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CAPÍTULO I
PORQUE NÃO EXISTE

JUSTIÇA

NO BRASIL!
Esta afirmação só pode ser respondida com
a seguinte pergunta: por que?!
Não existe justiça no Brasil, porque
inúmeros fatores contribuíram para fazer desse
país o que ele é desde que foi descoberto: um
reduto de falcatruas, preconceitos, discriminações,
privilégios, mentiras, ostentações, luxos, luxúrias,
orgulho, egoísmo, má-fé, corrupção política,
indiferença dos juízes, ineficiência das polícias,
ausência do ministério público, em suma, quase
um país sem lei.

O reino não tão encantado
assim, da desigualdade social(?!)
Sim, porque para manter
esse estado de ostentação alguém tem que pagar
o preço e obviamente, não pode ser os ricos e
poderosos, já existe poderosas leis, para os
acobertar. Quem paga toda conta é o assalariado e
muitas vezes, aquele que nem salário tem. É assim
que

funciona

a

estrutura

de

um

país

subdesenvolvido (em desenvolvimento? Bah!)
Um paraíso para os “não tão
honestos assim!”
Quem tem muito bem (quem
dinheiro, etc), quem não tem... que se dane!

Se em algum outro país do
mundo existe a desigualdade social, com certeza
foi exportada do Brasil! Se em algum outro país do
mundo fosse formada uma escola de “foras-dalei”, todos os professores necessariamente, teriam
que vir da “pátria amada!”
Êta gente desonesta! Isso
pra não falar corrupta...
Me indigna demais, saber
que um juiz ganha entre TRINTA, QUARENTA MIL
OU muito mais, enquanto outros milhares de
brasileiros, não ganham sequer um salário mínimo.
Mas, por outro lado, tem os jogadores de futebol,
que chegam a ganhar 400 vezes mais que um juiz,

e a população não questiona, então está tudo
certo!
Mas, não! Não está tudo
certo não!
Juiz de Direito, Políticos não
são deuses, assim, como jogadores de futebol, não
são os privilegiados da criação, razão pela qual não
se pode abordar semelhante tema, sem se falar e
forçosamente reconhecer que esse mundo, no
formato que tem e como as coisas funcionam, só
pode ser intermediário, e devem existir outros
bilhões de mundos não tão desiguais assim, pelo
universo

afora,

os

ETs

que

nos

visitam

constantemente que o digam, eu mesmo, algumas

vezes, vi suas naves, mas aí, é objeto para outra
polêmica, não essa!
Quais são os fatos?!
Os fatos que corroboram
minha teoria, é saber que confirmou-se a cultura
da injustiça, através de inúmeras atrocidades
cometida pela Justiça através do não cumprimento
do principal artigo para a sobrevivência humana,
aqui no Brasil, no Zimbabue ou nos EUA: o respeito
ao semelhante!
Assim,
continua

valendo

aquela

infelizmente,
célebre

frase

do

presidente francês Charles De Gaulle (Charles
André Joseph Marie de Gaulle, Presidente da

França, entre 08 de janeiro de 1959 a 28 de abril
de 1969), quando em visitar-nos, asseverou que o
Brasil, definitivamente, não era um país sério...
E ao que tudo indica, não o é
até hoje!
Pode ser considerado um
país sério um país, onde os Deputados, Senadores,
trancam pauta de votação, com medo de
aprovarem alguma lei que possa vir a prejudicar a
si e a seus pares num futuro?! Pode ser
considerado um país sério esse país que passa
meses, discutindo quando vai ser o valor do salário
mínimo e na calada da noite, aprova 200% de
aumento salarial, si próprios?!

Eles não param para pensar
e nem imaginar como o mundo encara isso, é
verdade, uma vez que só o dinheiro e o “status”
lhes interessa!
Todo esse quadro, me deixa
muito triste, porque eu não fazer parte de um país
que não é sério, mas faço e o pior, não vejo
mecanismo emergenciais para modificar tudo isso!

CAPÍTULO II
PODERIA SER PIOR!
A história do Brasil se refere a uma
etapa se inicia com o primeiro povoamento do
território

atualmente

fronteiras

do

compreendido
Estado

pelas

Nacional

brasileiro (iniciado, acredita - se hoje, há 60
000 anos),[1] e termina no ano de 1500,
canonicamente

estabelecido

como

o “descobrimento do Brasil”. Existem diversos
problemas

relativos

a

essa

periodização

convencional e aos nomes com os quais ela
opera. Em primeiro lugar, Pré-História é um
termo

combatido

acadêmicos,

pois

hoje

em

parte

de

dia

pelos

uma

noção

eurocêntrica de mundo, na qual os povos sem

escrita seriam povos sem história (o prefixo
“pré” traduz a ideia de anterioridade, ou seja,
a

Pré-História

seria

o

período

“Anterior

à História”). No Brasil, essa situação é ainda
mais grave, uma vez que a História é
normalmente

vinculada

à

chegada

do

colonizador europeu, desta forma ignorando
que

os indígenas tivessem

uma

história

própria. Por essa razão, costuma-se hoje
denominar esse período da história brasileira
como Pré-Cabralino. A ideia de descobrimento
parte igualmente de resultado de perspectivas
etnocêntricas, pois ignora que o território onde
se instalaram os portugueses a partir do
século XVI já havia sido descoberto e
colonizado por numerosas e diversas etnias.

Além

disso,

nem

os americanos nem

os

portugueses de 1500 concebiam o “Brasil” da
forma como o concebemos hoje, razão pela
qual a nomenclatura antiga deveria ser
evitada.
A
tradicional

Pré-história

geralmente

se

divide

em: Paleolítico, Mesolítico e Neolítico Mas,
atualmente,

a

empregabilidade

dessa

periodização tem sido revista no mundo todo.
No Brasil, alguns autores preferem trabalhar
com

as

categorias

geológicas

de Pleistoceno e Holoceno. Nesse sentido, a
periodização

mais aceita

se

divide

em:

Pleistoceno(Caçadores e Coletores com pelo
menos 12 mil anos) e Holoceno, sendo que

este último pode ser denominado por Arcaico
Antigo (12 mil a 9 mil anos atrás), Arcaico
Médio (9 mil a 4500 anos atrás) e Arcaico
Recente (a partir de 4 mil anos atrás),
normalmente relacionado à agricultura e ao
desenvolvimento da cerâmica..

CAPÍTULO III
O QUILOMBO DOS
PALMARES!
O

que

a

princípio,

poderia

parecer um grande feito, realizado entre
brasileiros

e

portugueses,

entenda-se

o

brasileiro branco, foi péssimo para o brasileiro
negro, a expulsão dos holandeses, os quais,
com

suas

dominadores

investidas,

mantinham

preocupados

com

lá

os

outros

“afazeres”, que não eram somente correr em
busca de novos escravos, para implementar
sua roça e seus jardins.
Por

fim,

como

adiante

descrito, após a vitória dos portugueses, seus
olhos e é claro, dos potentes fazendeiros, se

voltaram

para

os

negros

em

geral

e

principalmente aqueles que se encontravam
nos quilombos. Tudo, no intuito de conseguir
mão-de-obra barata, ou melhor, gratuita, para
melhorar

a

economia

e

as

fazendas.

Particularmente, devo reconhecer, que os
métodos mudaram, mas, o objetivo continua o
mesmo, ao longo da história até os dias de
hoje.
Regularmente, ataques a
honra, ao respeito, ao direito de ir e vir
acontece contra o cidadão pobre brasileiro,
em

particular

ao

cidadão

negro

pobre

brasileiro, que não entende muito bem o que
acontece e mesmo

contra aqueles que

entendem muito bem o que gira em torno e
por trás.
A

sociedade

aceita

determinadas regras no geral, como por
exemplo um jogador de futebol rico, de outra
classe social, negro por exemplo, mas, não
aceitaria com certeza esse mesmo jogador se
fosse

executivo,

Presidente,
Estadual,

como

Ministro,
etc.,

em

general,

Deputado
suma,

como
Federal,

a

velha

discriminação, que lá na frente, forçosamente,
vai se refletir na justiça, sob um aspecto geral.

O Quilombo dos Palmares,
localizava-se

na

então capitania

de

Pernambuco, na serra da Barriga, região hoje

pertencente

ao

município

de União

dos

Palmares, no estado brasileiro de Alagoas.
Conheceu o seu auge na
segunda metade do século XVII, constituindose

no

mais

quilombos formados

emblemático
no período

dos
colonial.

Resistiu por mais de um século, o seu mito
transformando-se em moderno símbolo da
resistência

do africano à escravatura,

ainda

que, paradoxalmente, tenha-se conhecimento
do uso de escravos em muitos quilombos.
As primeiras referências a um
quilombo

na

região

remontam

a 1580,

formado por escravos fugitivos de engenhos
das Capitanias de Pernambuco e da Bahia:

iniciava-se o período denominado, no Brasil,
como União Ibérica.
No

fim

do século

XVI,

o

quilombo ocupava uma vasta área coberta
de palmeiras, que se estendia do cabo de
Santo Agostinho ao rio São Francisco. Um
século mais tarde, esse território encontravase reduzido à região de Una e Serinhaém, em
Pernambuco, Porto Calvo e São Francisco,
atual Penedo, em Alagoas.

O apogeu

À

época

das invasões

holandesas do Brasil (1624-1625 e 1630-

1654), com a perturbação causada nas rotinas
dos engenhos de açúcar, registrou-se um
crescimento da população em Palmares, que
passou

a

formar

diversos

núcleos

de

povoamento (mocambos). Os principais foram:



Macaco - o maior, centro político do
quilombo, contando com cerca de 1.500
habitações;



Subupira -

centralizava

as

atividades

militares, contando com cerca de 800
habitações;


Zumbi



Tabocas
Embora

precisar

o

número

de

não

se

habitantes

possa
nos

Palmares, de vez que a população flutuava ao

sabor das conjunturas, historiadores estimam
que, em 1670, alcançou cerca de vinte mil
pessoas.
Essa população sobrevivia
graças

à caça,

à pesca,

à coleta de frutas (manga, jaca, abacate e
outras)e
agricultura (feijão, milho,mandioca, banana, la
ranja e cana-de-açúcar).
Complementarmente, praticava o artesanato:
(cestas, tecidos, cerâmica, metalurgia).

Os

excedentes eram comercializados com as
populações vizinhas, de tal forma que colonos
chegavam a alugar terras para plantio e a
trocar

alimentos

quilombolas.

por munição com

os

Pouco se sabe, também,
acerca da organização política do quilombo.
Alguns supõem que se constituiu ali um
verdadeiro Estado, nos moldes dos reinos
africanos,

sendo

governados

por

os

diversos

oligarcas

sob

mocambos
a

chefia

suprema de um líder. Outros apontam para a
possibilidade de uma descentralização do
poder

entre

os

diferentes

grupos,

pertencentes às diversas etnias que formavam
os núcleos de quilombos, que delegavam
esse poder a lideranças militares conforme o
seu prestígio. As mais famosas lideranças
foram Ganga Zumba e seu sobrinho, Zumbi.
Apesar disso, alguma forma de trabalho

compulsório também foi praticada dentro do
quilombo.
A repressão

Busto de Zumbi dos Palmares em Brasília.
Com

a

expulsão

dos

holandeses do Nordeste do Brasil, acentuouse

a

carência

de mão-de-obra

para

a

retomada de produção dos engenhos de
açúcar da região. Dado o elevado preço dos
escravos africanos, os ataques a Palmares
aumentaram, visando a recaptura de seus
integrantes.
A prosperidade de Palmares,
por outro lado, atraía atenção e receio, e o

governo colonial sentiu-se obrigado a tomar
providências para afirmar o seu poder sobre a
região. Em carta à Coroa Portuguesa, um
Governador-geral reportou que os quilombos
eram mais difíceis de vencer do que os
holandeses (neerlandeses).
Foram

necessárias,

entretanto, cerca de dezoito expedições,
organizadas desde o período de dominação
holandesa, para erradicar definitivamente o
Quilombo dos Palmares.
No último quartel do século
XVII, Fernão

Carrilho ofereceu

a

Ganga

Zumba, um líder que implementou táticas de
guerrilha na defesa do território, um tratado de
paz (1677). Por seus termos, era oferecida a

liberdade aos nascidos no quilombo, assim
como terras inférteis na região de Cocaú.
Grande parte dos quilombolas rejeitou os
termos

desse

acordo,

nitidamente

desfavoráveis e, na disputa então surgida,
Ganga Zumba foi envenenado, subindo ao
poder o seu irmão, Ganga Zona, aliado dos
portugueses. O acordo foi, desse modo,
rompido,

tendo

os

dissidentes

se

restabelecido em Palmares, sob a liderança
de Zumbi.
No primeiro momento, Zumbi
substituiu a estratégia de defesa passiva por
um tipo de estratégia de guerrilha, com a
prática de ataques de surpresa a engenhos,
libertando escravos e

apoderando-se de

armas, munições e suprimentos, empregandoos em novos ataques.
Não cabe destaque aos feitos
do Domingos Jorge Velho nem do seu
capitão-Mor

para

a

erradicação

desse

problema que afligia a sociedade da época, e
por fim, após 18 investidas conseguiram seu
intento.

CAPÍTULO IV
CONFLITOS OCORRIDOS NO BRASIL!
Século XVI



França Antártica - invasão francesa, Rio de
Janeiro (1555-1567)



Confederação

dos

Tamoios -

revolta

indígena, Rio de Janeiro (1556-1567)


Guerra dos Aimorés - índios contra lusobrasileiros, Bahia (1555-1673)



Guerra dos Potiguares - índios contra lusobrasileiros, Paraíba e Rio Grande do Norte
(1586-1599)

Século XVII



Bandeirantes, bugreiros, entradas

e

bandeiras - expedições civis-militares de

exploração

e

captura

de

indígenas

(séculos XVI e XVII)


Quilombos e Guerra
redutos

de

dos

escravos

Palmares africanos

fugidos, Nordeste (séculos XVII e XVIII)


França

Equinocial -

invasão

francesa,

Maranhão (1612)


Levante dos Tupinambás - índios contra
luso-brasileiros, Espírito Santo e Bahia
(1617-1621)



Invasão holandesa, Presença neerlandesa
no

Brasil, Guerra

Luso-

Neerlandesa e Insurreição
Pernambucana (Guerra da Luz Divina) conflito entre luso-brasileiros e holandeses,
Nordeste

(principalmente Pernambuco e Paraíba)
(14

de

fevereiro de 1630 a 26

de

janeiro de1654)


Revolta de Amador Bueno - insurreição
popular, São Paulo (1641)



Motim do Nosso Pai - Pernambuco (1666)



Revolução

de

Beckman -

comerciantes, Maranhão (25

revolta

de
de

fevereiro 1684-1685)


Confederação dos Cariris - índios contra
luso-brasileiros, Paraíba e Ceará (16861692)

Século XVIII



Guerrilha dos Muras - índios contra lusobrasileiros (século XVIII)



Guerra dos Emboabas - confronto entre
bandeirantes

e

mineiros, São

Paulo e Minas Gerais (início de 1700)


Revolta do Sal - Santos (1710)



Guerra dos Mascates - confronto entre
comerciantes e canavieiros, Pernambuco
(1710-1711)



Motins do Maneta - sublevações ocorridas
em Salvador contra o monopólio do sal e
aumento de impostos (1711)



Revolta de Felipe dos Santos - revolta de
mineradores contra política fiscal, Minas
Gerais (1720)



Guerra dos Manaus - índios contra lusobrasileiros, Amazonas (1723-1728)



Resistência Guaicuru - índios contra lusobrasileiros, Mato Grosso do Sul (17251744)



Guerra Guaranítica - Portugal e Espanha
contra

jesuítas

e

guaranis

catequizados, Região Sul (1751-1757)


Inconfidência

Mineira -

conspiração

abortada independentista e republicana,
Minas Gerais (1789)


Conjuração

Carioca -

conspiração

abortada independentista, Rio de Janeiro
(1794-1795)


Conjuração
Alfaiates -

Baiana/Revolução
revolta

independentista

abolicionista, Bahia (1798)
Século XIX

dos
e



Conspiração dos Suassunas - conspiração
abortada

independentista,

Pernambuco

(1801)


Invasão da Guiana Francesa - invasão e
ocupação da Guiana Francesa ao Brasil
(1809-1817)



Incorporação da Cisplatina - invasão e
anexação do Uruguai ao Brasil (1816)



Revolução

Pernambucana -

independentista

e

revolta

republicana,

Pernambuco (1817)


Revolução

Liberal

de

1821 -

revolta

independentista, Bahia e Pará (1821)


Independência

da

Bahia -

independentista, Bahia (1821-1823)

revolta



Guerra

da

brasileiros

independência
contra

do

militares

Brasil legalistas

portugueses, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará
e Uruguai (1822-1823)
Império
Século XIX



Confederação

do

Equador -

revolta

separatista, Nordeste (1823-1824)


Guerra

da

Cisplatina -

Brasil

contra

Argentina e rebeldes uruguaios (18251828)


Revolta dos Mercenários - mercenários
contra Império do Brasil, Rio de Janeiro
(1828)



Noite das Garrafadas - insurreição popular
e

confronto

entre

brasileiros

e

portugueses, Rio de Janeiro (abril de 1831)


Cabanada -

insurreição

popular,

Pernambuco e Alagoas (1832-1835)


Federação do Guanais - revolta separatista
e republicana, Bahia (1832)



A Rusga - revolta entre conservadores
(queriam manter o império) e republicanos,
Mato Grosso (1834)



Cabanagem - insurreição popular, Pará
(1834-1840)



Revolta dos Malês - insurreição religiosa,
Bahia (1835)



Revolução Farroupilha - revolta separatista
e republicana, Rio Grande do Sul (18351845)



Sabinada - insurreição popular, Bahia (7
de novembro de 1837-1838)



Balaiada - insurreição popular, Maranhão
(1838-1841)



Revoltas Liberais - revoltal liberal, São
Paulo e Minas Gerais (1842)


Revolta dos Lisos - revolta liberal,
Alagoas (1844)



Motim

do

Fecha-Fecha -

Pernambuco

(1844)


Motim do Mata-Mata - Pernambuco (18471848)



Insurreição Praieira - revolta socialista,
Pernambuco (1848-1850)



Guerra contra Oribe e Rosas - Brasil e
rebeldes

uruguaios

e

argentinos

contra Uruguai e Argentina (1850-1852)


Revolta do Ronco de Abelha - Nordeste
(1851-1854)



Levante dos Marimbondos - Pernambuco
(1852)



Revolta da Fazenda Ibicaba - São Paulo
(1857)



Motim da Carne sem Osso - insurreição
popular, Bahia (1858)



Guerra contra Aguirre - Brasil e rebeldes
uruguaios contra Uruguai (1864-1865)



Guerra

do

Paraguai -

Brasil, Argentina e Uruguai contra Paragu
ai (1865-1870)


Revolta dos Muckers - insurreição popularmessiânica, Rio Grande do Sul (18681874)



Revolta do Quebra-Quilos - insurreição
popular, Nordeste (1874-1875)



Guerra das Mulheres - insurreição popular,
Nordeste (1875-1876)



Revolta

do

popular, Rio

Vintém de

insurreição
Janeiro (1880)

e Curitiba (1883)


Golpe de 15 de novembro - golpe militar,
Rio de Janeiro (1889)

República

Século XIX



Revolução Federalista - guerra civil, Rio
Grande do Sul (1893-1894)



Revolta

da

Armada -

revolta

militar

conservadora, Rio de Janeiro, (1894)


República de Cunani - insurreição popularseparatista, Amapá (1895-1900)



Guerra de Canudos - insurreição popularmessiânica, Bahia (1896-1897)



Revolução populares -séculos XIX e XX

Século XX



Revolução

Acreana -

revolta

contra

negros, Acre (1900-1903)


Revolta da Vacina - insurreição popular,
Rio de Janeiro (1903)



Revolta da Chibata - revolta militar, Rio de
Janeiro (1910)



Guerra

do

Contestado -

insurreição

popular-messiânica, Santa
Catarina e Paraná (1912-1916)


Sedição

de

Juazeiro -

insurreição

política, Ceará (1914)


Revolta dos 18 do Forte - primeira revolta
do movimento tenentista, Rio de Janeiro
(1922)



Coluna Prestes - insurreição militar (19231925)



Revolta Paulista de 1924 - revolta contra o
comando paulista, teve adesão da Coluna
Prestes (1924)



Revolução de 1930 - golpe de Estado civilmilitar (1930)



Revolta de Princesa - insureeição política
local/coronelista, Paraíba (1930)



Revolução

de

1932, Revolução

Constitucionalista

de

1932 -

político-militar;

guerra

revolta
civil, São

Paulo (1932)


Intentona
comunista,

Comunista -

insurreição

Rio

de

Janeiro, Pernambuco e Rio

Grande

do

Norte (1935)


Intentona

Integralista -

insurreição

integralista, Rio de Janeiro (1938)



Força

Expedicionária

Brasileira na Segunda

Guerra

Mundial -

Itália (1943-1945)


Revolução

de

1964, Golpe

militar

de

1964 - leveaçao de Estado político-militar
(1964)


Luta armada - guerrilha urbana e rural
(1965-1972)



Guerrilha do Araguaia (1967 -1974).

