réptil,  herança da espécie, despendida a rodo nestes tempos 
enlouquecidos de revelações cruciais sobre a natureza humana, aquilo que ela tem de mais seu e 
agressivo instrumentado pela cultura, arquitetado pela mente depravada, corrompido pela razão 
reptiliana. Ainda na quarta-feira, como nos demais dias da semana, inclusive aos sábados, a violência é 
ritualizada e cultuada à tarde, sua liturgia alcançável por qualquer um que tenha um aparelho de TV e 
sobre ela deseje aprender, com charme, com um ‘quê’ de vaidade, uma leve arrogância de superstar do 
caos, do mal mesmo, mais de 2 (duas) horas de estímulo pelo exemplo, pela exibição das misérias 
humanas de forma completa, às vezes requintada. Hoje, segunda-feira, começará tudo de novo, à noite 
inclusive, no mesmo horário da quarta-feira feira passada. A se atirarem pedras, sobrará alguma para uso
por essas fontes de águas apodrecidas?

Quinta-feira no correr do dia. Alguém pode explicar racionalmente, moralmente, a tragédia das crianças
mortas e a oferta em holocausto da vida da professora queimada em 90% (noventa por cento) do corpo 
ao salvar da morte crianças trancadas por um homem em estado de demência assassina — com quem 
primeiro entrou em luta física —, moldado pela cultura do seu tempo, estimulado pela TV 
inconsequente, sonhando com o estrelato naquele programa das tardes de todo dia, ou tornando-se 
personagem de filme, novela, série televisiva ou caso especial a reboque do sensacionalismo, do 
oportunismo, de propósitos mal-intencionados, das deformações? Na democracia, em pleno século 21, 
os heróis e heroínas apenas se revelam quando as Instituições estão travadas, não funcionam, ou à 
Sociedade, de muitas maneiras corrompida, nada importa de fato além de interesses os mais diversos de 
suas classes e membros mais representativos. A professora morta em holocausto de si mesma, uma 



heroína, fez sob o impulso dos justos o que as Instituições e a Sociedade não fizeram por obrigação; à 
conta disso morreu em trágico sofrimento, limpa de alma, na esfera dos espíritos iluminados. Que Deus 
a tenha, desejo-o, com uma lágrima, do mais fundo do meu coração.

Ainda quinta-feira, 20 (vinte) horas. Um bairro tradicional de classe média na zona sul de Niterói, RJ, e 
um colégio, naturalmente para alunos de famílias de poder aquisitivo compatível com os preços 
cobrados. Que não são módicos. Eu estava lá. Anunciaram-se pessoalmente os expositores para         
pais-candidatos às vagas já existentes ou recém-abertas que lá querem os seus filhos, a apresentadora, 
uma pedagoga, o apresentador, um gerente. A técnica e o rigor, o especialismo e a coerção. O ensino 
objeto de marketing em sua expressão mais profissional, por isso fria, calculada e mercenária — eu 
melhor me expressaria se dissesse mais comercial, ou hiper-comercializada — lembrou-me, engraçado 
isso, Steve Jobs. A apresentação estendeu-se por quase 2 (duas) horas como se fosse, guardadas as 
proporções, uma apresentação para vender iPhones. Falou-se de todas as excelências técnicas e formais,
não escutei, porém, nada sobre ética, moral, valores humanos e senso de dever, sobre obrigações 
relativamente ao país e sua gente, nem uma bandeira, brasileira, ou a menor alusão ao fato de que, se  à 
família cabe, a partir do berço e enquanto os filhos estiverem sob sua guarda e orientação, a educação 
pessoal, os conceitos familiares de respeito intramuros, de acatamento às leis e aos direitos alheios, à 
escola cabe o preparo do cidadão sem massacrá-lo ou padronizá-lo pelo poder de regras estranhas à 
cultura local. Eu estou falando de uma escola parceira do ensino importado, de regras estrangeiras de 
formação de cidadãos voltadas à identificação dos nativos com costumes e práticas que não são as do seu 
país, as de sua pátria. O essencial, o escopo da apresentação, sua ênfase maior, assentou-se no 
desenvolvimento bilingue do ensino a partir de determinado ponto e na asseguração de que “os seus 
filhos serão examinados como um aluno inglês”. As interpretações, as ilações e as práticas podem 
confundir muitas cabeças impregnadas de propaganda subliminar e consumismo, redirecionar as 
tendências e expectativas locais do bom, do bem. Em nenhuma hipótese ou circunstância um aluno 
brasileiro deveria ser examinado como se inglês fosse. Não consegui evitar ser invadido pela 
desagradável sensação de uma linha de produção de robôs pasteurizados e elitizados, sem qualquer 
obrigação com a sua gente, com o seu país, e muito sensíveis às regras que lhe forem ensinadas. A 
Inglaterra tem suas ramificações americanas. Acaso uma de nossas crianças de hoje, se amanhã 
Presidente do país, abonará ou ordenará escutas de governantes de outros países?   

