
A Sociedade verbera a violência, quer mais polícia, a polícia chacinada, mal equipada. Quer também as
Forças Armadas, cuja missão não é a repressão, nem prender civis, sejam quem forem. É muito bonito 
reclamar da violência, um quase-modismo, mas o que faz a Sociedade, de seu lado, com que contribui?

É fato sociológico notório que exibir a violência em sua mais crua expressão marca negativamente as 
consciências a ela inclinadas — em boa parte contidas por regras sociais, não raro religiosas —, 
estimulando-as, açulando-as. Da semana passada, as correntes que assumiram o controle de boa parte 
das 'cabeças' do país, criticadas por intoxica-las de brutalidade, responderam desafiadoramente, um 
desafio à Sociedade no seu todo, pura represália; não a limitaram às tardes, levaram-na para o horário 
nobre, impondo-a. Os anunciantes precisam retirar o apoio publicitário aos programas de televisão que 
celebram ou escancaram a brutalidade, a violência, por meio de apresentadorees que certamente 
ganham bom dinheiro e notoriedade com elas. Os cidadãos bem formados precisam deixar de comprar 
os produtos anunciados nos programas de televisão e rádio que celebram ou escancaram a violência. Os
cidadãos-consumidores estão beijando o chicote e mantendo no ar, suspenso sobre eles, seu fio, com o 
qual são flagelados. Ao comprar esses produtos, estão aumentando lucros financeiros e de prestígio que
serão crescentemente reinvestidos nesse asqueroso veio de riqueza. Foi isso o que sempre aconteceu, é 
isso o que está acontecendo, isso concorreu para a violência chegar ao ponto a que cheou. Risquem os 
cidadãos de bem de suas listas de compras os produtos que patrocinam programas que transmitem ou 
exibem a violência intoxicante e destruidora que já matou no Rio de Janeiro, só neste ano de 2017, 108 
policiais. Todos, anunciantes, apresentadores e consumidores têm sua parcela de culpa nessa trágica 
marca estatística, nessas mortes, quando, de qualquer modo, estimulam ou promovem a violência sob 
qualquer dos seus aspectos.

Transformemos isso em campanha, no convívio familiar, entre amigos, no trabalho, nas redes sociais. 
Usemos a frase a seguir ou qualquer outra que combata o absurdo da manifestação midiática 
irresponsável a esfregar diariamente nas atônitas faces cidadãs a violência e a brutalidade de que ela 
mesma é vítima:

NÃO COMPRE PRODUTOS QUE PATROCINAM NA TELEVISÃO E NO 
RÁDIO PROGRAMAS E NOTICIÁRIOS SOBRE CRIMES E VIOLÊNCIA 
DE QUALQUER GÊNERO.

Anseia-se pela realidade própria das Sociedades democráticas e civilizadas, mas tudo o que temos são 
fantasias, enganosas, e violência, e brutalidade.

Este post complementa-se no artigo abaixo; queira lê-lo e medite sobre a visão histórica da violência no
Brasil, no Rio de Janeiro em particular. Qual será o significado último da expressão “entregar o 
galinheiro para a raposa tomar conta”?

©©©