CAPÍTULO V
SOBRE OS CONFLITOS!
Impossível falar sobre a injustiça, ou
melhor, o porque de não existir justiça no Brasil,
sem remontar a fonte e sem entender a origem de
muitos conflitos ocorridos ao longo dos séculos no
país, uns patéticos, outros aparentemente justos,
porém, complexos e que deles, inevitavelmente
surgiu tudo que veio depois, inclusive esse
comportamento

permissivo

do

brasileiro,

intitulado “jeitinho” naquela formosa de levar
vantagem em algum momento e de alguma forma,
em tudo!

Cada um desses conflitos, deveria
ser avaliado um a um, para entender o seu porquê,
porque afinal de contas, envolveram pessoas e
fizeram história. Tá certo, que no final, uma
história não tão nobre assim, mas, formaram o
Brasil como território nacional.
Todos foram de suma importância,
mas, para o tema em questão, houve três, que
sem dúvida nenhuma, contribuíram decisivamente
para originar o Brasil como ele é!
Quais foram: no Século XVII, Guerra
dos Quilombos; no Século XVIII, Inconfidencia
Mineira e já no Século XIX a malfadada e inclusive
transformada em filme, Guerra de Canudos, isto é,
se entender como guerra, exércitos formados com

integrantes de todo o território, combatendo um
monte de velhos esfameados, crianças, mulheres e
homens esquálidos, em busca principalmente de
sua sobrevivência e todo o Estado entender,
tratar-se de uma tentativa de separação, etc., etc.
Liderados, por um pobre diabo lunático, que nos
dias de hoje, apesar dos pesares, o único castigo
que mereceria, seria ser internado urgentemente,
numa

clínica

psiquiátrica,

o

líder

Antonio

Conselheiro.
Dessa

última,

ninguém

nunca me falou nada, mas, quando criança, que
via aqueles gibis em preto e branco, quando
criança, já pensava comigo, que ameaça podia
trazer aquele pobre diabo, mas tarde, minhas

suspeitas se confirmaram quando li e entendi
Canudos, através da obra-prima elaborada pelo
célebre Euclides da Cunha, Os Sertões!
Era verdade, aquele homem
não merecia morrer! Aquelas pessoas não
mereciam morrer! Aquelas crianças não mereciam
morrer! Aqueles velhos não poderiam ter morrido
daquela forma, mas, o permissivismo da cultura
popular, colocou uma pedra em cima, tornou
todos os militares heróis e, não se falou mais sobre
o assunto!

CAPÍTULO VI
A GUERRA DE CANUDOS*!
Na verdade, o massacre de
Canudos!
Tudo de ruim que o Brasil
passa hoje, teve sem dúvida nenhuma, origem em
seu passado sombrio!
Quanta atrocidade praticada
em nome da justiça e da liberdade individual!
Quanto morticínio perpetrado em nome da Nação,
é por isso, que como herança maldita, restou a
desigualdade social, em seu modelo perfeito, para
deixar coisas, exatamente como estão, por mais
algumas dezenas de anos. A menos, que os pólos

do mundo se invertam, e aqueles Tsunamis que
atingem o Continente Asiático, a Europa e de vez e
quando os EUA, atinjam o Brasil.
Nesse
Tsunami),

rogo havidamente, às

caso
forças

(do
da

Natureza, que comece ali por Brasília, a fazer a
água bater no “t...” dos nobres Deputados e
Senadores e quem sabe eles param de aprovar Leis
somente em benefício próprio... mas, como dizia
anteriormente, Canudos, depois da escravidão, foi
algo vergonhoso e repito, não fosse pelo gênio de
Euclides da Cunha, nada viria a público como
aconteceu verdadeiramente... assim como muitas
coisas que aconteceu à época da escravidão,
ficaria sem relato, não fosse o gênio, dedicação e

persistência de Joaquim Nabuco* e a arte imortal
de Castro Alves.
Em poucas palavras,
em resumiria a chamada “Guerra de Canudos”,
como um dos mais vis, mais grotescos, mais
violentos, mais vergonhosos, acontecimentos que
ocorreu aqui no Brasil, só equiparando-se, salvo as
proporções, às tentativas de catequização dos
índios, por parte dos Jesuítas. (Jesuítas? De Jesus?)
Guerra de Canudos.
Impossível passar adiante sem trazer à baila, o
significado da palavra Guerra: s.m., conflito entre
nações, etc, etc; Massacre: assassínios de pessoas
inocentes, sem defesa, grande morticínio cruel.

Ao que tudo indica, a
guerra realmente só aconteceu na cabeça dos
principais responsáveis pelo envio de tropas
federais a região, bem como à sociedade civil
insana, temerosa de que alguns mendigos
pudessem tomar o as rédeas do controle nacional!
Infelizmente, ao tocar
nesse assunto, nesse momento dolorosamente
pude me recordar da dificuldade que tive para
encerrar a leitura de “Os Sertões!” As lágrimas, as
lágrimas dificultaram minha concentração e meu
raciocínio e nesse instante ao reler trechos
daquele livro para me basear na história, aquele
mal-estar voltou... Canudos me fez mal... a história
do exército e seus heróis me fazem mal!

Degolaram

velhos,

degolaram crianças, degolaram senhoras, velhos...
crimes de guerra foram cometidos e ninguém
falou absolutamente nada! Nenhum tribunal
internacional fez absolutamente nada! E os
mártires tornaram-se criminosos e aqueles que
deveriam “apodrecer” no xilindró, foram elevados
a conta de heróis...
Só
contrapartida
acontecimentos,

e

na
render

me

resta

contra-mão

em
dos

homenagem,

primeiramente ao grande autor, as crianças
inocentes que ali tombaram e principalmente aos
sertanejos verdadeiros heróis desconhecidos,
conhecidos como PAJEÚ e PEDRÃO que lutaram

até o fim, em defesa daqueles que violentamente
tombaram...
Quanto ao Antonio
Conselheiro... era um pobre diabo inofensivo,
tornado monstro por interesses escusos por trás
do interesse pela defesa da tão “maravilhosa”
República da época... enfim, os tempos são
outros... porém, as investidas contra os direitos
individuais continuam...
*CANUDOS
Guerra

de

Canudos ou Campanha

de

Canudos,[1] foi o confronto entre o Exército
Brasileiro e integrantes de um movimento
popular de fundo sócio-religioso liderado
por Antônio

Conselheiro,

que

durou

de 1896 a 1897,

na

então

comunidade

de Canudos, no interior do estado da Bahia,
no nordeste do Brasil.
A

região,

historicamente

caracterizada

por latifúndios improdutivos, secas cíclicas

e

desemprego crônico, passava por uma grave
crise

econômica

sertanejos

e

e

social.

ex-escravos

Milhares
partiram

de
para

Canudos, cidadela liderada pelo peregrino
Antônio Conselheiro, unidos na crença numa
salvação milagrosa que pouparia os humildes
habitantes do sertão dos flagelos do clima e
da exclusão econômica e social.
Os grandes fazendeiros da região, unindo-se
à Igreja,

iniciaram

um

forte grupo

de

pressão junto à República recém-instaurada,

pedindo que fossem tomadas providências
contra Antônio Conselheiro e seus seguidores.
Criaram-se rumores de que Canudos se
armava para atacar cidades vizinhas e partir
em direção à capital para depor o governo
republicano e reinstalar a Monarquia.
Apesar de não haver nenhuma prova para
estes rumores, o Exército foi mandado para
Canudos. Três expedições militares contra
Canudos saíram derrotadas, o que apavorou
a opinião pública, que acabou exigindo a
destruição do arraial, dando legitimidade ao
massacre de até vinte mil sertanejos. Além
disso, estima-se que cinco mil militares
tenham morrido. A guerra terminou com a
destruição total de Canudos, a degola de

muitos prisioneiros de guerra, e o incêndio de
todas as casas do arraial.

CANUDOS

Mapa da localização de Canudos.
Antônio
apelidado

Vicente
de

Mendes

"Antônio

Maciel,

Conselheiro",

nascido em Quixeramobim (CE) a 13 de
março de 1830, de tradicional família que
vivia nos sertões entre Quixeramobim
e Boa

Viagem,

fora

comerciante,

professor e advogado prático nos sertões
de Ipu e Sobral. Após a sua esposa tê-lo
abandonado em favor de um sargento da
força pública, passou a vagar pelos
sertões em uma andança de vinte e cinco
anos.

Chegou

a

Canudos

em 1893,

tornando-se líder do arraial e atraindo
milhares de pessoas. Acreditava que
a República, recém-implantada no país,
era a materialização do reino do AntiCristo na Terra, uma vez que o governo
eleito seria uma profanação da autoridade

da Igreja

Católica para

legitimar

os

governantes. A cobrança de impostos
efetuada de forma violenta, a celebração
do casamento

civil e

a

separação

entre Igreja e Estado eram provas cabais
da proximidade do "fim do mundo".

Caricatura

na Revista

Ilustrada,

retratando Antônio Conselheiro, com um
séquito de bufões armados com antigos
bacamartes,

tentando

"barrar"

a República.
Arraial de Canudos
Canudos era uma pequena aldeia que
surgiu
arredores

durante
da

o século

Fazenda

XVIII nos

Canudos,

às

margens do rio Vaza-Barris. Com a
chegada

de

Antônio

Conselheiro

a

crescer

em 1893 passou
vertiginosamente,

em

poucos

anos

chegando a contar por volta de 25 000
habitantes. Antônio Conselheiro rebatizou
o local de Belo Monte, apesar de estar

situado

num

vale,

entre

colinas.

A imprensa, o clero e os latifundiários da
região incomodaram-se com a nova
cidade independente e com a constante
migração de pessoas e valores para
aquele novo local. Aos poucos, construiuse

uma

imagem

de Antônio

Conselheiro como "perigoso monarquista"
a serviço de potências estrangeiras,
querendo restaurar no país o regime
imperial. Difundida através da imprensa,
esta imagem manipulada ganhou o apoio
da opinião pública do país para justificar a
guerra movida contra os habitantes do
arraial de Canudos.[2]
Situação social

O

governo

da

República

recém-

instaurada precisava de dinheiro para
materializar seus planos, e só se fazia
presente no Sertão pela cobrança de
impostos. A escravidão havia acabado
poucos anos antes no país, e pelas
estradas

e

sertões,

grupos

de

ex-

escravos vagavam, excluídos do acesso
à terra e com reduzidas oportunidades de
trabalho.

Assim

os caboclos sertanejos,

como
essa

gente

paupérrima agrupou-se em torno do
discurso

do

peregrino

Antônio

Conselheiro, acreditando que ele poderia
libertá-los

da

situação

de

extrema

pobreza ou

garantir-lhes a

salvação

eterna na outra vida.[3]
Cronologia do conflito

Canudos em 1897. Fotografia de Flávio
de Barros, fotógrafo do Exército.

“Apareceu no sertão do Norte um
indivíduo, que se diz chamar Antônio
Conselheiro

e

que

exerce

grande

influência no espírito das classes

populares. Deixou crescer a barba e os
cabelos, veste uma túnica de algodão e
alimenta-se tenuemente, sendo quase
uma múmia. Acompanhado de duas
professas,

vive

a

rezar

terços

e

ladainhas e a pregar e dar conselhos
às multidões, que reúne onde lhes
permitem os párocos.”
— Descrição

da

Folhinha Laemmert,
reproduzida

de 1877,

por Euclides

da

Cunha em Os Sertões,1902.
O estopim e a primeira expedição
 Outubro de 1896 – Ocorre o episódio

que

desencadeia

a

Guerra

de

Canudos. Antônio Conselheiro havia
encomendado

uma

remessa

de

madeira, vinda de Juazeiro, para a
construção da igreja nova, mas a
madeira não foi entregue, apesar de
ter sido paga. Surgem então rumores
de

que

os

conselheiristas

viriam

buscar a madeira à força, o que leva
as autoridades de Juazeiro a enviar
um pedido de assistência ao governo
estadual

baiano,

que

manda

um

destacamento policial de cem praças,
sob comando do Tenente Manuel da
Silva Pires Ferreira. Após vários dias
de espera em Juazeiro, vendo que o
rumor

era

falso,

o

destacamento

policial decide partir em direção à
Canudos, em 24 de novembro. Mas a
tropa

é

surpreendida

durante

a

madrugada em Uauá pelos seguidores
de Antônio Conselheiro, que estavam
sob

o

comando

de Pajeú e João

Abade. Após uma luta corpo-a-corpo
são

contados

cinquenta

mais

de

cento

cadáveres

e
de

conselheiristas. Do lado do exército
morreram oito militares e dois guias.
Estas

perdas,

embora

consideradas "insignificantes
ao

número" nas

quanto

palavras

do

comandante, ocasionaram a retirada
das tropas.

A segunda expedição

 Janeiro

de 1897 -

Enquanto

aguardavam uma nova investida do
governo, os jagunços fortificavam os
acessos ao arraial. Comandada pelo
major Febrônio de Brito, depois de
atravessar a serra do Cambaio, uma
segunda

expedição

militar

contra

Canudos foi atacada no dia 18 e
repelida com pesadas baixas pelos
conselheiristas, que se abasteciam
com

as armas abandonadas

tomadas

à

mostravam

tropa.
grande

Os

ou

sertanejos

coragem

e

habilidade militar, enquanto Antônio

Conselheiro ocupava-se da esfera civil
e religiosa.

Pintura retratando Canudos antes da
guerra.
A terceira expedição

 Março de 1897 - Na capital do país,

diante das perdas e a pressão de
políticos florianistas
Canudos

um

que

viam

em

perigoso

foco monarquista, o governo federal

assumiu a repressão, preparando a
primeira

expedição

regular,

cujo

comando confiou ao coronel Antônio
Moreira

César,

militares

um

considerado
herói

pelos

do exército

brasileiro, e popularmente conhecido
como
mandado

"corta-cabeças"
executar

mais

por

ter

de

cem

pessoas a sangue frio na repressão
à Revolução

Federalista em Santa

Catarina. A notícia da chegada de
tropas militares à região atraiu para lá
grande número

de

pessoas,

que

partiam de várias áreas do Nordeste e
iam em defesa do "homem Santo".
Em 2 de março, depois de ter sofrido

pesadas baixas, causadas pela guerra
de guerrilhas na travessia das serras,
a força, que inicialmente se compunha
de 1.300 homens, assaltou o arraial.
Moreira César foi morto em combate,
tendo o comando sido passado para o
coronel Pedro Nunes Batista Ferreira
Tamarindo, que também tombou no
mesmo dia. Abalada, a expedição foi
obrigada a retroceder. Entre os chefes
militares

sertanejos

se Pajeú, Pedrão,
comandou

os

travessia

de

Macambira e João

destacaramque

depois

conselheiristas

na

Cocorobó, Joaquim
Abade,

braço

direito de Antônio Conselheiro, que
comandou os jagunços em Uauá.
A quarta expedição

 Abril de 1897 - No Rio de Janeiro, a

repercussão da derrota foi enorme,
principalmente porque se atribuía ao
Conselheiro a intenção de restaurar
a monarquia.

Jornais

monarquistas

foram empastelados e Gentil José de
Castro,

gerente

de

dois

deles, assassinado. Em abril de 1897,
o ministro da Guerra, marechal Carlos
Machado Bittencourt

preparou uma

expedição,

comando

general Artur
Guimarães,

sob

o

Oscar
composta

de

do

Andrade
de

duas

colunas,

comandadas

generais João
Barbosa e Cláudio

da
do

pelos
Silva
Amaral

Savaget, ambas com mais de quatro
mil soldados equipados com as mais
modernas armas da época.
 Junho de 1897 - O primeiro combate

verificou-se em Cocorobó, em 25 de
junho, com a coluna Savaget. No
dia 27, depois de sofrerem perdas
consideráveis, os atacantes chegaram
a Canudos. Durante os primeiros
meses, as tropas conseguem pouco
resultado. Os sertanejos estão bem
armados com armas abandonadas
pela expedição anterior, e o exército

não tem a infra-estrutura necessária
para

alimentar

suas

tropas,

que

passam fome.
 Agosto de 1897 - O próprio ministro da

Guerra,

marechal Carlos

Machado

Bittencourt, seguiu para o sertão
baiano e se instalou em Monte Santo,
com o intuito de colocar um fim ao
caos em que estava o abastecimento
das tropas. Monte Santo se torna base
das operações.

Mulheres e crianças, seguidoras de
Antônio Conselheiro, presas durante
os últimos dias da guerra.

 Setembro

de 1897 -

Após

várias

batalhas, a tropa conseguiu fechar o
cerco

sobre

o

arraial.