Ainda quinta-feira, aquele homem insinuante, os cabelos total e precocemente brancos, o caminhar 
seguro e característico de quem sabe estar dominando a cena, elegante, terno bem cortado, o casaco de 
gola adequadamente baixa, a camisa de colarinho adequadamente alto, pontas sob a lapela do casaco, a 
gravata sempre adequada e bem escolhida, trouxe uma mensagem: A educação deve ser de alta qualidade
e universalizada. Estamos no Lesoto? A Administração não sabe disso? Por acaso não sabemos todos 
disso? Mas, onde estão os recursos? Tiraram-nos recursos, nosso ensino está sucateado, Universidades 
na miséria, algumas fechando portas. Soa estranho. Ou por Educação devemos entender os vários tons 
de cinza do ensino importado? O homem é um patriota, gosto dos patriotas, são pessoas da qualidade 
moral que infunde respeito; já escrevi aqui, patriotas se respeitam, embora antagonistas naturais quando
patriotas de outros países ‘focam’ os seus países, são capazes de se combaterem mutuamente e 
destruírem-se entre si por aquilo que entendem melhor para os seus países. Mas se respeitam. 
Repulsivos são os patriotas nacionais dos países dos outros, um patriotismo venal que age ou trabalha 
apenas por interesse financeiro, por dinheiro ou algo que represente vantagens materiais; esses são 
objeto do desprezo  dos verdadeiros patriotas, não importa de que países o sejam.

“(…). Mas nós queremos uma certa espécie de paz, a qual tem muito pouco a 
ver com deixar vizinhos a sós, com democracia ou progresso, parece. 
Falemos sem rodeios: Para nós, a paz afinal existirá quando o mundo estiver 
garantido, finalmente, para os homens de negócios americanos, a fim de que
realizem seus negócios em qualquer parte, nos melhores termos possíveis, 
em ambientes orientados por governos da classe média nativa de 
preferência, porém, se for preciso, por aqueles oligárquicos e repressivos, 



pelos velhos diplomados estrangeiros de Fort Bragg, ou por nossos próprios
fuzileiros, caso o pânico acertar num lugar vital.”

(Carl Oglesby, Reação e Mudança, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1968, Tradução de 
Eglê Malheiros, Página 87 a meio, da metade para o fim do parágrafo. Itálicos meus).

A edição original é de 1967, mas o conceito, formulado no início da década de 90 (noventa) dos anos 
1800 (Mil e oitocentos), quando os EUA, em busca de mercados para os seus excedentes de produção, 
partiram decididamente para a internacionalização de sua Economia, não mudou. Mudaram os métodos.

(...)

“A Oposição nos diz que não devemos governar um povo sem o seu 
consentimento. Eu respondo: A regra de liberdade, segundo a qual todo 
governo justo deriva sua autoridade do consentimento dos governados, 
aplica-se somente àqueles que são capazes de autodeterminação. 
Governamos os indígenas sem o consentimento deles, governamos nossos 
filhos sem o consentimento deles...”

(…)

(Albert J. Beveridge, 1898, citado por Carl Oglesby, ibidem, página 65, penúltimo 
parágrafo).

Como se vê, o princípio tem praticamente 120 (cento e vinte) anos, mas continua atualíssimo. Não 
consigo engolir. Estamos agora, agora, a ser tratados como selvagens conquistados pelos civilizados. 
É?... 

