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Duas observações quanto ao Artigo da semana passada:  

(1)  Na epígrafe, onde se lê Vive la liberté, l'egalité et la fraternité, leia-se por 
favorVive la liberté, l'égalité et la fraternité. O acento, colocado regularmente no 
primeiro e no segundo ‘e’ de égalité, havia ‘desaparecido’. Na revisão, recoloquei-
o, mas ele ‘fugiu’ novamente. O ‘equívoco’ aconteceu em outras quatro palavras 
no corpo do texto principal; corrigido, nelas permaneceu, só fugindo novamente 
em égalité . Por estar na epígrafe, em destaque, chama bem mais a atenção.  

(2) Vive  é pour  vivre.

Mesmo não nos cabendo responsabilidade direta, pedimos desculpas, em especial 
à francofonia; por enquanto, este é o país que temos para oferecer, um país que 
tem ódio pela cultura.

(Ao colocar o ponto final em cultura, este texto foi também remotamente copiado, como, 
quando da preparação, foi copiado o texto principal abaixo e utilizado para tecer intrigas. E 
não apenas aqui na região do Rio de Janeiro. São Paulo entrou na dança. O Brasil de hoje 
não apenas odeia a cultura, ama por igual criar antagonismos, jogar brasileiros contra 
brasileiros. Será este, provavelmente, o destino do texto acima) 

PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EM 16 DE OUTUBRO DE 2017  

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 violên-
cia, um quase-modismo, mas o que faz a Sociedade, de seu lado, com o que 
contribui?

É fato sociológico notório que exibir a violência em sua expressão mais 
crua 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 intoxicá-las de brutalidade, 
responderam desafiadoramente, um desafio à Sociedade no seu todo, pura 
represália; não mais 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 apresentadores que certamente ganham bom dinheiro e notoriedade 
com elas, e, pior, por um desses cochilos da Providência podem ir parar no 
Congresso, para onde levarão, sem dúvida, sua violenta visão de mundo. 
Nem sempre se manifestarão as mulheres de fibra como a Senadora que 
advertiu o machão do momento em tom elevado de voz: Aqui o senhor não 
vai ganhar no grito, Senador! 

Os cidadãos bem formados precisam deixar de comprar os produtos anun-
ciados nos programas de televisão e rádio que celebram ou escancaram a 
violência a pretexto de informação. Os cidadãos consumidores estão 
beijando o chicote com o qual são flagelados e mantendo-o no ar, às suas 
costas e suspenso sobre suas cabeças. Ao comprar esses produtos, estão 
aumentando os lucros financeiros e o prestígio que serão crescentemente 
reinvestidos nesse asqueroso veio de riqueza. É o que sempre aconteceu, 
continua acontecendo e concorrendo para manter a violência no insupor-
tável nível a que chegou. Risquem os cidadãos de bem de suas listas de 
compras os produtos que patrocinam programas que transmitem ou exi-
bem 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, por patrocinarem, apresentarem e consumirem os produtos 
anunciados, com isso estimulando e promovendo a violência sob todos os 
seus aspectos.

Transformemos o nosso basta 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 a Sociedade 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 as manifestações distorcidas do gosto dissimula- 
do  pela violência e pela 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”?

— PEGA
               LADRÃO!!!
 
O grito estridente parou a quase multidão que circulava naquele fim de manhã de 
19 de Setembro de 1890 na rua do Lavradio, centro do Rio de Janeiro.

❄

O Lavradio era um charco, terras pantanosas estendidas de próximo aos Arcos da
Lapa ao Largo do Rocio. Drenado pelo Marques do Lavradio em 1771, tornou-se
zona nobre da cidade onde moraram entre outras figuras proeminentes cortesãos
como Antônio Saldanha da Gama e José Joaquim de Sequeira, nobres, como o
Conde de Caxias e o regente imperial Marques de Olinda, o Encarregado dos
Negócios da França, Pontois, além de artistas e escritores, como Jesuína 
Monteiro, João Caetano e Valentim Magalhães. La ficavam o Frontão Fluminense,
ou Coliseu Lavradio, clube esportivo para o jogo da Pelota, o Velódromo, para a 
prática do ciclismo. E teatros, como o Apollo, recém-inaugurado, o do Porphyrio, 
o Polytheama Fluminense e o do Circo.