Conselheiro

morreu

setembro,

supostamente

Antônio

em 22

de
em

decorrência de uma disenteria. Após
receber

promessas

de

que

a

República lhes garantiria a vida, uma
parte da população sobrevivente se
rendeu

com

bandeira

branca,

enquanto um último reduto resistia na
praça central do povoado. Apesar das
promessas, todos os homens presos,

e também grupos de mulheres e
crianças acabaram sendo degolados uma

execução

apelidou

sumária
de

que

se

"gravata

vermelha".[6] Com isto, a Guerra de
Canudos acabou se constituindo num
dos maiores crimes já praticados em
território brasileiro.[7]
 Outubro de 1897 - O arraial resistiu

até 5 de outubro de 1897, quando
morreram

os

quatro

derradeiros

defensores. O cadáver de Antônio
Conselheiro
sua cabeça

foi

exumado

decepada

a faca.

e
No

dia 6, quando o arraial foi arrasado e

incendiado, o Exército registrou ter
contado 5.200 casebres.[8]
Resultado
O

conflito

de

Canudos

mobilizou

aproximadamente

doze

mil

soldados

oriundos

dezessete

estados

de

brasileiros,

distribuídos

em

quatro

expedições militares. Em 1897, na quarta
incursão, os militares incendiaram o
arraial,

mataram

grande

parte

da

população e degolaram centenas de
prisioneiros. Estima-se que morreram ao
todo por volta de 25 mil pessoas,
culminando com a destruição total da
povoação.
Na cultura popular

Literatura

Antônio Conselheiro morto, em sua única
foto conhecida, tirada por Flávio de
Barros no dia 6 de outubro de 1897.

Caricatura de Euclides da Cunha feita
por Raul Pederneiras (1903).

Logo após o final da guerra, foram
publicadas uma série de obras escritas
por testemunhas oculares - militares,
jornalistas e médicos. Entre outros (em
ordem cronológica):

 Canudos, história em versos, 1898, do

poeta Manuel

Pedro

das

Dores

Bombinho, que participou como militar
da

Quarta

Expedição

contra

o

arraial.[9]
 Descrição

de

Canudos, 1899,

uma

Viagem

de Alvim

a

Martins

Horcades, estudante de medicina a
serviço do Exército, que descreve
suas

experiências

no

campo

de

batalha e denuncia a degola em

massa dos presos - velhos, mulheres
e crianças.[6]
 Libelo republicano, acompanhado de

comentários sobre a campanha de
Canudos,

publicado

em1899 por Wolsey (pseudônimo
de César

Zama),

Bahia:

Typ.

e

Encadernação do “Diário da Bahia”,
1899.
 O Rei dos Jagunços, 1899, de Manoel

Benício, correspondente de guerra
do Jornal do Commercio - um livro de
semi-ficção sobre os acontecimentos
de Canudos e costumes sertanejos.[10]
 A

Guerra

de

Canudos, 1902,

do

tenente Henrique Duque-Estrada de

Macedo Soares, militar na a última
expedição contra Canudos.[11]
 Os

Sertões, 1902,

de Euclides

da

Cunha, que passou três semanas no
local do conflito como correspondente
do jornal O Estado de São Paulo - um
livro no qual procurou vingar os mortos
no

massacre: "Aquela

campanha

lembra um refluxo para o passado. E
foi, na significação integral da palavra,
um crime. Denunciemo-lo".
Os Sertões de Euclides da Cunha acabou
por tornar-se um dos mais importantes
marcos da literatura brasileira, e como tal
inspirou uma série de obras baseadas no
conflito de Canudos, escritas no mundo

todo. Os mais conhecidos são A Brazilian
Mystic (Um Místico Brasileiro), 1919, do
britânico

R.

B.

Cunninghame

Graham;[12] Le Mage du Sertão (O Mago
do Sertão), 1952, do sociólogo belga
Lucien

Marchal;[13] Veredicto

Canudos,1970,

do

em

húngaro Sándor

Márai; A Primeira Veste, 1975, do escritor
geórgio Guram Dochanashvili; e A Guerra
do Fim do Mundo, 1980, do escritor
peruano Mário Vargas Llosa.[14]
[editar]Cinema
Além

disso,

a

guerra

inspirou

muitos filmes também:

 Guerra de Canudos. Longa-metragem

de

ficção

de Sérgio

Rezende,

com José

Wilker, Cláudia

Abreu, Paulo Betti, e Marieta Severo.
Brasil, 1997.[15]
 Sobreviventes - Os Filhos da Guerra de

Canudos.

Documentário

Fontenelle.

Produzido

de Paulo
por

Canal

Imaginário, 2004/2005.[16]
 Canudos.

Documentário

de Ipojuca

com Walmor

Chagas,

Pontes,

Brasil, 1978.[17]
 Os Sete Sacramentos de Canudos (Die

Sieben Sakramente von Canudos).
Filme

produzido

Przygodda para
participação
brasileiros Joel

por Peter

a ZDF Alemã,
dos
de

com

diretores
Almeida, Jorge

Furtado, Otto

Guerra, Luís

Alberto

Pereira, Pola Ribeiro, Ralf Tambke e
Sandra Werneck, 1996.[18]

Imagem do filme "A Matadeira" de Jorge
Furtado, referindo ao canhão Withworth
32 usado na última expedição militar
contra Canudos.
Teatro

 O Teatro Oficina de São Paulo realiza

adaptação teatral da saga sertaneja,

iniciada em 2001, com 25 horas de
encenação. É apresentada em 3
partes: a Terra, o Homem (I e II) e
a Luta (I e II). A peça foi também
apresentada no Festival de Teatro de
Recklinghausen, na Alemanha, e na
Volksbühne de Berlim.
 Outra importante adaptação da Guerra

de

Canudos

teve

o

nome

de O

Evangelho Segundo Zebedeu, texto
de César Vieira (pseudônimo de Idibal
Piveta), realizada em 1971 pelo Teatro
União e Olho Vivo de São Paulo.
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O Commons possui
uma categoriacom

multimídias

sobre Guerra de Canudos

 Acervo da Guerra de Canudos
 Antônio Moreira César
 Caldeirão de Santa Cruz do Deserto -

movimento

considerado

um "novo

Canudos", liderado por José Lourenço
Gomes da Silva.
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Pois bem, no ano da graça de 1991, (suspeitei
desde o princípio), o então Presidente do Brasil,
Fernando Affonso Collor de Mello,
famigerada e inacreditável
mais

precisamente

no

aprovou a

lei, Nº 8213/1991,
dia

24/07/1991,

concedendo de uma vez por todas, a anistia geral a
todos os bandidos(?!)
A Lei, chamada de Auxílio
Reclusão, beneficia todos os presidiários que à

época de suas prisões, possuíam ocupações fixas.
De modos que, a cada presidiário, que tenha filhos
menores, será concedido “cabeça” a bagatela de
R$ 872,00 (oitocentos e setenta e dois reais), para
custeio de despesas familiares.
Em

outras

palavras:

o

indivíduo mata, seqüestra,
furta, aplica toda espécie de golpe na praça,
estupra, extorque, etc., e como castigo, recebe
“um premio!”
A pergunta que não quer
calar: o que a sociedade tem a ver com vida
pessoal do bandido, do marginal, se ele atentou
contra a própria sociedade?!

Com a palavra o Congresso
Nacional!
Ou

melhor,

o

Senado

Federal, onde nesse momento o Excelentíssimo
Fernando Collor de Mello (como ficou conhecido),
ocupa uma respeitável cadeira e mesmo depois de
sofrer

um

IMPEACHMENT

(do

inglês,

Impedimento Legal, por força de LEI), e depois de
ter proporcionado diretamente, a maior onda de
suicídio do Brasil, quando do confisco do dinheiro
da poupança dos “esquecidos” brasileiros!
Eu, fui um dos poucos não
prejudicado por esse confisco sem precedente.
Obviamente, porque nunca tive dinheiro no bolso
sobrando, muito menos na poupança. Não foi um

caso de um conhecido quer perdeu o dinheiro que
juntou para dar de entrada em seu carro, outro, na
casa, outro... se matou!
Enfim, esse foi o retrato em
perfil, do homem que aprovou com louvor o
Auxilio Reclusão. Um vizinho aqui ao lado, fora
atropelado, teve a perna esmagada por um
caminhão, e depois de muita humilhação, recebe
menos que um salário mínimo mensalmente,
enquanto isso , aqui no final da rua, um recém
egresso do sistema prisional, andou esnobando,
mostrando seu extrato bancário, com parte do
dinheiro que guardava no banco, depois de ter
atentado contra a liberdade individual de alguém.

Não

haveria

problema

nenhum acredito eu, que houvesse esse tal Auxilio
Detento, se houvesse seriedade política no Brasil,
fosse

votado

um

salário

mínimo

decente,

houvesse uma melhor distribuição de renda, fosse
diminuído o abismo social, a educação passasse a
ser encarada com seriedade pelos governantes e
na saúde houvesse qualquer investimento.
Mas , o que se vê?
Nada disso funcionando e
ainda por cima, aparece um homem, conhecido
como “Caçador de Marajá!” , o qual, poderia
muito bem ser chamado de defensor dos homens
do mal!

Por fim, em 06/05/1999,
através do Decreto nº 3048 do mesmo ano, o
então Presidente, Fernando Henrique Cardoso,
ratificou

plenamente

a

Lei

anteriormente

aprovada, ampliando ainda mais alguns benefícios
não contidos na primeira.
O

Collor,

pelo

menos

conseguia dissimular sua maldade, procurando rir
sistematicamente, quanto ao Fernando Henrique,
o seu ódio e seu desprezo pela população era
evidente, tanto que quando deixou a presidência
pela ultima vez, saiu por uma porta dos fundos,
enquanto o outro foi expulso!
O individuo, em qualquer
circunstância e posição que ocupe na sociedade,

não precisa ser o exemplo de simpatia, mas,
precisa ter algum senso de respeito, para com o
eleitorado e inclusive, tolerância para com aqueles
que não pensa como ele.
Agora, essa lei sobre esse
Auxílio

Reclusão,

tem

que

ser

revista

democraticamente, passar todas as informações
para a sociedade, saber se o povo concorda com
esse valor pago, sob o risco de não feito isso, o
Brasil, cair em descrédito internacional. O que
seria de péssimo alvitre para o país...
Enquanto os Estados Unidos,
por exemplo, usa de todos os meios e caminhos
para defender o cidadão honesto e por o bandido
atrás das grades, atribuindo-lhe pesadas multas,

para coibir futuros feitos criminosos. O Brasil, põe
o criminoso atrás das grades e torna a sociedade
refém de uma lei estapafúrdia, aprovada na calada
da noite, sem consulta e sem aviso...
Enquanto na Inglaterra, por
exemplo, a criança a partir dos seis anos (06 anos),
que cometer crime grave, responde como adulto,
aqui no Brasil, o menor assassino também deve ser
beneficiado com as benesses da lei de reclusão!
Enquanto nesses países, o
oficial da polícia (entenda-se o oficial, o homem da
lei), é protegido por leis específicas, bons salários,
boas

condições

de

sobrevivência,

respeito,

respaldo, bons armamentos, viaturas, etc., aqui o
policial é encarado como inimigo mortal da

sociedade, tanto é que apareceu os “defensores
dos

direitos

humanos”,

principalmente,

preocupados em defender os egressos do sistema
prisional.
Se tudo isso, não é “trocar os
pés pelas mãos”, então, o que mais é?

CAPÍTULO VIII
CADA POVO TEM O
GOVERNO QUE MERECE!
Não se sabe porém, até que
ponto este axioma pode ser verdadeiro!
Uma vez que, cada povo
deva merecer o governo que escolher , no caso do
Brasil, em cada um dos seus Estados, na sua
Capital e etc., não há muito o que se fazer...
Ou escolhe o que parece ser
melhor para o representar, ou não escolhe
ninguém, uma vez que, boa parte dos políticos,
(para não ser radical e falar da maior parte), não
merece estar no cargo que ocupa. Eles, não são

dignos de ostentar o nome: Parlamentar! Razão
pela qual , Rui Barbosa em uma de suas célebres
frases asseverou: “O governo da demagogia não
passa disso: o governo do medo”.

E mais adiante : “De tanto ver
triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a
desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De tanto
ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos
maus, o homem chega a desanimar-se da virtude,
a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto”
Uma

As coisas no Brasil, não

vão mudar facilmente!
Que digo?!

Já mudaram e para pior...
Pessimismo? Não, apenas
realismo!
Veja-se, por exemplo, o
aumento

da

criminalidade

praticada,

principalmente, por menores de idade, a mando
da alta cúpula dessas facções, por saverem, ser
eles, “inimputáveis” perante a lei. E o que faz?
Além de não existir uma
punição rigorosa, ainda por cima, jamais cogita-se
a diminuição da maioridade penal. Mas, isso não é
tudo.
Ontem mesmo, acabei de ler
uma manchete num jornal de grande circulação,

que fiquei estupefato: “menor poderá receber
visita íntima, quando de sua apreensão pelo
Estado!” É o fim...
Onde que isso vai dar? Não
tenho a mínima idéia!
Sobre isso, o futuro não será
promissor: o Estado está perdendo seu poder; a
Justiça está se tornando conivente; a Polícia não
tem o que fazer e o cidadão, inevitavelmente, vai
se tornar refém do medo, sabe por que?
Porque

aqueles

que

defendem a não aprovação de uma série de
medidas que beneficiaria o cidadão, vive envolto à
seguranças e guarda-costas, carros blindados,

casas fortificadas e o principal: não vão a banco,
mercado, correio, etc., aliás, nem em igreja. Não
tomam condução, seus filhos não estão expostos
ao crime e vivem no Brasil - Congo, como se
vivessem na Dinamarca-Primeiro mundo. Tanto
faz.
Por outro lado, algumas
emissoras de televisão, insistem em tornar a vida
do telespectador “mais cômoda”, colocando a seu
alcance programa do Nível do Big Brother Brasil,
sem dúvida nenhuma, o pior “reality show” que é
levado ao “ar”, para o deleite de milhões de
“almas vazias”, sem perspectivas e sem outra
preocupação a não ser encerrar o dia e começar
outro dia.

Porém, isso não é nada perto
de outra manchete que li sobre um determinado
jogador de futebol, milionário, com vinte e poucos
anos (se é que tem isso), fechando uma boate,
para comemorar não sei o que, com dezenas de
mulheres apaixonadas (por seu dinheiro).
O outro, metido lá nos
morros

cariocas,

chega

atrasado

em

um

determinado treino de seu clube aqui em São
Paulo e, paga cem mil reais de multa. Dinheiro que
daria para tirar muitas famílias da miséria pelo
menos, durante um mês...
Realmente , a conclusão que
chego nessa história toda é que, se Charles De
Gaulle, estivesse vivo e voltasse ao Brasil, a única

coisa que lhes restaria falar, sem dúvida nenhuma,
seria: “o Brasil, definitivamente, é surreal!”
Veja-se, por exemplo, essa senhora!
Vida tranqüila, salário estupendo,
casa de campo, casa na praia, férias múltiplas, etc!
No entanto, sem pestanejar, toma
de sua caneta e assina uma desocupação de terra,
desdenhando a vida de mais de seis mil pessoas,
sobre

o

pretexto

simplesmente a lei,

de

estar

cumprindo,

proporcionou por conta

própria, espetáculo circense, para não dizer
catastrófico, onde os personagens principais nada
mais foram, do que senhoras idosas, senhores,
mulheres e crianças...

...Mais tarde, cumprido seu turno,
vai para sua casa, (logicamente, muito bem
escoltada), um pouco mais rápido , é verdade,
para não perder o chá das quatro!
Enquanto isso, “o coro comia!”
A tropa de choque, mais uma vez,
invadia!
Bombas de gás! Bombas de efeito
moral (ninguém nunca pergunta e nem fala por
que bomba de efeito moral. Chama-se assim,
porque a sua explosão é tão forte, que parece
causar grande dano, mas não causa, porém, seu
barulho,

desnorteia),

cacetetes,

arrastões, empurrões, prisões, etc.

“porrada”,

A pretexto de consolidar justiça e
cumprir as leis, a própria justiça atropela a lei e
passa por cima dos direitos humanos!
Desde quando cumprir justiça, deve
determinar-se que milhares, milhares de pessoas
sejam jogadas a própria sorte de um dia para o
outro, sem uma prévia orientação, sem uma
qualquer organização, sem respeito as crianças e
sem respeito a vida?!
Felizmente, não somente eu, mas o
mundo não concorda com essa espécie de justiça,
principalmente porque, os interesses escusos, por
trás de tudo, não passam mais desapercebidos!

Enquanto isso, os Policiais Militares,
como

cães

adestrados,

violentos

e

estraçalhadores, partem para cima de mulheres e
crianças, como se estivessem numa verdadeira
guerra. Ora, mesmo na guerra todo mundo sabe,
que violência praticados contra essa gente, é tido
como crime de guerra. No entanto, aqui no Brasil,
a lei e a justiça, funciona às avessas!
Fato é que, para algumas perguntas,
eis aí suas respostas: a violência!
O juiz, tem que cumprir a lei, mas,
se não respeitar a vida e não ter sensibilidade, de
que adianta, passar-se por representante da
sociedade?!

CAPÍTULO X
SOBRE A PREPARAÇÃO DA POLICIA MILITAR NA
INTERMEDIAÇÃO

DE

CONFLITOS

E

OUTRAS

“COSITAS MAIS!”

“Na verdade, somente quem olha para essa instituição,
cegado pela paixão ou pela ignorância, pode não ver

como ela degradou

vários povos modernos, a ponto de

torná-los paralelos, a povos corrompidos, que passaram.
Não é somente o adiantamento material que ela
entorpece com o trabalho servil e é também o moral, e
dizendo moral eu compreendo o adiantamento da
civilização, a saber das artes, das ciências, das letras,
dos costumes, dos governos, dos povos: o progresso,
enfim!”
Joaquim
Nabuco - ESCRAVIDÃO
Nesse episódio lastimável da
desocupação de terra em São José dos Campos,
tornou flagrante e evidente, coisas que a
sociedade não ousa falar, com receio de graves
retaliações: a justiça é insensível, as prefeituras

são

ineficientes

e

a

Polícia

Militar,

é

completamente despreparada para mediação de
conflitos e preparação de como lidar com a
população desesperada. Se um ou outro miliciano,
demonstra alguma sensibilidade, em ações desse
tipo, isso, é conceito pessoal dele e não coisa que
ele tenha aprendido na corporação!
Obviamente, não deve existir
um comando para lhes dizer, por exemplo: “gente,
lidar com trabalhadores não é a mesma coisa que
lidar com bandido!” ou seja, a cacetete e cartucho,
gás lacrimogenio e bomba! Ou ainda lhes falar:
“gente nem todo preto é bandido!”, etc, etc, etc...
Com efeito, desaquartela-se
os sujeitos, sem nenhuma orientação e como

numa guerra desproporcional, lhes manda ocupar
o terreno, ainda que para esse objetivo, tenha-se
que jogar o cavalo em cima de senhores indefesas,
pisotear crianças, espancar velhos e prender
trabalhadores.
Após, o desenrolar do turno,
em trajes civis, muitos voltam pra suas casas,
muitos em favelas, reencontrar sua esposa e sua
prole à espera, com a consciência tranqüila de que
cumpriu seu dever. Os efeitos colaterais (mortos e
feridos indefesos), é apenas um detalhe. Bem, pelo
menos foi isso, que ele deve ter ouvido do
comandante.
Há alguns anos atrás, isso
para não dizer décadas, tive conhecimento na

própria pele, de como significa toda essa
preparação para o tratamento com o cidadão
desavisado. Não uma só vez, mas, três vezes em
seguida.
Numa delas, confundido (eu
e outro amigo), pela Polícia Militar, com marginal,
pelo fato de ter “a cor do pecado”, ter sido
“reconhecido” por uma senhora confusa, como
autor de não sei o que, contra sua pessoa e sua
filha, fui espancado em plena rua, por minutos,
sem chance de defesa e nem poder abrir a boca!
Após

ter

passado

pelo

tribunal improvisado da PM, improvisado em
plena rua arbitrariamente, fui (eu e o amigo),
jogado num caburão, por onde andei minutos,

(acredito que quase meia-hora), até chegar a
Delegacia,

local,

coincidentemente,

trabalharia,

algumas

décadas

depois,

que
onde,

milagrosamente, um Delegado, acredito eu, não
acreditando em uma só palavras daqueles PM’s
alucinados e daquela mulher louca, nos deixou no
xilindró àquela noite e fomos liberados mais tarde,
por terem sido localizados e presos os verdadeiros
culpados!
Se eu soubesse o que sei hoje, e
tivesse à época, acesso a qualquer canal de
comunicação e direitos humanos, teria movido
céus e terras, para ver tais indivíduos, hoje, com
certeza

aposentados,

ou

talvez

mortos,

processados, além de mover ação raparadoras

pelos danos, contra o Estado, mas, como se diz na
gíria “ficou barato!”
De uma outra feita, mais uma vez,
abordado, menor de idade, fui levado para a
Delegacia, não sei antes apanhar que nem “cão
sem dono!” de um outro Policial Militar. Dessa vez,
de uma “rádio patrulha”, com meu primo Pedro!”
Pedro, tranqüilo, não levou um
tapa, mas eu inconformado, reclamando, apanhei
durante todo o trajeto, até o Distrito!
Como pode-se, observar, tenho
alguma experiência, sobre os métodos de direitos
concedidos as pessoas pela Polícia Militar!