Seríamos melhores, o país seria melhor se os presídios deixassem de ser a abominação que são, a riqueza
engendrando a miséria, se as elites falidas de propósitos e ações tomasse posição contra a ausência de 
limites e pudores, se a bofetada da desigualdade perante a lei fosse contida, se a violência na TV, 
estímulo à violência no mundo real, fosse revista e descartada, ou exibida somente depois da meia-noite,
se não mais tivéssemos professoras mortas ao salvar crianças expostas a um demente assassino, se o 
colégio que vende Educação como se vendesse smartphones observasse uma posição necessariamente 
ética na ampliação de suas atividades, se escolhêssemos melhor os ilustres palestrantes que nos visitam. 
Tudo o que aconteceu na semana passada, vem acontecendo há tempos e continuará a acontecer 
compreende fatos aparentemente independentes; não são. Há uma conjugação de práticas deletérias, 
muitas delas dirigidas no sentido de desmoralizar, demolir as Instituições do país, ridicularizar o 
Judiciário, um fiel da ordem, estabelecer o caos para parar o país, transforma-lo numa república agrária 
de tímida industrialização, fazê-lo dependente, enfraquecê-lo em benefício de uma casta com os olhos 
além fronteiras, o Brasil, o ser humano detalhes insignificantes, estorvos que precisam ser calados e 
isolados. Medite sobre as crianças, sobre o elitismo, sobre o travamento das Instituições, sobre os 
desvios sociais. E deixe o seu grito ordeiro, na forma da lei, romper-se do peito. Alguns cavalheiros 
precisam saber, de modo direto, que você não concorda com eles, por você, pelos seus filhos, pelo seu 
país. Peça, reclame, grite pela ação do Ministério Público, uma atividade essencial à justiça; que sejam 
examinados, em sua redação original, os Artigos 37-X e XI e 39, § 4º da Constituição da República, 
reduzam-se a sangria de recursos orçamentários às suas expressões constitucionais, coíba-se o absurdo 
da movimentação de emendas congressuais em benefício das prementes e vergonhosas necessidades do 
país. Insista-se nesse vetor, há muito a ser coibido e aplicado com justeza. Os demais poderes se 
perderam, os políticos estão a ultrapassar todos os limites, exacerbando toda a nossa instabilidade. O 
Judiciário pode e deve agir, há regras constitucionais e legais aplicáveis e o caminho para isso passa pelo
Ministério Público. E Por que não pelos advogados? O Judiciário não se pode movimentar por iniciativa 
própria, é preciso por mãos à obra; acionado, não pode negar o acesso a ele, da lei, a prestação 
jurisdicional. E o Poder o fará, certamente, com rigor, na amplitude devida e necessária. Um bom 
começo seria chamar à responsabilidade os que denigrem os magistrados da mais alta Corte do país sem 



fundamentação competente, sem apresentar provas robustas e concludentes, evidente a má-fé, a 
insistência na impunidade de pequenos grupos a agir como se fossem os donos do país. 

Ou está tudo bem para você? Se a coisa apertar, de fato, passa a mão na família e vai morar em Miami? O 
parágrafo nada tem de pessoal, asseguro, até juro, se for para sacramentar a verdade; baseia-se em que, 
parece, ninguém se importa mais com o Brasil.

$

Habituar crianças e adolescentes a serem tratados com excessivo rigor, a serem vigiadas, a suportarem 
cargas de trabalho que não lhes deixam tempo para serem crianças e adolescentes, a pensarem igual, do 
mesmo modo, homogeneízam-nos, fazem-nos dependentes, escravizam-nos da escravidão branca que só
aproveita aos pais de visão torta em fuga de sua obrigação diuturna e necessária, molda-os para a 
aceitação de qualquer tipo de disciplina impositiva, indispensável, segundo ouvem. Não é verdade. 
Ensinar-lhes o que fazer e como fazer, especialmente nos estudos, com amor, carinho, compreensão e 
cuidados prepara-os melhor para bem se investirem na autoridade das próprias vidas, dá-lhes o nível de 
independência de que precisam para começar a pensar em suas próprias decisões, humaniza-os nos 
termos mais desejados para o conjunto de crenças e valores a permear as relações sociais, a vida em 
sociedade com os seus semelhantes, respeito e afabilidade a nortear-lhes atitudes naturalmente nascidas
do seu desejo do bom e do bem, como dos seus pais e dos seus avós, as conquistas uma consequência do 
seu comportamento e ação, a felicidade implícita em sua visão de mundo ética e moral, honesta e 
responsável, sua pátria, sua gente, seu país, o trabalho a marcar-lhes o caminhar pela vida. Um 
testemunho: A pequenina, senhora de admirável senso de dever, inteligente, disciplinada, de quem eu 
costumava dizer saborear a vida, alegre, espontânea, feliz, está triste, cansada, talvez com estafa; na 
sexta-feira passada teve tonteiras. Conheço sua rotina pelo menos das quintas-feiras. Inglês pela manhã, 
o colégio à tarde, do colégio, às 18 horas, para o balé, sem tempo para respirar, alimentar-se 
adequadamente. A isso, logo, logo, vai juntar-se o middle. Eu queria vê-la feliz e sorrindo de novo todo 
o tempo, saboreando a vida. De que adianta tudo isso? A infância é uma só, as crianças precisam de 
tempo para vivê-la, sem obrigações acessórias que estão muito mais para as expectativas dos adultos do 
que para elas. Ela conquistará o que quiser conquistar na vida, é certo, pela sua honestidade, pelo seu 
senso de responsabilidade, pela sua capacidade de realização, a teor de suas próprias expectativas.

Naí te deseja um lindo dia e uma linda festa de aniversário, Gighia. De resto, pede a Deus sejam lindos e 
venturosos todos os dias da tua vida.
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