Em 1889 a imigração bateu todos os recordes. O Rio de Janeiro, cidade de 
maioria negra, seu destino principal, tornou-se um inferno de delitos e miséria, 
tantos os desocupados pelas ruas, tanta a falta de oportunidades de trabalho; 
imigrantes juntaram-se aos escravos libertos sem qualquer planejamento. Na 
região central multiplicaram-se as ‘cabeças de porco’, cortiços, residências 
coletivas sem a menor condição de higiene e habitabilidade; nas zonas mais 
afastadas proliferaram as favelas. A imensa maioria da população definiu-se num 
traço comum, a miséria sem futuro e sem voz dos desassistidos.

Ao fim da escravidão seguiu-se a chamada era da modernização, um sofisma para a
demarcação de áreas, a destruição completa do que não se ajustasse ao usufruto da
cidade pelas elites, especialmente portugueses, seus descendentes, estrangeiros 
em geral, agregados nativos e funcionários públicos graduados. Os demais foram 
estigmatizados pelo nascente elitismo republicano, dependente de tudo quanto 
externo. O trabalho responsável, árduo e patriótico, necessário à construção de 
um país, nunca, desde os idos dos primeiros invasores, foi particularmente 
apreciado; sem escravos para explorar, as elites ficaram, para o trabalho pesado e 
para o serviço doméstico, com os analfabetos, semianalfabetos, todos os 
despreparados para explorar e mal remunerar ou compensar apenas com moradia 
e alimentação. O que disso excedesse vinha do exterior. Por que e para que 
educar, ora pois? Essa posição fez escola, deixou marcas profundas.

O fim da escravidão, do modo e pelas razões em que verificado, não libertou os
escravos, condenou-os e aos seus descendentes à miséria, á discriminação e ao
preconceito, de um lado por serem indefesos — a covardia maior —, de 
outro por serem pobres, avançando a discriminação e o preconceito não apenas 
sobre os negros, pobres, mas para a negação do pobre em geral, de pele negra ou 
branca e de olhos azuis, a mesquinhez  estratificada no tipo de trabalho; o 
europeu aqui chegado, especificamente o nobre e o português funcionário da 
Coroa, particularmente as pessoas aqui nascidas em convívio com eles, viam no 
trabalho uma atividade menor e no trabalho manual ou físico uma desonra. De 
sobejo, não bastassem a discriminação e o preconceito pela cor da pele e pela 
pobreza, a esse baú de maldades foi acrescentado o preconceito com relação à 
forma de trabalho. Com o passar do tempo, o imigrante aqui chegado de pés des-
calços viu sua redenção no título de Doutor para os descendentes, compensando-
se a si próprio, o que jamais alcançaria em seu país de origem, neste caso feita 
aqui a referência a um país determinado, que, já não muito brilhante sob o aspecto
cultural, enviou maciçamente para as funções colonizadoras o que tinha de pior 
em tal sentido. Isso alimentou a fixação pelo bacharelismo e o desprezo pelo não 
bacharel. Brasileiro.