A pergunta que se faz é a seguinte:
num País democrático, (ou como assim se diz ser),
qual a necessidade de uma força militarizada, nos
moldes do auge da ditadura militar?!
Alguém já pensou em fazer um
plebiscito e perguntar ao povo o que acha dessa
polícia que aí à rua está?!
Um

Secretário

de

Segurança

Pública, Promotor de Justiça e Militar, pode
compreender

os

sofrimentos

do

cidadão

trabalhador?
Ou não seria melhor, um Secretário
ser eleito, por voto aberto com a participação dos
cidadãos?!

A

justiça

errou

em

agir

abruptamente, no caso de “Pinheirinho”*, mas, a
Tropa da Polícia Militar está subordinada a quem?
Não é a minha sogra

*CASO
PINHEIRINHO.
COMO ESSE CAPÍTULO INTEGRARÁ UM
LIVRO: CASO PINHEIRINHO, TRATA-SE DE UMA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUTORIZADA PELA
JUSTIÇA, QUE PARA SEU CUMPRIMENTO, A
POLICIA MILITAR ENTROU EM CONFRONTO COM A
POPULAÇÃO, FERINDO MULHERES, CRIANÇAS,
VELHOS,

CIDADÃOS,

CACHORROS,

GATOS,

PASSARINHOS, ETC., DERRUBARAM BARRACOS

(TAMBÉM DE ALVENARIA), COM MÓVEIS E BENS
DE PESSOAS POBRES, SOB O PRETEXTO DE ESTRITO
CUMPRIMENTO
VERDADE,

O

DO
FATO

DEVER,
É

QUANDO

SIMPLES

:

NA

APENAS

ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE TORNA A PENA
DO JUIZ TÃO PESADA, A TROPA TÃO DURA E AS
LEIS FRÁGEIS.

Hoje, logo pela manhã, ouvi algo que me deixou
com um ponto de interrogação, quanto ao
progresso da espécie humana!
Algo que ouvi, provavelmente de
um indivíduo pertencente a um grupo de jovens,
que com certeza governará o país amanhã! Me
deixou atônito!
Ele, em poucas palavras, confessou
um crime absurdo!
Quase caí de costas , quando ouvi o
relato detalhado do ocorrido!

Como pode

com

tanta

frieza,

perpretar de tal forma, tamanho hediondo crime?!
Pois bem, ele ao se referir a um
pequeno

ato

rotineiro, como por exemplo,

explicar alguma coisa: “ – esse novo tipo de suco
em lata é muito bom. Consultei

o índice

vitamínico e de fato, contem propriedades que
fazem bem ao organismo humano, além de ser
muito saboroso e nutritivo! É ótimo!”
Ao invés disso, sem piedade ou algo
do tipo, assassinou todos os conceitos de
gramática e falou: “ – esse bagulho é o maior
legal, oh! É o maior bom, se liga!”

Como pode tamanha indiferença
para com o linguajar?!
Na verdade, todo um conjunto de
frases desconexas, apenas encaixadas de forma
aleatória, apenas para fazer sentido a outro
semelhante, com conhecimento igual, ao seu,
assim, como o relinchar do cavalo faz um amplo
sentido para a égua, as atitudes primitivas dos
símios, também fazem sentido para as fêmeas e
como significa um ato de amor,

centenas de

pequenas anacondas se roçando, para atrair a
atenção da amada, em suma, para os animais faz
sentido, qualquer que pudessem balbuciar, se o
pudessem, pois estariam a executar no limite de

suas curtas inteligências e instinto, mas, para o
homem, é o retorno ao estágio do UGA! UGA!
Assim como para o macaco, aquela
espécie que tem rabo, de vez em quando um ou
outro, acha engraçado ficar mexendo no rabo um
do outro, deve ter algo significativo nas palavras
daquele ser para outro ser similar a si, pois,
geralmente sempre estão acompanhados de
“belas espécimes!”
É provado que algumas mulheres
verdadeiramente lindas, gostam de se associar e
até mesmo casar com perigosos bandidos, pois,
existe aquela

teoria de que gostam de viver

perigosamente, o crime lhes fascina e a ousadia
lhes comovem, da mesma forma eu acredito, que

deve existir uma outra espécie de fascínio para
com aqueles que ao invés de falarem, usam
dialeto, igual aos usados em algumas tribos
africanas e mesmo em alguns povos habitantes de
cidades, como por exemplo em Johanesburgo na
África do Sul, os quais além do idioma oficial, o
inglês, falam um segundo o Africâner e muitas
outras tribos, tem um para sua comunicação
interna. Seria esse o caso?!
Vamos analisar a frase: “maior legal,
oh!” Desculpe, cometi

um erro de gramática

gravíssimo, na verdade é: “mó legal, oh!”, um
grande resumo para grandes frases, ao invés de
desperdiçar-se palavras, compactou-se tudo em
linguagem de dois dígitos! O que demonstra um

alto grau de inteligência para um ser... desde que
não fosse da espécie humana!
Porém, fica um tanto mais difícil
quanto a encaixar a palavra “bagulho!” Uma vez
que semelhante palavra,

pode ter

inúmeros

significados. Pode significar resto de lixo, algo sem
valor, pode significar gíria usada para denominar
erva proibida e finalmente nesses dialeto, talvez
queira

definir

objeto

palpável,

físico,

etc.

substantivo concreto passível de ser tocado e
manipulável...
Quanto a frase: “é o maior bom!”,
só me vem a mente o linguajar do chipanzé, que
também quer dizer o “maior bom!” (assim: uh! uh!
uh! intervalo – ah! ah! ah!), quando após uma

caçada feroz (aliás eu nem sabia que chipanzé era
carnívoro) a sua presa predileta, os dóceis
(também macacos) cólobos

vermelhos e seus

filhotes, comemoram estraçalhando as vísceras da
outra espécie e com certeza se seus grunhidos
pudessem ser transformados em palavras, não
diriam outra coisa, senão: “o mor bom, oh!”

CAP. XII

TESTE

DE

EMBRIAGUEZ!
Não é verdade que duas
latinhas de cerveja, alteram o humor e a
percepção de qualquer veículo!

Isso é lenda!
A
seguinte:

o

álcool,

pura
sob

realidade
qualquer

é

a

forma,

adentrando ao organismo humano, em qualquer
quantidade, altera completamente a maneira pela
qual, o motorista vê o mundo ao seu redor!
Então,

esse

teste

de

embriaguez (do bafômetro), sequer deveria existir!
Desde

que

bebida

não

combina com muita coisa na vida e no volante
provoca mortes, deveria ser banida, mas, existe a
poderosa indústria por trás!
Nessa ótica, o Brasil, não
foge muito à regra de outros países mantenedores

de semelhante prática, através da qual, acreditam
que, estabelecendo uma quantidade “x” para se
beber, debela-se completamente o problema!
É

fácil,

reconhecer

a

dificuldade sem solução!
Saia-se

uma

sexta-feira,

perguntando nesses bares repletos de cadeiras
que invadem o passeio público, onde concentra-se
grande quantidade de condutores de veículos e
pergunte-lhes, se vão respeitar a lei de transito,
que estabelece 2 cervejas como limite máximo a
ser ingerido para dirigir e verá a imediata resposta:
desdenho total!
Não tem remédio!

A solução que se aplica, é
similar aos remédios aplicados aos doentes
terminais: minimizam a dor, sem em nada
solucionar o problema! O fim virá a qualquer
custo!
A lei nunca vai funcionar;
mas, tem que existir para garantir, as multas
certeiras, o trabalho da policia militar, a indústria
dos fabricantes dos odometro e logicamente, a
indústria da bebida, esta última, poderosa, forte e
insensível!
Pois, todo mundo sabe que
no frigir dos ovos, “grandes” autoridades bebem e
já pensou que escândalo, se não houvesse essa
pequena tolerância?

Imagine você, que a simples
distração no trânsito (comprovadamente), é o
suficiente para provocar grandes acidentes. Por
exemplo, o uso celular ao volante, mexer no botão
do rádio (?!), isso, no passado, agora é GPS (Guia
de Posicionamento Global), olhar para o banco
traseiro, ajustar o retrovisor interno, etc., são
verdadeiros segundos que marcam o limiar entre a
vida e a morte!
Não obstante tudo isso,
associado a displicência em não se usar o cinto de
segurança, junto ao excesso de velocidade,
somando-se ao consumo alcoólico, então, o que
tem-se? Tragédias, mortes violentas, destruição!

Infelizmente, sobre isso, é
forçoso reconhecer: não há luz no fim do túnel. Há
sim, mas, escuridão!
Ora,

se

leis

paliativas

demoram para serem aprovadas no Brasil e
quando o são, quanto mais, uma lei, que debelasse
de vez o mal!
Como

exigir

seriedade

legislativa de um país, digamos, no mínimo,
excessivamente liberal, isso para não dizer,
completamente desonesto?!
Enquanto isso, fica-se o teste
de bafômetro, como solução dos problemas do
transito brasileiro e a impressa responsável pela

divulgação dos novos mortos nas estradas, nas
ruas e pistas urbanas!

CAP XIII

MOTORIZADOS,
INDISCIPLINADOS E PERIGOSOS!

Sexta-feira

última,

dia

17

de

Carnaval, trafegando pela Marginal esquerda do
Rio Tietê, por volta das 22:30 horas, deparei-me
com cena comum hoje em dia.
Muitíssimo

comum,

mas,

completamente bizarra, eu diria!
Jazia ao solo, mais um chamado
“motoqueiro”,

depois

de

ter

colidido

violentamente, com a traseira de um caminhão,
momentos após, ter comentado comigo mesmo:
“são malucos!”
Esses homens, não tem amor
nenhum a vida, ao semelhante, a suas famílias, aos
seus filhos, esposas, Deus, ao raio que o partam.

Não ligam e não temem absolutamente nada e
devido a esse fato, também, não temem a morte,
embora sintam-se desnorteados quando alguém
de sua categoria, queda morto abruptamente!
Como isso tudo acontece?!
Simples!
Junte, um indivíduo perturbado
psiquicamente,
necessitado
irresponsável,

acelerado,

de

ganhar

destemido,

alcoolizado,

dinheiro,
munido

imaturo,
de

uma

máquina potencialmente perigosa, e o resultado é
o que se vê: todos os dias, no mínimo, três desses
senhores morrem nas Marginais, isso sem
contabilizar, os prejuízos materiais que causam, e

não sei em qual “Código do CID 10” (Código
Internacional de Doença nº 10), poderia encaixálos para entender porque têm tamanha tara em
quebrar retrovisores...
Quero crer que essa última questão,
seja apenas uma revolta momentânea, passível de
ser debelada com medicamentos controlados, ao
invés, de ter que vê-los internados, em instituições
para doentes mentais... graves!
No entanto, na somatória geral, por
incrível que pareça, são os menos responsáveis(?!)
“Como assim, menos responsáveis,
dirão alguns!”
Eu explico.

Se você é um pai de família, quem
tem que estabelecer a ordem dentro da sua casa?
(pelo menos, teoricamente) Seria você. Certo?
Com certeza não é o vizinho da
esquerda nem o da direita, da mesma forma que
você nem eu podemos estabelecer, leis mais
severas para punir esses assassinos e assassinados
do transito brasileiro. Tem quem o faça. Mas, não
o fazem. Consequentemente, não somos culpados
por toda essa tragédia, são os legisladores.
Diante desse quadro catastrófico
que é a maneira de se portar dos “motoqueiros”,
futuramente, objeto de estudo mesmo, pela
ciência e pela psicologia, diante de suas atitudes, é

difícil acreditar que existe alguém lá naquela
grande Casa de Lei, que pensa no nosso bem-estar.
Todos os dias, ao ir ao trabalho, fico
estupefato. Abismado mesmo, com as atitudes dos
“motoboys”, das quais destaco apenas algumas:
semáforos para eles não existem, faixa de
pedestre nem se fala, quando pensam em parar,
param em cima sem nenhuma preocupação,
disputam “racha” em plena avenida de tráfego
comum, quebram retrovisores com os pés, muitos
nunca cursaram uma autoescola, pilotam entre os
veículos,

ultrapassam

pela

direita

em

alta

velocidade, etc, etc!
Por fim, para evitar retaliações e
críticas sobre as minhas observações, dessa vez,

darei sugestão aos nobres Deputados, de como
teria que ser a lei para esses homens: ultrapassou
farol

vermelho,

flagrado,

apreensão

da

motocicleta, multa de R$ 2.000,00 e prisão; parar
em cima da faixa, apreensão da motocicleta e
multa de R$ 3.000,00, trafegar no meio dos
veículos, apreensão da motocicleta, multa de R$
4.000,00 e prisão; tirar “racha” em via pública,
colocando em risco a vida de motoristas e
pedestres, multa de R$ 10.000,000, prisão,
apreensão da motocicleta e cassação para sempre
da CNH, logicamente, para os que a tivessem.
Posso garantir a todo mundo, que
entrando em vigor, “simples” medidas, como as
acima citadas, tudo seria facilmente resolvido e os

problemas das motocicletas, pelo menos, estaria
resolvido e numa segunda etapa, cuidar-se-ia dos
motoristas indisciplinados!

CAP XIV

JUSTIÇA
CADA

PARA

SEGUIMENTO

SOCIAL!
O que de melhor poderia
ocorrer com nossa Justiça, seria finalmente
declarar-se parcial!
Pois, dá impressão que tudo
é um grande teatro. Onde todo mundo interpreta,
fazendo um péssimo papel e depois, tudo volta a
ser como realmente é!
Deveria

ser

declarado,

claramente haver, Justiça para o rico e justiça para

o pobre; Justiça para o pobre branco e Justiça para
o pobre preto!
Pelo menos assim quem
sabe, parte da suprema hipocrisia que tem
assolado o Brasil nos últimos séculos, começaria a
ser oficializada!
Quando

palavras

contundentes são ditas, existe a vontade de
destruir o autor como numa briga, por algo
pessoal, mas, o que aqui é dito é o que acontece,
rotineiramente no dia a dia do social!
A

Justiça

conta

hipocrisia disfarçada para sobreviver!

com

a

Fingindo

defender

o

interesse geral, mas, todos sabem perfeitamente,
que somente aqueles que tem dinheiro, serão os
privilegiados, embora, a Justiça até tente se
esforçar, para disfarçar o disparate!
Infelizmente, os pretos ricos,
por gozarem de algum privilégio junto aos
Poderes, preferem se omitir, deixando os pretos
pobres, jogados a própria sorte. Quanto ao branco
pobre, apesar de sofrerem pela limitação capital,
não padecem das mesmas humilhações que o
preto!
O que ocorre no Brasil, é
revoltante!

É o verdadeiro “quem pode
mais chora menos!”
Quem tem o poder do
dinheiro dita as regras, sobrepuja as leis, contrata
advogados, amolece a Justiça , sensibiliza o
Ministério Público, compra a imprensa e tudo,
qualquer palavra que for dita contra si, serão
inequivocamente revertida!
É tudo uma questão de
“status!”
É mais que uma cultura
destinada ao culto dos bens materiais. É uma
espécie de religião!

Há uma clara divisão: “tem
dinheiro? Não se preocupe! Não tem dinheiro? Vai
sentir o peso da lei”, afinal de contas alguém tem
que pagar pelo crime, e necessariamente, não
precisa ser o culpado!
Uma coisa é certa: ninguém
é totalmente culpado pelas coisas que faz, pelo
bem estar (ou mal-estar) que proporciona ou pela
posição que ocupa no tempo e no espaço, mas,
tudo um dia será explicado e os maiores absurdos
se tornarão realidade, assim como todas as
injustiças serão amplamente corrigidas.
Ninguém na face da Terra, é
dono da verdade e quanto menos se tem... menos
se compromete!

CAP. XV
MAIS UMA VEZ,
PARA INGLÊS VER!

Em

outras

oportunidades, já escrevi sobre isso.
Em algum lugar dos
meus arquivos, está lá o significado e o
porque do termo, mas, como no Brasil, o
tempo passa e as coisas não mudam,
me

vejo

obrigado

a

rebuscar

os

resquícios da história, para demonstrar o
quanto é falho o sistema penal e etc.
Quando da promulgação
da Lei Áurea, que concedia liberdade
aos escravos e "em

tese", o fim da

escravidão no Brasil, por muitos anos
ainda,

ainda

que

por

"debaixo

dos

panos", à brasileira, escravocratas ou
traficantes de escravos, permaneciam
contrabandeando seres humanos, como
animais,
"navios

nos

porões

negreiros",

o

dos

chamados

que

levou

ao

grande e maravilhoso poeta Castro Alves
a editar sua obra: "Navio Negreiro!",

onde em verso, relatava toda a desdita
do povo negro aprisionado!
Bem,

enfim,

povos

europeus, em particular, os ingleses,
após

diversos

maravilhosos

tratados

e

nem

(nem
o

todos

último,

é

verdade),

em

1890,

finalmente

foi

assinado

o

ATO

GERAL

DA

CONFERÊNCIA DE BRUXELAS, subscrito
por 17 países, onde, "ficaria" proibido a
Escravidão, exceto para alguns poucos
países

onde

existiria

a

escravidão

doméstica... etc, o que já é uma outra
história!

Logicamente, como o
Brasil,
desses

obviamente,
países

não

que

fazia

parte

politicamente,

debelavam a escravidão, não aceitando
o

fato,

muitas

decidiu
vezes,

continuar
tentando

a

prática,

disfarçar

a

aparência de seus navios (na verdade,
aquelas aratacas de madeira, chamadas
caravelas)

negreiros,

como

de

transporte comercial, especiarias, etc.
para se livrarem da abordagem inglesa
em alto mar.
Em

Joaquim Nabuco

(outro defensor disfarçado do fim da
escravidão, que nesse caso, mostrou

uma posição dúbia), mostra a que ponto
chegou o descumprimento do Brasil ao
Tratado Internacional.
Um

dos

navios

negreiros, em fuga, perseguido pelos
ingleses, adentrou a costa brasileira,
afim de se furtar

a perseguição e

"felizmente", nem assim,

conseguiram

escapar. Foram presos e conduzidos a
Inglaterra para julgamento.
Nos dias de hoje, é
verdade,

seria

um

incidente

internacional, mas, será que o Brasil,
teria "cacife" para enfrentar num conflito

armado, Inglaterra, Alemanha, e outros
adeptos do Tratado?
Então, para inglês ver,
valia tudo. Para inglês ver o que tinha
que ser mostrado, ou seja, por exemplo,
um navio abarrotado de escravos, como
simples navio mercante!
Nesses últimos dias, o
Brasil e mesmo a impressa internacional,
noticiou

o

julgamento

do

caso

do

assassino daquela adolescente, no dia
16 de outubro de 2008, chamada Eloá.
Finalmente,

após,

numerosos dias exaustivos, anunciou-se

a pena: 98 anos de reclusão, sem direito
a qualquer benefício!
Com

esse

anuncio,

várias adolescentes inconsequentes, já
começaram

a

chorar,

haja

vista

o

assassino ter-se tornado herói (?!) , e
sem sombra de dúvida essas meninas
sofrerem de problema de autoafirmação
e baixa autoestima (a psicologia até
explica: gostam de viver perigosamente,
fruto da idade, é verdade, será?) e o
mesmo
inúmeras

ter

começado

cartas

de

a

"amor",

receber
e

com

certeza, por alguns anos não o poderem

ver caminhar pelas ruas, entraram em
desespero. Pode?!
Em suma, tudo é um
grande teatro: no Brasil ninguém pode
ficar mais que trinta anos preso. A pena
do rapaz, de 98 , já cai para 30 anos,
abruptamente,

sem

nenhuma

escala

matemática explicar. Como já ficou 3
anos e 4 meses no xilindró, menos os
30, mais os benefícios conquistados pelo
fato de "trabalhar" ininterruptamente no
presídio (conf. Art. 31 da L. E. Penais),
onde a cada três dias trabalhados, tem
direito a 1 dia de redução na pena, fora
os benefícios que lhe será concedido ao

longo dos anos, etc., antes dos 20 anos
de prisão, estará na rua, em pleno vigor,
casado e forte, disposto a cometer mais
crime, pois, ele sabe tanto quanto nós,
que aqui no Brasil, o crime interessa
tanto quanto ao criminoso, a mídia e aos
advogados, quanto os bons costumes,
aos simples cidadãos.
A primeira vista, parece
que a justiça foi feita, mas, a pena, o
julgamento,

os

jurados,

defensores,

acusados, são só para "inglês ver!"
Ainda bem, que a mãe
da vítima, parece não entender muito
essa falsa matemática.

CAP XVI

SOLUÇÃO

PARA

PROBLEMAS

OS
DE

APURAÇÃO DE VOTAÇÃO!
(no carnaval de Sampa)

Em lugar nenhum do mundo,
uma brincadeira é levada tão a sério!

Ameaça de invasão, morte,
subtração,

vandalismo,

furto,

agressão,

destruição de patrimônio público e privado e
para complementar, está tudo ligado (como
não poderia de ser) ao futebol!

É simplesmente inacreditável,
como que as autoridades constituídas num
Estado como o de São Paulo, não toma
nenhuma providência!

É inaceitável que o pedestre
comum, que o motorista comum, com sua
família, seja simplesmente encurralado e se
torne refém, desse bando de marginais,
fantasiados de torcedores!

É o "velho" mistério do que
está por trás, que torna tudo o mais explicável,
caso contrário, em um outro país, esses
vândalos

das

torcidas

organizadas,

já

estariam há muito, fora de circulação!

Bem, mas diante de tantos
problemas e mais problemas, é preciso
alguém apresentar alguma solução!

Vamos então a algumas delas,
para garantir a segurança de todos!

Está provado, que em locais
comuns, eles não podem ter acesso, sob o
risco de colocarem a vida do semelhante em
risco...

A primeira solução, é montar o
barracão para apuração, lá no Deserto do
Saara. Levar todo mundo para votação, ao
sol, sobre areia quente, ao ar livre, para
arejar-lhes a memória! E finalmente, saírem
correndo sob o sol causticante, sem sombra e
sem guarda-sol!

Plataforma de Petróleo!

O que tem a ver plataforma de
petróleo?!

Muito simples, os jurados ficam
sob a plataforma e os demais integrantes, sob
o oceano, em barcos, assim o máximo que
poderia acontecer, seria os barcos afundarem!

E em cada barco, deixar bem claro a
inscrição: "proibido o uso de colete!"

Mas, nessas duas últimas
soluções, há o fator verão envolvido, o que de
uma

certa

maneira,

dilata

as

células

sanguíneas, deixando os ânimos acirrados,
então, solução? Vamos, as geleiras...

As de cima ou as de baixo?!

Tanto

faz,

contanto,

que

houvesse a certeza de passar-se também, por
tempestade de neve! É bom, refresca a
mente!

Por fim, resta um último local,
bastante seguro e completamente em desuso

atualmente

e

desde

algumas

décadas

preservado, comumente conhecido como "A
Rocha", inclusive, objeto de filme, estrelado
pelo célebre ator Sean Connery, trata-se da
prisão

de

ALCATRAZ,

onde,

haveria

acomodação, no final, para todo mundo
(inclusive jurados). Nesse caso, seria de bom
alvitre, os jurados permanecerem na praia,
com seus botes salva-vidas e tomarem
cuidado, na hora do retorno (se voltassem).
Vento forte, ondas violentas, temperaturas
congelantes e tubarões esporádicos, etc.,
tornam perspectiva de erro, fatal!

É inacreditável o que acontece
nesse país!

Parte dele se afunda na
miséria e em fome e outra parte, gasta
milhões com fantasia, apetrechos coloridos,
cerveja, sob o singelo pretexto, de que é festa
do povo!

Uma coisa eu posso garantir,
até pode ser festa popular, mas, minha não é!

A impressão que se dá, vendose de fora, por outros países, tamanho
vandalismo, é que simplesmente, no Brasil,
não há comando!

Não consigo entender porque
tamanha paixão, muitas dessas pessoas,
jogam sua vida no lixo, promovendo confusão,
furtos, vandalismo, etc!

Diante

de

tamanha

aglomeração de celerados e indisciplinados,
chega-se a inevitável conclusão: que santa
educação tiveram!

CAP XVII

DEUS NÃO PUNE O
HOMEM...O HOMEM PUNE
O HOMEM!

Olhando em torno e somente
me atendo a isso que existe, pode até parecer que
Deus sempre puniu os homens, diante de tanta
desigualdade, maldade, frieza e egoísmo que
prepondera. Duas questões antecipam-se a tudo,
no entanto!
Primeiro,

é

sobre

a

existência de Deus, segundo é sobre as injustiças!
Sobre a primeira questão,
entrarei em detalhes a seguir, quanto as injustiças
e punições,

desde que passei a avaliar o que

ocorre, friamente, desde as antigas guerras, até as
mais atuais, não encontrei nenhuma delas, onde
Deus ordenasse o ataque de algum

exercito

contra outro, diretamente. Quanto as chamadas

“guerras santas”, quem

senão outra (Igreja

Católica), que criou essa definição, para justificar
tantas coisas inacreditáveis, que não cabe aqui
mencionar?
O sistema político arcaico, as
contradições jurídicas, as picuinhas partidárias, a
violência e incoerência policial, o fanatismo pelo
futebol, pelo carnaval, o descumprimento das
promessas

pelos

políticos,

a

mentira

dos

governantes, etc., os vícios, as mortes no transito,
a desigualdade social, a “sede” empresarial, etc.,
não são , como se pode ver, obra de um Ser
Criador, que ama incondicionalmente seus filhos!
É obra do homem!

Logicamente,

observado

certas coisas do ponto de vista tão somente
humano, ver-se-a flagrante contradição: os maus
que não são punidos, a morte de entes queridos,
a falta de oportunidades, mas, observados de uma
perspectiva mais ampla, usando toda uma lógica
diferenciada, tudo começa a se encaixar: nada
acontece por acaso...
“...O acaso é uma palavra
que carece de sentido e nada pode existir sem
causa. O mundo está disposto segundo leis
matemáticas,

portanto,

disposto

por

uma

inteligência. A formação do mundo não pode ter
sido presidida por um ser inteligente como eu,
pois, sequer posso forma um verme de queijo.

Portanto, este mundo é obra de uma inteligência
prodigiosamente superior’.
Sobre a primeira questão:
‘esse Ser, que possui inteligência e potencia num
grau tão alto, existe necessariamente?

Deve

existir, pois é preciso que eu tenha recebido seu
ser de um outro, ou que SEJA, por sua própria
natureza. Se recebeu seu ser de um outro (o que é
muito difícil de se conceber), é preciso, portanto,
que eu recorra a esse outro, que será , então, o
primeiro motor. Para qualquer lado que me volte,
devo admitir um motor primeiro necessariamente
potente e inteligente por sua própria natureza.’
‘Esse

primeiro

motor

produziu as coisas do nada? Isso não é concebível;

criar do nada é mudar o nada em alguma coisa.
Não devo admitir uma tal produção, a menos que
encontre razões invencíveis que me forcem a
admitir aquilo que meu próprio espírito não pode
jamais compreender!’
‘Tudo o que existe parece
existir necessariamente, já que existe. Pois, se há
atualmente uma razão para a existência das coisas,
houve uma antes e em todos os tempos...”
VOLTAIRE (Dicionário Filosófico, Seção Quarta –
Manual de Filosofia Antiga).
Faço dele as minhas palavras
e imaginar que o João Magueijo (Criação do Canal
Discovery), Carl Seigan e mais recentemente
Stephen

Hawking,

tenham

defendido

tão

ardorosamente, a Teoria do Big-Bang, segundo a
qual, tudo surgiu do nada e para o nada voltará!
Mas, como eu dizia, Deus
não pune ninguém, deixa isso, a cargo do próprio
homem. Pois, enquanto se ocupa particularmente
de

todos

os

nossos

problemas

por

mais

pequeninos que sejam, (inclusive) , tem outras
ocupações maiores, assim, como por exemplo,
criar universos paralelos, outras dimensões, criar
outros seres, criar novos mundos, constelações,
nebulosas, buracos brancos, buracos negros, além
das eternidades, etc!
Em suma, dinheiro, poder,
prestigio, governos, etc., para Deus, tem tanta
importância, o quanto “a lama e o pedregulho!”

Para Deus, o político famoso,
importante, o astro de Hollywood e o mendigo e o
drogado, cachaceiro, tem a mesma importância e
os ama do mesmo jmodo, não importa nesse
momento o quanto você torça a cara... é assim
que é; e é assim que foi ao longo das eternidades,
caso contrário o mundo não seria como é e por
mais que o homem tenha feito para destruir a
vida, ela continua intocável, exceto a morte!

CAP XVIII

SEGURANÇA X
FAXINEIRO X ...!

“é bem triste ter tantas idéias e nada saber ao certo sobre a
natureza das idéias. Admito-o: mas bem mais triste e muito
mais tolo é supor-se que se sabe o que se não sabe!”

Voltaire

O

indivíduo, chega numa

festa grã-fina! Repleta de convidados nobres, onde
o “glamour” como que inconsciente predomina
no ar, olha e torno e dentre todas essas
importantes
“insignificantes”

figuras,
faxineiros,

depara-se
um

ou

com
outro

convidado negro e bastante seguranças, em sua
grande maioria negra!
Excetuando-se

o

preconceito evidente, quer mesmo acreditar que
aquele pretenso exército de “homens ganha
razoavelmente bem!” Pois, como explicar os
ternos pretos?!
Nessas

empresa

de

segurança que prestam serviços em buffet (bifê) é

valor

padronizado

a

chamada

“paga”

do

segurança, geralmente, pouco maior em dez que é
a do faxineiro, ou seja, R$ 50,00 (cinqüenta reais).
O que, em outras palavras, quer dizer que o
miserável se expõe a perigo eminente, aparta
briga, toma chute (muitas vezes na canela e
algumas

no

rosto),

alguns

morrem

no

cumprimento disso, por causa de cinqüenta reais?!
É isso aí...
Fala um desgraçado com
conhecimento de causa...
Assim, estão no mesmo
patamar:

o segurança, o faxineiro e o negro!

Todos relegados a segundo plano. E isso não é um

manifesto a nenhum protesto, é apenas a
realidade que você e eu, sabemos que é assim!
Com efeito, posso resumir
então a vida do segurança, em particular da
seguinte maneira:

é o último que fala, é o

primeiro que apanha, é o último que come, o
último que se ouve e o mais odiado! O próprio
contratante não os respeita!
Mas, diante desse quadro,
porque permanecer nessa situação?!
Por alguns motivos simples:
falta de perspectiva, desemprego e o pior de todos
eles: fome!

O segurança de baile é o pior
deles...
Já tentou ficar duas horas
imóveis de pé, sem mexer?
Que

tal

cinco

horas

ininterruptas? E oito horas?
Posso lhe garantir, que após
a segunda hora, o indivíduo já não consegue
mexer o tronco para baixo. Após a quarta hora,
amaldiçoa a hora que saiu de casa, após a sexta
hora, ele começa a ter delírio com cadeira(?!)
trocaria sua vida por um “banquinho” qualquer,
para descansar a carcaça!

Nessa hora, (após a sétima
hora), ele diz para consigo mesmo: nunca! Nunca
mais eu volto! Essa é a ultima vez...
No entanto, chega em casa,
descansa um pouco, retoma a rotina, compra com
o dinheiro, alguns gêneros alimentícios, e logo está
“duro”.
A sua firme decisão de se
manter longe dos “bicos” de segurança, vai por
água a baixo, quando o telefone toca e a empresa
de segurança do outro lado da linha, requisita seus
préstimos mais uma vez. Então, diz para consigo
mesmo: (como a música sertaneja) só mais uma
vez! E mais uma! E mais uma! Torna-se uma

espécie de círculo vicioso... sem exagero, torna-se
um verdadeiro vício!
No meu caso, precisei de um
“INCENTIVO” muito maior para encerrar minhas
atividades segurativas, a qual prefiro me abster de
comentar!
Outros no entanto, ainda
não tiveram o mesmo “incentivo” e para o bem de
seu estado mental, espero que não o tenham!
A boca pequena, comenta-se
que o serviço de faxineiro está para o negro, assim
como a luva para mão, mas, a de segurança, cai
como um “terno” ou ainda melhor: como um
perfeito smoking!

Sem

nenhuma

hipocrisia,

nunca me incomodou os olhares de desdém
desses milionários, pela minha humilde posição
que defendia, uma vez que para mim, é bastante
clara a origem de todos os homens, sua curta
permanência e sua destinação. Ao contrário,
diante de tantos exemplos diários, sempre lastimei
essa posição egoísta dessas pessoas que poderiam
fazer um pouco mais pelos semelhantes e não o
fazem.
Poderiam começar fazendo
um pouco mais pelo semelhante, colocando um
banco

para

os

seguranças

revezarem

e

descansarem um pouco e em contrapartida,
autorizando esses infelizes a terem acesso a um

prato de comida, do contrário, a Divina Comédia
Humana, de Dante, fará cada vez mais sentido
para os senhores e como ex-segurança, como
negro e como homem, quero ver o seu bem!
Quantas

pessoas

boas

trabalhando como faxineiros, como seguranças,
excelentes
humilhados,

pais

de

família,

simplesmente,

encontramos
por

estarem

integrando o corpo de uma profissão dita
“humilhante” pela sociedade!
Mas, quem estabeleceu o
porque de todas as profissões, sabe muito mais
que o Henry Ford, por exemplo, excelente
empresário e defensor do REICH alemão, defensor

e partidário das idéias nazistas (procurem nos
anais de pesquisa).
Ademais,

apesar

da

dificuldade para aceitar, estou convicto que tudo e
todos tem uma importância significativa na ordem
geral de todas as coisas em todas as épocas e em
todos os tempos!
De modos que, na História,
jamais Sócrates (o Filósofo), hóplita (integrante
raso da infantaria do Exército Grego), mereceria
ocupar um posto tão baixo n o exército, enquanto
que Nero, Calígula ocuparam posto tão nobre
como Imperadores.

Conseqüentemente
capacidade

e

subestimadas

sensibilidade,
pela

a

geralmente

incompetência

e

são
pela

insanidade, para no final das contas e no “frigir dos
ovos”,

ninguém

alegue

que

não

teve

oportunidade!
Portanto,

ao

término

Segurança X Faxineiro X Negro, estão todos no
mesmo patamar de inferioridade social, atire a
primeira pedra quem o provar contrário!

CAP XVIII
JULGAR
IMPARCIALMENTE, COMO?!

Para quem está acima da Lei, (e
existem pessoas com esse “status” e perfil),

existem alguns critérios, que jamais podem deixar
de serem ignorados.
Um desses critérios, sem dúvida, é
acreditar na impunidade total, o segundo é
acreditar, que não existe ninguém acima deles
mesmos julgadores, que “ouse” julgar seus
“nobres” atos”!
Nunca, ouçam bem isso, nunca!
Poderá haver um julgamento imparcial de
interesse dos grandes grupos formados, governo e
por aí afora, contra um funcionário, individual! A
batalha é desumana e desigual!

Por esses homens acreditam, e de
fato, com efeito o estão acima de todos! Ninguém
em sã consciência, tem a má idéia de os interpelar!
Não adianta rogar a sua consciência!
Não a tem mais... está depositada em algum banco
lá... vocês sabem!
É verdade, justiça tem para quem a
invoca e busca. Mas, quem pode invocar e buscar
a justiça, senão os milionários, seus bancos,
grandes empresários, grandes oligarquias e etc?!
Como que o pobre diabo, morador de periferia vai
procurar saber de seus direitos e ainda mais:
buscar a justiça!

O Brasil, infelizmente, é indiferente,
para não falar coisa pior!
Vez ou outra a justiça dá ganho de
causa para esse ou aquele “afortunado da sorte”,
concedendo-lhe o direito a alguma indenização de
alguns trocados, fora isso, todos, todos sem
exceção, os

ilustríssimos julgadores, tem sim,

COMPROMISSO SÉRIO com o governo e com a
política. Todo mundo sabe que no Brasil é assim.
A bem da verdade, uma prática
“muito justa” e muito antiga, datando desde à
época do Brasil colônia, nos mercados costeiros
onde havia troca de especiarias e outras
mercadorias: “me dá isso, que eu te dou aquilo!” e
assim, por diante!

O que ocorreu foi que a prática
tomou outras proporções e ao invés de caravelas,
são iates, ao invés de carruagens, são carros
importados; ao invés de escravos negros, são
criados, geralmente, brancos!
Porém, imparcialidade, impossível!
Imagine que, imparcialidade, seria
algo como uma virtude do indivíduo, através da
qual, independentemente de raça, credo religioso,
preferência

política, status

social, consegue

manter-se firme e avaliar honestamente e
respeitosamente uma situação e isso, ainda aqui é
ficção!