Nesse quadro, a ultima coisa em que as elites queriam pensar era na massificação 
da educação e do conhecimento, reservando-os para si; educação universalizada, 
para elas, implicava ameaça ao seu status e poder. Mesmo teoricamente livres, 
analfabetos, semianalfabetos e gente inculta permanece sem voz e fácil de contro-
lar com algum paternalismo, muita demagogia e posições aparentemente duras 
relativamente aos adversários, como se as elites não fossem no fim das contas, 
todas, e todos os seus membros, uma coisa só. Isso considerado, cada migalha de 
cidadania era, e continua sendo, um favor. O negro foi tornado mau em função da 
cor de sua pele, a Igreja sustentava que sua alma era diferente da alma dos brancos
europeus e dos brancos nativos ricos, não de forma tão explícita, por óbvio, desta 
forma dando suporte à escravidão, primeiro, depois referendando com tal posição 
a situação penosa dos ex-escravos. Criou-se, então, um epíteto muito apreciado, o
cúmulo do preconceito, para o negro submisso, servil, pretendente às migalhas 
sociais do europeu, com quem se pretendeu branquear a Sociedade brasileira: O 
preto de alma branca, os tios Thomas e as tias Thomas —  Tomásias —, que 
eram, são e serão sempre detestáveis.

Havia um país a construir, mas os construtores ou agentes para a tarefa muito 
poucos. O território, imenso e muito rico, não fora colonizado, fora ocupado e 
saqueado. A estruturação judicial só então começava a definir-se. Quando outros 
países já produziam excedentes industriais, a Inglaterra em plena atividade para 
conseguir-lhes mercado e os Estados Unidos, no início da década de 1890, 
começando a fazê-lo, o Brasil, ainda completamente português, pese a recém-
nascida República, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de área e uma
conveniente diversidade climática, beirando os 400 anos de domínio português, 
importava alimentos, não tinha sequer um arremedo de atividade industrial, não 
tinha estrutura educacional e vivia a braços com um problema herdado do coloni-
zador e seus doutores d’Além Mar: O projeto pessoal mais ambicioso em geral não
era construir coisa alguma, mas viver do dinheiro público.

Com esse pano de fundo, sem trabalho, sem futuro, sem esperança, sem assistên-
cia, os homens mais velhos, em regra ex-escravos já sem muito vigor físico, carre-
gavam nas costas, em cestos, o dejeto orgânico dos brancos para atirá-lo no mar 
ou em valões. Quando nem isso podiam mais fazer, simplesmente ficavam à espera
da morte por inanição ou males provocados pela falta de alimentação. Às vezes, 
pelo desespero da fome, roubavam. 

❄

O homem foi perseguido e alcançado com facilidade. Era negro, de idade indefi-
nida, mas velho, além de desnutrido e esquálido. Não conseguiu correr, ir muito 
longe. Logo agarrado, sua expressão era de susto e medo, nas mãos pedaços, 
ainda, do que roubara e começara a comer com sofreguidão, da boca pendendo 
resíduos de linguiça. Crus. Foi agredido, espancado. Não resistiu. Caiu. No chão, 
foi chutado, mesmo quando o corpo jazia inerte, ensanguentado, quebrado, nos 
olhos e rostos dos agressores um ódio incontido, selvagem. Lá ficou por horas até 
ser levado por um grupo de negros. Enquanto se afastavam, um dos últimos a 
deixar a cena brutal foi interpelado por um passante indiferente que perguntou 
em tom casual:

— O que aconteceu?
— Nada, só um preto que recebeu o que merecia.
—  Ah, bom!… Eles não queriam ser livres? Agora aguentem.

O local, em frente ao número 84 da rua do Lavradio, voltou ao seu movimento 
normal. Formara-se o enfoque republicano para negros e pobres.

O quadro geral explica de forma cabal porque o Brasil é como é. O ‘detalhe’ é que 
o profundo abismo entre as elites e a população em geral foi preenchido na forma 
de violência e brutalidade, que explodiram. Ao invés da Educação, proliferaram, 
agora são universalizadas, como deveria ser a Educação. E, preponderantemente 
significativo, as elites e as classes abastadas continuam a negar prioridade e uni-
versalização à Educação, especioso que, havendo-lhes fugido o controle sobre a 
violência e a brutalidade, reclamam.

É melhor começarem a fazer alguma coisa, pararem de pedir força e repressão.
 

❄❄❄
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ABAIXO O ÓDIO!ABAIXO O ÓDIO!
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