Essa a minha conclusão, após
analisar diversas questões ligadas ao Direito em si
e do direito do cidadão, porque de uma certa
maneira, o estudo e posição, aumenta os prazeres
e a disposição para gastar. Ao mesmo tempo que
aguça o “fino trato” e o paladar. Por isso, que um
salário de R$ 35.000,00 e R$ 40.000,00, não é
suficiente, muitas vezes, para quitar todas as
dívidas, talvez semanais, é preciso mais, muito
mais...

CAP. XX
CULTURA
CORRUPÇÃO!

DA

O Brasil, não tem jeito!
Será que vou morrer com
essa frase na boca?!
É

vergonhoso

o

que

acontece em outros países sobre episódios de

superfaturamento, corrupção, desvio de verbas
públicas, cargos e posições sociais, sobrepujandose as leis, mas, o que ocorre nesse país, é
simplesmente escandaloso!
Começando pelo final, vejase, por exemplo o caso desse filho do ilustríssimo
senhor Eik Batista (EIK 0063), ao atropelar o
ciclista. A princípio, acreditei eu, haver duas coisas
contra o desgraçado da “suposta” vítima, mas, na
verdade são três: primeiro, foi o fato de

ter

nascido pobre, segundo foi ter nascido preta,
terceiro, foi não ser o filho do EIK!
Envolvido

em

algum

acidente ou controvérsia, algum filho (ou o
próprio), milionário, que me perdoem os cariocas,

eles, fazem até chover, alias, o que não fazem o
dinheiro fazer?! Para livrar literalmente “as caras”
desses indivíduos...
Mas,

voltando

a

vítima.

Como pode uma coisa dessas? Ele sendo de cor
preta, trafegar no escuro?! Só podia dar no que
deu: sua “majestade”, não ter prestado atenção,
que no acostamento, havia algo que não era um
pedaço de pau e com seu carrinho discreto, aquele
modesto
percebendo

Mercedes
muito

de
em

R$
cima

2.500.000,00,
sua

silueta,

“inevitavelmente” o atropelou e somente depois
deu por si ter batido em alguma coisa!
Pobres

testemunhas,

falando, falando, falando, jurando até, que o tal

motorista, fora retirado às pressas do local, por
um bando de “leões de chacras” , sem ter feito
nada além de fugir, no entanto, autoridades e
etc., apressaram-se a desmentir que foi tudo feito
de acordo , inclusive o teste do etilômetro (o
chamado bafômetro).
Pobre do filho do bi (não é
bissexual não), é do bilionário, ficou muitíssimo
preocupado... preocupado por ter estragado o seu
Mercedes último tipo, presente carinhoso do papa
“63”.
Não muito diferente, aqui
em São Paulo, mês passado, aconteceu no litoral,
onde uma criança, foi assassinada, por um filhinho
de papai e a exemplo do Rio, também tentaram

fazer até chover, para absolver, os verdadeiros
culpados (sem qualquer sombra de dúvidas): os
país do adolescente, que pilotava, o tal do Jet Sky.
Isso, porque, o delegado,
também por questões humanitárias,
entendeu, que

talvez

a morte simplesmente de uma

criança “descuidada”, não poderia atrapalhar a
vida abundantemente rica, dessas “vítimas” da
fatalidade... e irracionalidade, no caso, o pai do
baby que pilotava.
Sem “indícios”, ou seja, sem
ter o que se provar contra os pais (isso no
entendimento do delegado), embora, houvesses
testemunhas, materialidade do fato, fuga, omissão
de socorro, acobertamento, etc., concluiu-se o tal

do inquérito, sem se culpar a ninguém, a não ser,
como “seria lógico”, a pobre menininha!
Sabe por que? Porque a
cultura da indiferença e da corrupção, quando
atua , deixa o homem cego, o qual, passa tão
somente a avaliar as cifras e esquece-se do
sentimento

e da solidariedade, seriedade e

honestidade, nessa ocasião, perde-se a noção da
realidade, deixando-se de observar o que se
passa em torno,

a ponto de não perceber o

quanto está sendo ridículo, em tentar acobertar
criminosos, simplesmente por causa de alguns
míseros trocados!
Por

fim,

a

cultura

da

corrupção, arraigada nesse país, a qual a primeira

vista, parecer ser inofensiva, absorve a dignidade
da sociedade, deixa as pessoas completamente
descrentes na justiça e sempre com um pé atrás
com relação a polícia.

CAP XXI
PORQUE
EXISTE JUSTIÇA NO BRASIL!

NÃO

Esta afirmação só pode ser
respondida com a seguinte pergunta: por que?!
Não existe justiça no Brasil,
porque inúmeros fatores contribuíram para fazer
desse país o que ele é desde que foi descoberto:
um

reduto

de

falcatruas,

preconceitos,

discriminações, privilégios, mentiras, ostentações,
luxos, luxúrias, orgulho, egoísmo, má-fé, corrupção
política, indiferença dos juízes, ineficiência das
polícias, ausência do ministério público, em suma,
quase um país sem lei.
O reino não tão encantado
assim, da desigualdade social(?!)

Sim, porque para manter
esse estado de ostentação alguém tem que pagar
o preço e obviamente, não pode ser os ricos e
poderosos, já existe poderosas leis, para os
acobertar. Quem paga toda conta é o assalariado e
muitas vezes, aquele que nem salário tem. É assim
que

funciona

a

estrutura

de

um

país

subdesenvolvido (em desenvolvimento? Bah!)
Um paraíso para os “não tão
honestos assim!”
Quem tem muito bem (quem
dinheiro, etc), quem não tem... que se dane!
Se em algum outro país do
mundo existe a desigualdade social, com certeza

foi exportada do Brasil! Se em algum outro país do
mundo fosse formada uma escola de “foras-dalei”, todos os professores necessariamente, teriam
que vir da “pátria amada!”
Êta gente desonesta! Isso
pra não falar corrupta...
Me indigna demais, saber
que um juiz ganha entre TRINTA, QUARENTA MIL
OU muito mais, enquanto outros milhares de
brasileiros, não ganham sequer um salário mínimo.
Mas, por outro lado, tem os jogadores de futebol,
que chegam a ganhar 400 vezes mais que um juiz,
e a população não questiona, então está tudo
certo!

Mas, não! Não está tudo
certo não!
Juiz de Direito, Políticos não
são deuses, assim, como jogadores de futebol, não
são os privilegiados da criação, razão pela qual não
se pode abordar semelhante tema, sem se falar e
forçosamente reconhecer que esse mundo, no
formato que tem e como as coisas funcionam, só
pode ser intermediário, e devem existir outros
bilhões de mundos não tão desiguais assim, pelo
universo

afora,

os

ETs

que

nos

visitam

constantemente que o digam, eu mesmo, algumas
vezes, vi suas naves, mas aí, é objeto para outra
polêmica, não essa!
Quais são os fatos?!

Os fatos que corroboram
minha teoria, é saber que confirmou-se a cultura
da injustiça, através de inúmeras atrocidades
cometida pela Justiça através do não cumprimento
do principal artigo para a sobrevivência humana,
aqui no Brasil, no Zimbabue ou nos EUA: o respeito
ao semelhante!
Assim,
continua

valendo

aquela

infelizmente,
célebre

frase

do

presidente francês Charles De Gaulle (Charles
André Joseph Marie de Gaulle, Presidente da
França, entre 08 de janeiro de 1959 a 28 de abril
de 1969), quando em visitar-nos, asseverou que o
Brasil, definitivamente, não era um país sério...

E ao que tudo indica, não o é
até hoje!
Pode ser considerado um
país sério um país, onde os Deputados, Senadores,
trancam pauta de votação, com medo de
aprovarem alguma lei que possa vir a prejudicar a
si e a seus pares num futuro?! Pode ser
considerado um país sério esse país que passa
meses, discutindo quando vai ser o valor do salário
mínimo e na calada da noite, aprova 200% de
aumento salarial, si próprios?!
Eles não param para pensar
e nem imaginar como o mundo encara isso, é
verdade, uma vez que só o dinheiro e o “status”
lhes interessa!

Todo esse quadro, me deixa
muito triste, porque eu não fazer parte de um país
que não é sério, mas faço e o pior, não vejo
mecanismo emergenciais para modificar tudo isso!

CAP.X XII
O PROBLEMA DE
FALTA DE JUSTIÇA!
O problema de falta de
justiça no Brasil, a princípio pode parecer algo
banal, algo comum. Mas, avaliando-se friamente a
questão, é algo bastante perigoso, que pode
explodir num futuro próximo se nada for feito para
construir uma sociedade melhor e menos egoísta!
Excetuando-se os jogadores
de futebol, verdadeiros trogloditas irracionais, que
acham perfeitamente normal, num país com

tamanha desigualdade social, embolsarem R$
300.000,00; R$ 700.000,00, R$ 1.000.000,00, ETC.,
os outros membros sociedade, por exemplo
deveriam ter um pouco mais de respeito. Assim,
por exemplo, os membros do Poder Legislativo, os
membros do Poder Judiciário, etc.
Tá

certo,

que

gritarão

inconformados: “mas, nós estudamos!”
Acho correto. Mas, grande
totalidade, estudou porque teve oportunidade, e
no futuro, foram conduzidos aos cargos, pela
herança familiar. Não monetária, não genealógica,
mas, “determinativa”(?!) Sim, por exemplo: “eu
quero o meu filho lá!”. Em suma, um verdadeiro
“coronelialismo” vergonhoso e disfarçado!

Por fim, põe-se lá esses
senhores indicados, colocados, ganhadores de
imensas fortunas (diante da miséria do brasil),
para julgar interesses da classe trabalhadora e o
que acontece? O que todo mundo sabe! Uma
justiça lenta, demorada, rastejante, ganhando,
entretanto, celeridade, quando o julgamento
envolve uma personalidade famosa, a mídia está
envolvida ou alguma empresa importante!
Põe lá para julgar causas, um
indivíduo (com todo respeito aos magistrados
honestos e decentes), que nunca acordou às cinco
da manhã para tomar uma condução para ir
trabalhar, aliás, muitos nunca trabalharam na vida;
muitas vezes ganhando somas vultosas já possuem

herança familiar, nem imaginam o que é lidar com
contas para pagar e sempre sobrar contar para
pagar no mês seguinte; nem imagina o que é o
filho pedir um simples brinquedo ou o pior,
alguma nova “guloseima” (esse termo é bom), e
ter que falar não, em suma, pessoas sem nenhuma
experiência como brasileiros, então, o que
acontece?!
A insatisfação, o ódio, o
crime!
Impossível, nesse momento,
mais uma vez, sem ter que citar, Pe. Antonio
Vieira, em “Sermão do Bom Ladrão!” (se é que se
pode existir bom ladrão):

“Navegava Alexandre em uma poderosa armada
pelo mar Eritreu a conquistar a Índia; e como fosse
trazido à sua presença um pirata, que por ali
andava roubando os pescadores, repreendeu-o
muito Alexandre de andar em tão mau ofício:
porém ele, que não era medroso nem lerdo,
respondeu assim: Basta, senhor, que eu, porque
roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque
roubais em uma armada, sois imperador? Assim é.
O roubar pouco é culpa, o roubar muito é
grandeza: o roubar com pouco poder faz os
piratas, o roubar com muito, os Alexandres. Mas
Sêneca, que sabia bem distinguir as qualidades e
interpretar as significações, a uns e outros definiu
com o mesmo nome: Eodem loco ponem

latronem, et piratam quo regem animum latronis
et piratae habentem. Se o rei de Macedônia, ou de
qualquer outro, fizer o que faz o ladrão e o pirata;
o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo
lugar, e merecem o mesmo nome
O ladrão que furta para comer, não vai nem leva
ao inferno: os que não só vão, mas levam, de que
eu trato, são outros ladrões de maior calibre e de
mais alta esfera; os quais debaixo do mesmo nome
e do mesmo predicamento distingue muito bem
São Basílio Magno. Não só são ladrões, diz o santo,
os que cortam bolsas, ou espreitam os que se vão
banhar para lhes colher a roupa; os ladrões que
mais própria e dignamente merecem este título
são aqueles a quem os reis encomendam os

exércitos e legiões ou o governo das províncias, ou
a administração Ache os cursos e faculdades ideais
para você. É fácil e rápido. das cidades, os quais já
com mancha, já com forças roubam cidades e
reinos: os outros furtam debaixo do seu risco,
estes sem temor nem perigo: os outros se furtam,
são enforcados, estes furtam e enforcam.

Crer ou não crer eis a questão!
O problema é que para se
crer é preciso primordialmente acreditar e
ninguém

acredita

se

anteriormente

não

entendeu(?!) pois, para tanto é preciso ter um

motivo bastante significativo para continuar
crendo, sem nunca ter visto e sem saber
necessariamente porque deva agir assim...
Ao contrário do que se
imagina, trata-se de palavras colocadas em sua
sequencia, afim de identificar o disparate que é a
crença e a vida humana!
Em suma, se o homem (e as
mulheres, obviamente), tem dificuldade para
acreditar em um futuro melhor aqui na Terra, na
sua vida, etc., quiçá acreditar em outra realidade,
razão pela qual, uma teoria tão esdrúxula quanto
àquela do Big-Bang, foi aceita sem nenhuma
contestação. Afinal de contas, qualquer “cara de
pau”, que ousar apresentar uma ideia nova

qualquer

e

frisar

semelhante

concepção,

repetidamente, continuamente, inevitavelmente,
será aceito!
Sabedor disso, as Antigas
Escrituras, já se antecipavam: “haverá falsos
Cristos e falsos profetas...”
Mas chegará um dia, em que
essa humanidade, de um jeito ou de outro ou por
bem ou por mal,obrigatoriamente, será convidada
a pensar!
De uma forma ou de outra
esse povo carente, satisfeita suas necessidades
materiais, será convocado a raciocinar!

Ou será lícito, dar crédito a
“pastores

evangélicos”,

sem

nenhuma

boa

reputação, muitos com passagens pela polícia,
pregar a palavra do Cristo, auto-denominando-se:
salvadores da humanidade?
Será viável aceitar de bom
grado, um sujeito grosseiro, implorar na televisão
aos seus fiéis, para que dinheiro a seja depositado
exclusivamente em sua conta bancária particular,
sob o pretexto de que semelhante quantia será
usada para benefício da sociedade e acaba
comprando fazendas, carros e mansões?!
Então:

“e

respondendo

Jesus, lhes disse: Vede, não vos engane alguém;
porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu

sou o Cristo; e enganarão a muitos. – E levantarse-ão muitos falsos profetas e enganarão a
muitos(...) – Então se alguém vos disser: Olhai,
aqui está o Cristo; ou, ei-lo acolá, não lhe deis
crédito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos
profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas
tais, que se fora possível, até os escolhidos se
enganariam. (Mateus, XXIV: 4-5, 11-13, 23-24 e
semelhante em Marcos, XIII: 5-6, 21-22).
Mas, o aspecto de crença ao
qual me refiro é ainda mais profundo: trata-se de
observar o mundo como realmente ele é e ao
mesmo tempo como ele deveria ser!
Mas, para a concretização do
último pensamento acima exposto, há a questão

da credibilidade em três pontos distintos, a saber:
primeiro,

que o mundo não é tudo; segundo, o

futuro é infinitivamente mais amplo e terceiro, há
a

obrigatória

necessidade

de

se

acreditar

logicamente numa inteligência prodigiosamente
superior a tudo que se entende e jamais esquecer
de uma frase do antigo filósofo Chinês, Lao Tsé:
“àqueles que estão acostumados a dar nome as
coisas, não se esqueçam que existe o inominável!”
Isso sem se falar, do intangível, inimaginável,
impalpável, é possível?!
De modos, que existe um
Ser, que foge a toda e qualquer análise e
explicação que se possa dar na face da Terra,
padres e pastores, cientistas e filósofos!

O mundo, apesar de ser obra
sagrada de uma inteligência prodigiosa, através de
uma crença sem estereótipo, é possível entender
que

não

passa

de

arremedo

de

outras

humanidades, muito , muito , mais muito mais
evoluídas ao longo do Espaço. Essa teoria é muito
fácil de entender: é só viajar para o interior, onde
a noite o céu é verdadeiramente estrelado,
contemplá-lo é imaginar se um Ser Superior, seria
capaz de tão somente de criar o homem “para
dominar o Universo!”
O mundo, nesse modelo que
conhecemos, excetuando-se algumas coisas boas
que possui, não passa de uma “jaula” em
potencial, onde feras são disciplinadas, para num

futuro muito, muito distante, possa contemplar a
beleza universal!
É crer ou não crer, sem
meias palavras!
Crer por exemplo, que o
dinheiro, não é tudo, acredita nisso?!
Crer que um ser humano,
não pode ser avaliado por sua beleza física, pelo
valor de seus bens, pela quantidade de suas posses
e nem pela cor de sua pele? Crer você nisso?!
Uma pessoa não pode ser
discriminada pela crença que professa, pelo
partido político que milita ou pelo time que torce!
Aceita isso? Crer nisso?!

“Existe um Deus, que a tudo
supera, aos deuses não somente, quanto aos
homens e que aos mortais em nada se assemelha,
nem na forma exterior e nem na essência!”
(Camille Flammarion), Acredita nisso?
Não

existe

nenhuma

infração, por menor que seja, as leis que governam
os Universos, os mundos em geral, que não terá
que ser reparada, assim na Terra como no Céu!
Acredita também?
Todos aqueles que nesse
tempo presente, já padecem por: perda de visão,
limitação dos movimentos, escassez de recursos
materiais, solidão, doenças terríveis, mortes
violentas, etc., já foram atingidos em cheio, pelos

efeitos implacáveis da Lei implacável de Ação e
Reação*; Causa e Efeito, contidas na III Lei de Isaac
Newton, em 1687 (que a bem da verdade, essa
segunda parte de sua Lei, não fazia a mínima ideia
que estava contida).
Mas, apesar de todos os
conceitos positivos, crenças e explicações, etc, na
vida,

nas

cidades

e

na

política,

continua

prevalecendo a posição, o status, o esplendor da
pele, a conta bancária, em suma, tudo que é
palpável!
Não poderia jamais encerrar
essas breves linhas sem citar o poeta Augusto dos
Anjos, em um

dos seus memoráveis sonetos,

intitulado: ETERNA MÁGOA, com o intuito de
tentar de deixar entender todo o resto...
O homem, por sobre quem caiu a praga
Das tristezas do mundo o homem que é triste
Para todos os séculos existe
E nunca mais o seu pesar se apaga!

Não crer em nada, pois nada há que traga
Consolo a mágoa a que só ele assiste
Quer resistir e quanto mais resiste
Mais lhe se lhe aumenta e aprofunda a chaga

Sabe que sabe mas, o que não sabe
É que essa vida infinda assim não cabe
Em sua vida e que essa mágoa infinda

Transpõe a vida desse corpo inerme
E quando esse homem se transforma em verme
É essa mágoa que o acompanha ainda.

“

Lex III: Actioni contrariam semper et
aequalem esse reactionem: sine corporum
duorum actiones in se mutuo semper esse

”

aequales et in partes contrarias dirigi.

“

Lei III: A toda ação há sempre uma reação
oposta e de igual intensidade: ou as ações
mútuas de dois corpos um sobre o outro
são sempre iguais e dirigidas em direções

”

opostas.[9]

A Terceira lei de Newton, ou Princípio da Ação e
Reação,[3] diz que a força representa a interação física
entre dois corpos distintos ou partes distintas de um
corpo,[17]. Se um corpo A exerce uma força em um
corpo B, o corpo B simultaneamente exerce uma força
de mesma magnitude no corpo A— ambas as forças
possuindo mesma direção, contudo sentidos contrários.
Como mostrado no esquema ao lado, as forças que os
esquiadores fazem um no outro são iguais em
magnitude, mas agem em sentidos opostos. Repare
que, embora as forças sejam iguais, as acelerações e

ambos não o são necessariamente: quanto menor a
massa do esquiador maior será sua aceleração.
As duas forças na terceira lei de Newton têm sempre a
mesma natureza. A exemplo, se a rua exerce uma força
ação para frente no pneu de um carro acelerando em
virtude do atrito entre este pneu e o solo, então também
é uma força de atrito a força reação que empurra
o asfalto para trás.
De forma simples: a força é a expressão física da
interação entre dois entes físicos: há sempre um par de
forças a agir em um par de objetos, e não há força
solitária sem a sua contra-parte. As forças na natureza
aparecem sempre aos pares e cada par é conhecido
como uma par ação - reação.
Newton usou suas leis para obter a Lei da Conservação
do Momento Linear[18] no entanto por uma perspectiva
mais profunda, a conservação do momento linear é a
ideia mais fundamental (obtida pelo Teorema de
Noether da invariância de Galileu), sendo mantida em

casos onde a terceira lei de Newton aparentemente
falha,

por

exemplo

quando

há ondas

eletromagnéticas envolvidas ou em alguns tópicos
associados.
----------------------------------1 – TO BE, OR NOT TO BE, THAT IS THE
QUESTION!
To be, or not to be, that is the question:
Whether 'tis Nobler in the mind to suffer
The Slings and Arrows of outrageous Fortune,
Or to take Arms against a Sea of troubles,
And by opposing end them: to die, to sleep
No more; and by a sleep, to say we end
The heart-ache, and the thousand Natural shocks
That Flesh is heir to? 'Tis a consummation
Devoutly to be wished. To die to sleep,
To sleep, perchance to Dream; Ay, there's the rub,
For in that sleep of death, what dreams may come,

When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause. There's the respect
That makes Calamity of so long life:
For who would bear the Whips and Scorns of time,
The Oppressor's wrong, the proud man's
Contumely, [F:poor]
The pangs of despised Love, the Law’s
delay, [F:disprized]
The insolence of Office, and the Spurns
That patient merit of the unworthy takes,
When he himself might his Quietus make
With a bare Bodkin? Who would Fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscovered Country, from whose bourn
No Traveller returns, Puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have,
Than fly to others that we know not of.
Thus Conscience does make Cowards of us all,
And thus the Native hue of Resolution

Is sicklied o'er, with the pale cast of Thought,
And enterprises of great pitch and moment, [F:pith]
With this regard their Currents turn awry, [F:away]
And lose the name of Action. Soft you now,
The fair Ophelia? Nymph, in thy Orisons
Be all my sins remembered.

[1]

r contain those brief lines without mentioning the poet Augusto of the Angels, in

one of their memorable sonnets, entitled: ETERNAL SORROW, with the

intention of trying of letting to understand the whole rest...

The man, for on who the curse fell

Of the sadness of the world the man that is sad

For all of the centuries it exists

It is never again his/her grief if it turns off!

Not to have faith in anything, because nothing there is that swallows

I console the sorrow the one that only he attends

He/she wants to resist and the more it resists

Plus him if it increases him/her and it deepens the wound

He/she knows that he/she knows but, what doesn't know

It is that that life infinda doesn't fit like this

In his/her life and that that sorrow infinda

He/she transposes the life of that body inerme

And when that man becomes worm

It is that sorrow that accompanies him still.

CAP XXIV

MELHOR PREPARAÇÃO
DOS MAGISTRADOS!
Recente conceito veio à
tona de um desses órgãos oficiais: que os juízes
deveriam ter uma melhor preparação, antes de
assumirem

a

toga,

antes

de

julgarem

o

semelhante. Afinal de contas, vai se lidar com o
destino de vidas humanas e isso será imensamente
cobrado amanhã, de uma forma ou de outra...
“Descobriram o Brasil!”
Nesse país, onde boa parte
da população é pobre, outro tanto é ignorante e
outra, fazem parte... “das torcidas organizadas!”

é incompreensível entender que somente hoje,
pode se perceber isso!
Num

país,

onde

pouquíssimos mesmos tem acesso a Curso
Superior, é mesmo inadmissível, que um futuro
juiz, não entenda os problemas intrínsecos de sua
sociedade! As aflições mais aguçadas de seu povo!
A pergunta que se faz é a
seguinte: por que para o médico que vai lidar com
vidas humanas, é exigido período de residência
para entender e compreender os assuntos
relativos a sua função, (o que não quer dizer que
com isso aprendam significativos ócios de seu
ofício, pois, existe médico que para cavalo só falta
a ferradura), a como lidar com pacientes e etc, por

que para o juiz, que vai definir (abençoar ou
desgraçar) o destino de um homem, não se lhe
exige um estágio, no início, no meio ou no final da
Faculdade de Direito?!
É por isso, que muitas vezes,
vemos sentenças absurdas,

Juízes favorecendo

sua classe social (no caso, a classe alta), em
prejuízo das outras classes, em detrimento da
importância da função que ocupam!
É por isso, que a impressão
clara que se dá, é que a justiça torna-se somente
cega, “para assuntos de seu pleno interesse!” e
mais: longe de ser uma crítica, isso é um fato que
muito me entristece, em saber que a importância
do cargo, em nada modifica o caráter de um

homem! Se fosse assim, o Juiz Federal, Rocha
Matos, já rico, nunca com seu salário,agiria como
agiu e venderia sentenças...
Sabe por causa de que?
Por

causa da falta de

experiência! Por causa da falta de vivência! Por
causa da falta de interação com outros seres
humanos e finalmente, por causa da ambição
desenfreada e por causa do egoísmo!
Tivesse um homem como
esse, com um salário astronômico para os padrões
Brasil, feito um estágio antes, acompanhado a
situação do seu país, dos seus irmãos brasileiros e
se não estivesse, é claro, corroído pelo egoísmo,

de duas uma: ou se sensibilizaria em um futuro
próximo e seria um “pouquinho” menos ambicioso
ou abandonaria a carreira, antes de assumir o
cargo!
Por fim, carreiras típicas,
como a de Juíz de Direito, Promotor de Justiça e
etc, teriam necessariamente que realizar , estágio
de ascensão, para evitar a quantidade de injustiça
e descalabro que se tem constatado!
Acredito que isso nunca
venha a vigorar, tendo em vista, tanta coisa ruim
que existe nesse país , outrossim, acreditando que
isso fosse possível, seria imensamente salutar para
a sociedade, a polícia, e o MP, etc.,

o Poder

Judiciário, voltar a acreditar que seus juízes não

são deuses, são homens, capazes de cometerem (e
com efeito o cometem), erros gravíssimos. Por “n”
motivos burocráticos, condenando muitos outros e
colocando na rua outros tantos, sem uma
avaliação criteriosa, por que? Pela falta de
experiência!
Não sabem suas Excelências,
que o bandido assim, como o drogado, são
incapazes de gerir o próprio destino. Estão
impossibilitados de controlar o seu desejo pelo
vício, no caso, pelo crime!
Quando presos, privados da
liberdade, sentando-se diante dos magistrados,
prometem mundos e fundos, soltos, voltam

inevitavelmente, rapidamente a prática criminosa,
finalmente, profissão: bandido!
Os juízes, por sua vez, sob o
pretexto de serem reféns de uma legislação
ultrapassada, apenas se limitam a cumprir
rigorosamente o que essa lei reza, sem questionar,
sem contatar sua categoria, a fim de sensibilizar
parlamentares e mudar essa cruel legislação,
dizendo-se também, vítimas(?!) eles, justamente
eles, os seres que de fato e de direito possuem o
poder em suas mãos, e, diga-se de passagem, um
razoável salário em seu bolso!

Se “julgam”,

impossibilitados!
Outro dia, li num jornal, (de
uma dessas autoridades, não do poder judiciário),

uma declaração no sentido de que, as polícias de
São Paulo, (Civil e Militar), tem que se tornarem-se
“ modelo”, segundo ele, seguindo os moldes da
Polícia Nova-iorquina, onde o tolerância zero deu
certo.
Tem gente que muitas vezes durante toda sua
existência, perde a maior oportunidade, na face da
Terra de... permanecer caladas!
Primeiramente, porque, para
abordar semelhante questão , seria necessário
remontar

ao início da ocupação do Brasil por

nossos compatriotas lusitanos, onde este país, fora
apenas colônia de exploração, enquanto que os
EUA, fora uma colônia de povoamento!

Enquanto que numa, houve
sob

todos

os

aspectos

a

degradação,

sucateamento, exploração, na outra, houve o
investimento, a civilização, comprometimento,
etc!

Tenha-se ideia do fato pelos filmes de

faroeste:

vaqueiros,

cavaleiros,

sherifes, damas, cassinos,

cavalheiros,

etc. Guerras pela

liberdade, apesar de predominar o racismo!
No

Brasil,

o

racismo

predominou sempre, mas nunca houve guerra
para o evitar, quanto a comparação das polícias, é
algo assim, no mínimo “aterrador!”
Como exigir tolerância zero,
de uma polícia: pessimamente remunerada,
completamente

deseducada,

insatisfeita,

manipulada politicamente! Como exigir tolerância
zero, de uma polícia, onde a maioria de seus
homens, trabalha em horário extra, fazendo bico
para garantir “um extra” , não contando com o
apoio do governo em suas lutas e em suas
atividades em geral?
Como exigir tolerância zero
de uma tropa, cujos homens, também moram no
“morro”, na favela, e tem que dividir seu espaço
com seus familiares e marginais?!
Um policial em Nova York, de
Manhattan,

em 2010, ganhava exatos (como

dizem): U$ 107.000,00 (cento e sete mil dólares),
ANO, o que daria U$ 9000,00 mensais, algo em
torno de R$ 16.000,00 , (dezesseis mil reais) , por

mérito e respeito a serviços prestados, é
aposentado aos 20/25 anos de atividade, aqui...
então, nessa hora, o que poderia gerar em prol,
torna-se totalmente contra: “mas não se pode
comparar!”
Para disciplina, é tolerância
zero, para salário não há tolerância alguma! Não
há reajuste!

Não há data base!

Não há

pagamento de indenizações e o policial , cuja
atividade

é

de

risco

extremo,

em

sua

aposentadoria (sem desmerecer nenhuma outra
categoria, pois todas, possui seu valor), segue as
mesmas regras do trabalhador comum: 30/35
anos, etc.

Por fim, voltando aos Juízes
e Promotores, seria de bom aviltre, que

pelo

menos acompanhassem numa delegacia (assim ,
como pelo menos o Promotor, o faz nos EUA), a
elaboração de um Boletim de Ocorrência, de um
Auto de Prisão em Flagrante Delito, etc., para
poder olhar o bandido , o policial e as vítimas nos
olhos e sentir o que sentem... sair de seus
gabinetes, suspender um pouco suas togas e
partilharem um pouco da sociedade comum!
Com atitudes semelhantes,
com certeza, não modificariam o Brasil, mas, pelos
contribuiriam para que uma futura geração, sei lá
daqui a quantos séculos, o façam e, ainda por

cima, poderiam dizer para si mesmos: “fiz a minha
parte!”

CAP XXV
PARTE I

O ENBRUTECIMENTO
REMONTA AO PRIMITIVISMO!

Hay que endurecer-se
pero sin perder la ternura jamas!*

CHE

“IGUALDADE:

deve um cão a outro cão, e um

o que

cavalo a outro

cavalo? Nada. Nenhum animal depende do seu
semelhante: mas, por que o homem recebeu da
Divindade um raio de luz que se chama razão, qual é o

fruto disso? É ser escravo em quase toda a terra. Se a
terra fosse o que parece que devia ser, isto é, se por todo
lado,o homem encontrasse alimentação fácil e garantida,
e um clima adequado a sua natureza, , é óbvio que teria
sido impossível a qualquer homem escravizar outro. Se o
globo fosse coberto de saborosos frutos; se o que deve
contribuir para nossa vida não causasse as doenças e a
morte; se o homem não necessitasse de outra morada e
de outra cama que aquelas que têm os gamos e os
cabritos: nesse caso, os Gengis Can e os Tamerlão(1), só
teriam como servos os seus próprios filhos, que fossem
criaturas honradas e generosas o bastante para os
ajudarem na velhice!”
-DICIONÁRIO
FILOSÓFICOVoltaire

Instinto: Instinto designa em psicologia, etologia, biologia e
outras ciências afins predisposições inatas para a realização
de determinadas sequências de ações (comportamentos)
caracterizadas sobretudo por uma realização estereotipada,
padronizada, pré-definid.a Os mecanismos que determinam
a influência genética sobre os instintos não são
completamente compreendidos, uma vez que se
desconhecem as estruturas genéticas que o determinam.
Instintos são típicos do comportamento animal, sobretudo
com relação a comportamentos que favorecem a
sobrevivência da espécie (acasalamento, busca de alimento,
construção de ninhos, fuga). Os comportamentos instintivos
podem assumir formas muito complexas, com longas
sequências de ações especializadas para determinados fins
(ex. a reprodução e a alimentação de insetos. O conceito de
instinto, uma vez que ele conduz a um determinado
comportamento, foi também alvo desses estudos da

psicologia da motivação, esta preocupada em explicar as
razões que levam o ser humano a agir. Uma explicação
baseada no modelo de instinto apresentado acima faria da
ação final o estímulo que levaria o indivíduo a praticar outras
ações (ações de apetência), com o fim de atingi-la.
Inteligência: Inteligência pode ser definida como a
capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver
problemas, abstrair ideias, compreender ideias e linguagens
e aprender. Embora pessoas leigas geralmente percebam o
conceito de inteligência sob um âmbito maior, na Psicologia,
o estudo da inteligência geralmente entende que este
conceito não compreende a criatividade, o caráter ou a
sabedoria. Conforme a definição que se tome, pode ser
considerado um dos aspectos da personalidade.Latim
intellectus de intelligere = inteligir, entender, compreender.
Composto de íntus = dentro e lègere = recolher, escolher, ler.
Faculdade que a alma tem de formar ideias gerais,
após tê-las criticado e distintiguido por meio do juízo; mais

concretamente, "modo de entender". Figurativamente:
espírito, conceito, significado de algo, particularmente de um
vocábulo ou de um escrito.
Latim intelligentia de inteligens = inteligente.
Intelecção: intus legere actionem = ler dentro da ação,
compreender dentro
Faculdade exclusivamente psíquica e, portanto,
espiritual, para compreender em evidência a ordem causal da
ação ou do fato. Faculdade que conhece e identifica as
formas essenciais e causais de qualquer coisa ou evento.
Faculdade e atitude a entender prontamente. O ato
de compreensão e distinção: cognição, explicação. O
"entender-se" entre mais pessoas e, portanto, acordo, união.

Sem dúvida, este (embrutecimento),
não é o objetivo da atividade humana, mas por
certo, por continuar a agir como “não civilizados”,

a humanidade, cai no embrutecimento, pois que, o
costumes geram o hábito e este, sem ser bom,
gera o vício!
No tocante as profissões, existem
aquelas que andam na contramão do acima
exposto, ou seja, é preciso adquirir o hábito, e
nunca se tornarão um vício. Isso talvez se
explicaria, pela capacidade que o homem com sua
inteligência tem, de procurar sempre algo melhor,
ou como se diria na Física, onde “um objeto tende
a seguir uma trajetória, onde encontre menos
resistência!”
Sendo

assim,

se

em

algumas

profissões, o sujeito não adquirir o hábito... vai
sofrer! Vai sofrer! Profissões do tipo: servente de

pedreiro, ajudante de cozinha, funileiro, limpador
“aéreo” de janelas, operador de... britadeira, etc.,
etc., ou acostuma-se ou então...
No entanto, na ordem natural das
coisas, todas, todas profissões são importantes!
Porém, a condição social de algumas
personalidades, o nascimento num lar privilegiado,
proporciona a algumas pessoas a possibilidade de
se esclarecer um pouco mais e cursarem uma
Universidade. Formam-se, e vão lá exercer suas
atividades, cuja exigência requer o chamado Nível
Superior, ganhando, geralmente um bom salário e
automaticamente, com o passar dos anos, passam
a desdenhar da sociedade, passam a desmerecer o
desfavorecido da sorte, não entendendo (eles que

tiveram todas as possibilidades) como ainda pode
existir ignorância
esclarecimentos,

no mundo, pessoas
tendo

em

vista

“que

sem
se

esforçaram” e conseguiram!
A diversidade de caminhos na vida,
é infinita!
Quantos há, que sonhavam em ser
piloto de avião e se tornaram, catadores de papel?
Quantos existem que queriam ser médicos e
conseguiram terminar sequer o primeiro grau?
Quantos pelo mundo afora queriam ser Juízes,
Advogados, Promotores e não passam de “OfficeBoys”, ou melhor, “Office-Mens?”

Em suma, todos deveriam (e isso
definitivamente não vai acontecer), viver o dia a
dia de sua profissão como se fosse o último, em
respeito a tantos outros, que comem do que não
gostam e recebem o que não querem!
Porém,

ao

invés

disso,

certas

pessoas com esse perfil, bem remunerados, bem
colocados socialmente, bem formados, etc.,
tornam-se déspotas, materialistas, só rendem
culto a posse, só rendem respeito aos seus
familiares (não que, salvo as proporções não o
devam), favorecendo dessa forma, sobremaneira,
o nepotismo. Onde os políticos, “talvez” por
caridade e amor ao seu próximo (e bota próximo
nisso, emprega todos os seus entes queridos, a fim

de garantir-lhes um futuro melhor), empregam
mães, pais, filhos, netos, bisnetos, cunhados e
assim por diante... ou será que eles seriam
“bobos” o suficiente para darem oportunidade a
outros membros da sociedade?! Mas, é proibido!
Para os políticos não há lei, sem respeito e nem
solidariedade!
Porém, há aqueles que fogem a
regra!
Quer dizer, foge a regra no que
tange a ocupar um cargo relevante e num cargo,
dito, secundário, já mostra sua total incapacidade
para lidar com o semelhante de bom grado!

Estive outro dia, em um pronto
socorro público, para rápido (que na verdade, é
bastante lento, bem lento mesmo) atendimento,
quando uma criança, entre 7/8 anos passou mal e
seus pais horrorizados e todos nós enfim, gritavam
para o atendente chamar o médico e o
desgraçado, completamente impassível, sequer
olhou em direção a criança, o que me fez lembrar
de uma célebre frase: “Se você é capaz de tremer
de indignação a cada vez que se comete uma
injustiça no mundo, então somos companheiros”
Che.
Ao que tudo indica, aquele sujeito,
não é companheiro de ninguém... pobre de sua

mulher ou do seu marido... pobre dos seus amigos
ou de seus parentes ou de seus filhos!
O que acontece é o seguintes: o que
molda o caráter de um homem é seu espírito e seu
gênio, razão pela qual pode existir por exemplo,
um péssimo lixeiro, cujo corpo é habitado por uma
má alma, e existir um excelente médico, cujo
organismo é animado por um bom coração, um
nobre espírito, porém, a regra não é essa!
A regra não é essa, pois, toda às
vezes, que no mundo vem à baila: dinheiro, poder
político, melhor profissão e posição social, o
homem CEGA! O espírito cheio de boa intenção,
sucumbe à tentação do dólar e do Euro!

Para não ser injusto: da Libra
também, das Pecetas... etc, do Real, bah!
O homem promete ser justo e
conivente com o semelhante, promete assumir um
pacto social, para melhor seu meio, mas, no final,
prefere mesmo fazer um pacto com o diabo e
preservar seu patrimônio material, por muitos
anos! É assim que funciona! É dessa forma que a
vida é!
Se uma palavra do que aqui é dito,
fosse mentira, no que toca ao apego e outras
coisas, mais, os ensinamentos do Cristo, não
fariam mais sentido, mas, cada dia, cada palavra
que foi dita há mais de dois mil anos, continuam
contundentes e presentes: “amai ao próximo

como a vós mesmos!”; “perdoai setenta vezes
sete!”; “embainha a tua espada!”; “raça incrédula
e depravada até quando vos sofrereis?!” etc, etc.,
etc.
Remontando ao início, quando dos
pensamentos acima citados, Voltaire, tem razão
quando diz que um animal, nada deve a outro,
enquanto que abaixo inteligência e instinto em sua
definição, deixa claro, que o homem ainda se
confunde em seus atos, com o que ali consta!
Uma vez que a maioria sobreviver
por “instinto” e, as necessidades primárias,
sobrepõem-se as terciárias: comer, beber, dormir,
acasalar, procriar, morrer! Enquanto que fatores
primordiais da inteligência, tida como “Faculdade

e atitude a entender prontamente. O ato de
compreensão e distinção: cognição, explicação. O
"entender-se" entre mais pessoas e, portanto,
acordo,

união...”

a

gerar

a

concórdia

e

comprometimento, não existe!
Ao que tudo indica, no entanto,
esse mal, não atinge somente aos homens, atinge
as

mulheres

inconscientemente,

as

quais,

necessitando de segurança, estabilidade e guiadas
por

um

sentimento

primordialmente,

por

desconhecido,

optam

homens

poder

com

econômico elevado, pouco incomodando-se com o
tamanho da “pança”. Mais tarde, insatisfeitas, com
a falta de satisfação do instinto sexual, tentam a

todo custo, “acasalarem” fora do casamento, daí,
as traições, as brigas, os ciúmes!
O homem, apesar de promíscuo na
maioria das vezes, opta mais por uma mulher
bonita, com formas avantajadas, etc.,

pouco

importando o tamanho de sua conta bancária,
exceto se esse homem for o meu amigo... deixa
para lá! Logicamente, nessa faixa não se encaixa os
estelionatários, cujo defeito de caráter, os leva a
“darem ‘chapéu” na própria mãe, quanto mais no
semelhante, quanto mais nas mulheres!
Porém, voltando a profissão é
lastimável, quando a rotina de uma profissão, o
costume,

o

hábito,

torna

uma

pessoa

completamente indiferente aos problemas do

próximo, quando leva mais em consideração com
o que se passa em torno e, como que
INSTINTIVAMENTE,

passa,

por

exemplo

a

DESPACHAR: “solta! Prende! Prende! Solta!”
Ou no atendimento médico
“à jato’: pode ‘entrar o próximo! próximo”...
onde, entre a entrada do paciente e a saída não
leva mais que cinco minutos!
A

Saúde

Pública,

está

doente; a Justiça, está “dominada” e a polícia
contaminada!
O que resta fazer?

Jogar todas as fichas no que
possa vir após a morte, porque nessa vida,
melhora geral, vai ser difícil!
*gostaria imensamente de encontrar uma tradução
sistemática, que transcrevesse para nosso idioma, o real
sentido da frase acima. Em todos os locais que pesquisei,
essa simples “palavrinha” HAY, “derrubou” todo mundo. Não
sou “expert’ em tradução, mas, é notório saber que buscar
transcrever o significado apenas pela grafia de uma palavra,
sem levar em consideração a ideia do pensador, é um
verdadeiro “atropelo”, razão pela qual, em todas as
traduções que pesquisei, lá consta: “Há que endurecer-se
sempre, sem jamais perder a ternura!” Tal frase, e mais
ainda, tal palavra traduzida de tal forma, inverte
completamente as ideias do pensador, assim, como do inglês
para o português, certas frases, ao pé da letra, não fazem o
menor sentido, e a recíproca é igual. Imagine-se um

americano ouvindo a frase: “cê tá causando...” como o
miserável traduziria?! E assim, sucessivamente, com efeito, o
verbo Haver na Argentina, não sendo usado em toda sua
nuança, como é usado aqui no Brasil, etc, eu diria que a
frase, foi no mínimo traduzida de forma nebulosa, quando
simplesmente, Ernesto Che Guevara, quis dizer tão somente,
algo do tipo: “há intempéries que podem até tentar
endurecer sua alma, mas, ainda assim, jamais perca sua
ternura!”

CAPÍTULO XXVI
PARTE II

O EMBRUTECIMENTO
REMONTA AO
PRIMITIVISMO!
Um dia agente aprende e descobre que se leva anos para se construir
confiança e apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer coisas
em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida...

William Shakespeare

Com o tempo, toda bela e nobre
profissões, por motivos que só dizem respeito a
Psicologia

e

Psiquiatria,

talvez,

tornam-se

completamente indiferentes. Aí surge o desprezo, a
frieza, o orgulho e consequentemente o erro...

Daí, não se poder colher no futuro ou
na velhice brisa se plantou tempestade, é um chavão
ridículo, ultrapassado, é verdade, mas, não encontro
outra explicação, para quando me deparo com velhos
carcomidos, desequilibrados, loucos até, senão, para
aqueles que usaram muito mal o livre-arbítrio no
passado. Não há outra explicação!
Eu, dentre minha consciência pesado e
meu desejo de acertar, vez ou outra me recordo de
coisas que fiz no passado, das quais eu faria qualquer
coisa para reparar nesta vida. Eu, um ser insignificante
qualquer. Imagine-se, por exemplo, um Juiz que
condena um inocente à prisão e dessa condenação, o
desgraçado encontre a morte num presídio ou arda no
cárcere, enquanto seus filhos, padecem à míngua...
inevitavelmente, a vida cobra! Shakespeare, falou
sobre isso.

Houve sim, época na minha vida, em
que eu acreditava em tudo que eu acredito hoje,
porém, fazia tudo diferente, porque, pensava, que o
tempo demorava bastante para passar, Deus, a Força
Suprema do Universo, sempre me esperaria errar a
vontade, e sempre me daria uma segunda chance!
Porque “Ninguém é tão sábio que nada
tenha para aprender, nem tão tolo que nada tenha pra
ensinar” (Blase Pascal), é preciso adquirir humildade,
através

simplesmente

pensadores,

que

da

sempre

leitura

dos

atribuíram

a

grandes
outrem

(humildemente), o grande segredo de suas vidas.
“Quando você pensa que sabe todas as
respostas, vem a vida e muda todas as perguntas”, (Luís
Fernando Veríssimo), conclusão: a vida inteira é um
aprendizado. De modos, que se torna inexplicável,

como os seres (em geral), ao assumirem: posto de
comando; posição de destaque; o poder da “caneta”, a
riqueza inesperada... mudam completamente!
Falam muito e fazem pouco! Não se
lhes interessa o sofrimento nem a dor do semelhante e
está aí instalada a suprema contradição: senhor de sua
consciência com poder de vida e de morte sobre os
animais, a inteligência como que dominada pelo
instinto, remonta a sua origem, e torna homens
civilizados em espécime “bruta”, voltada, como disse
anteriormente, aos interesses primários: comer, beber,
dormir e procriar!
Não apontarei defeito de ninguém!
Aliás, apontarei o defeito, mas, não
revelarei o nome!

Uma certa conhecida minha, casada
com um outro conhecido, etc. Casamento contraído
com “união de bens”, ou seja, união da miséria e da
fome, findo um período de privação (que nunca deixou
de bater a minha porta), começaram a ganhar vultosas
quantias em dinheiro, de maneira misteriosa, (para não
dizer ilícita), já foi o bastante, para a mulher mudar o
suficiente, para por exemplo, entrar num restaurante e
para quem não tinha dinheiro para comprar ovos para
o almoço ou jantar, chegaram a gastar R$ 400,00
(quatrocentos reais), em refeições rotineiras, pode?!
O dinheiro nessas pessoas, modela o
caráter, enquanto para o homem equilibrado, a oração
equilibra o espírito!
É uma simbiose total!

Voltando as profissões, esses, que são
amplamente privilegiados de todas as formas, com
dinheiro, fama, respaldo, deveriam repensar melhor
sua postura, pois, o inverno pode chegar e pegá-los
desprevenidos, a caminho do inferno, criado por eles
mesmos!
Evidente se torna então: “que o
homem não morrer quando deixa de viver, mas, o
homem morre quando deixa de amar!”, baseado nisso:

"Ainda que eu

"A caridade é

falasse as línguas sofredora, é
dos homens e dos benigna; a
anjos, e não

caridade não é

tivesse caridade,

invejosa; não

seria como o

trata com

metal que soa ou leviandade; não
como o sino que

se ensoberbece".

tine".

"Não se porta

"E ainda que

com indecência,

tivesse o dom de

não busca os seus

profecia, e

interesses, não se

conhecesse todos irrita, não
os mistérios e

suspeita mal. Não

toda a ciência e

folga com a

ainda que tivesse injustiça, mas
toda a fé, de

folga com a

maneira tal que

verdade".

transportasse os

"Tudo sofre, tudo

montes, e não

crê, tudo espera,

tivesse caridade,

tudo suporta".

nada seria."

"Agora, pois,

" E ainda que

permanecem a fé,

distribuísse toda

a esperança e a

a minha fortuna

caridade. Mas a

para sustento dos maior destas é a
pobres, e ainda

caridade" ( Paulo,

que entregasse o I Coríntios, cap.
meu corpo para

XIII, vers. 1 ao

ser queimado, e

13)

não tivesse
caridade, nada
disso me
aproveitaria".
E impossível deixar passar, sem citar o
Senhor do amor: “ Naquele tempo, disse Jesus a seus

discípulos: “Como meu Pai me amou, assim também eu
vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os
meus mandamentos, permanecereis no meu amor,
assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e
permaneço no seu amor.. Eu vos disse isto, para que a
minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja
plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos
outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior
amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós
sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não
vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o
seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a
conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós
que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos
designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso
fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu

nome, ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno:
amai-vos uns aos outros”.
As lições foram contundentes. Que
digo? São totalmente atuais. Por isso, surgiram as
novas religiões com seus novos “falsos profetas”,
enganando o povo que desde àquela época ainda
corre, em busca de cobertura, segurança econômica,
segurança social, saúde, educação, amor e Justiça. Esta
última, NUNCA, eu disse, NUNCA sairá das mãos de um
homem pecador como e você, mas, pode este homem,
pelo menos minimizar os estragos e viver cada dia,
respeitando a vida e ao próximo, como se fosse o
último.

COMO,

POR QUE E DE QUE

FORMA?!
“ Arrisque-se! Toda vida é um risco. O
homem que vai mais longe é geralmente aquele que está
disposto a fazer e a ousar. O barco da segurança nunca vai
muito além da margem!”
Dale Carnegie

Como pode haver justiça num país,
onde os principais interessados para que assim

acontecesse, são os principais interessados para
que assim não seja?!
Algumas dessas pessoas envolvidas
direta ou indiretamente com leis, legislativo etc.,
temem a mudança da lei, é algo pessoal(?!)
Acreditam

fielmente,

que

se

mudarem a lei como ela se apresenta (com suas
benesses, inclusive), venha prejudicar a si próprio
ou algum membro de sua família!
Não existe outra explicação: tem
medo de mexerem na legislação!
Como cidadão, gostaria de lembrálos que “também são homens de bem!” pois
parece que eles mesmos não acreditam!

Gostaria também de lembrar (mais
genericamente), que um homem de bem que
trabalha para o bem, não tem medo e nem
vergonha de dedicar-se honestamente a um ofício.
Assim como não terá vergonha de
se mostrar indignado com as “falcatruas” de seus
pares!
Não tenham receio de aprovarem
leis que venham a beneficiar a população (ao que
tudo indica), pois desde o começo dos tempos,
uma série de ditadores, imperadores, reis,
quiseram tomar o mundo só para si e não o
conseguiram, pelo menos pelo tempo que
pretendiam: a eternidade!

Ao longo da história, diversos
legisladores, usurparam todos os direitos dos
povos, dizendo, trabalhar em prol do Estado, e
nem assim, conseguiram aniquilar os ideais, nem
anseios dos povos pela igualdade, pela liberdade,
pela justiça! Embora seja verdade, que a ditadura
militar diga o contrário...
Tudo o acima exposto pareceria
ridículo se eu não estivesse me referindo ao Brasil,
mas, infelizmente, é tudo verdade. Caso contrário,
como se explicaria a fragilidade das leis para
punição de seres de alta periculosidade ou pior
ainda, para punição dos criminosos da alta camada
social: não existe!

Obrigatoriamente, ela tem que se
tornar inflexível de um lado e totalmente maleável
do outro!
É preciso condenar alguém para
mostrar a força da lei, enquanto que nos
“bastidores” da justiça, os patrocinadores da farta
distribuição de “renda extra”, “precisam” serem
postos em liberdade, com a palavra “Carlinhos
‘Cachoeira!” presidente “interino do Brasil!
Hillary tem razão quando disse que
o Brasil é exemplo...
O Brasil é exemplo de como uma
Nação que almeja galgar a condição de país
verdadeiramente

democrático

e

consequentemente ansiar por o “status” de
primeiro mundo NÃO deve agir!

CAP. XXVIII

TODO BRASILEIRO
É CÚMPLICE!

Todo brasileiro tem participação
direta em tudo de ruim que acontece nesse país!
Todos sem exceção são culpados!
Ricos e pobres; doentes e sãos!
Evidente que seria difícil eleger um
candidato digno para vereador, deputado estadual,
federal, governador ou mesmo presidente, porém
em falta disso (ou desses), deveriam fiscalizar
melhor suas vidas!
Começando por parar de pagar
salários astronômicos a esses “anarfas” jogadores

de futebol e depositando menos importância do que
a estabelecida ao carnaval!
Quanto a esse último item, mesmo
alguns encarando como um meio de sobrevivência,
já é bastante prejudicial, se não fosse assim,
Silvester Stallone (o Minhoca, ou seria o Cobra?),
não sairia por aí dizendo que filmar no Brasil é
bom, “porque explode-se tudo e ainda se ganha um
macaco de presente!”
Será que essas coisas não mexe com
os brios dessa gente?!
A resposta definitiva é não!
Se assim o fosse as lixeiras novas
colocadas nessa avenida para o lixo ser depositado,
fruto do labor de dias desses trabalhadores braçais,
não seriam destruídas em alguns dias!

Em

outras

oportunidades,

com

certeza eu chamaria tais vânda-los de índios o que
seria uma completa injustiça diante de povo tão
nobre!
Ou quem sabe os chamaria de
animais... outra maldade!
O

brasileiro,

o

paulista,

em

particular, antes de reclamar da saúde, da segurança
e da educação, já que é mais esclarecido, deveria
colocar a mão na consciência!
Por exemplo: se é impossível avaliar
o que o indivíduo fará quando assumir o poder,
pela sua família (família dele) , seus antecedentes,
sua classe social e seus comprometimentos, é
possível fazer-se uma idéia dos estragos que
proporcionará,

ou

benefício,

porquanto

é

impossível um sujeito vindo da classe alta, quando
no poder fazer ou mandar algum projeto para
beneficiar a classe menos favorecida, com a
palavra, Paulo Maluf, Mario Covas, Geraldo
Alckmin, José Serra e quem diria, hein?!

Luís

Inácio Lula da Silva!
Pois é, Luis Inácio com essa aliança
ao Maluf, acreditando-se acima do bem e do mal e
que tal ato não prejudicaria sua imagem, enganouse redondamente. Não para os outros, para mim. E
como minha opinião vale menos que um tostão,
que nem existe mais, daqui a alguns dias, ninguém
se lembrará mais disso e ele voltará novamente ao
poder!
Não quero ser aqui um homem mau,
mas, toda essa desgraça que esse povo passa é bem

merecida e se o mundo por acaso acabasse em
água, destruiria primordialmente de cara, a casa
desses dirigentes de futebol que fazem de tudo para
pagarem milhões a esses jogadores e não cedem um
centavo para a caridade!
Em seguida a ser destruída seria a
torcida do Corinthians, chamada “fiel”, depois as
outras. Posteriormente os políticos e na seqüência,
os padres e os pastores, depois o resto!
Chegaria mesmo a ser cômico se não
fosse trágico:o pobre miserável periférico, residente
no “fundão” da sul, da leste, elege para governar
um rico médico, acostumado a se tratar no Sírio
Libanês, que diz que a saúde é boa, morrem nas
portas dos postos de saúde e prontos socorros e os
remanescentes dizem querer “justicia!”

CONCLUSÃO

Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o
mundo conhecerá a paz.

Jimi Hendrix

A

conclusão que se

chega é a seguinte: “vivendo e desaprendendo!”
À exceção de alguns
poucos privilegiados pela história todos os outros
conquistadores, mostraram a que vieram e a
história se encarregou de colocá-los em seus
devidos

lugares:

uns

quanto

vivos

eram

verdadeiros déspotas, temidos e antipáticos,
dominaram pelo poder, pelo ouro e pela prata!
Mas, todos caíram
derrotados pelo tempo. Envenenados por seus

“leais”

súditos,

ou

ignorados

por

seus

compatriotas!
Isso tudo me leva a
suspeitar o seguinte: se esses indivíduos nunca
tivessem possuído dinheiro e poder, passariam
pela vida obscuros e sem causar maiores danos a
humanidade e a si mesmos!
O dinheiro e o poder
foi sua perdição!
Eu

sempre

achei

violento o soar do nome Calígula aos meus
ouvidos... mas, descobri que calígula nada mais é
(ou era) que uma espécie de sandália, usada pelos
soldados à época de Cristo e antes dela... e por

sempre apresentar-se com pai, com essa espécie
de calçado, aquela criança chamada “botinhas”,
transformou-se no sanguinário, lunático e tarado
que o mundo ainda hoje, se enoja!
Cansei de falar de
Hitler, vou falar um pouco de Stalin, que em
matéria de traição, maldade, corrupção, frieza,
etc., não deixava nada a dever ao outro ditador de
bigode mais curto!
Um

pouco

menos

conhecido na própria Rússia, o Czar, que pelo
poder, o descaso com seu povo, levou sua família,
suas belas filhas e esposa a serem assassinadas a
pauladas!

São

duas

coisas

intrinsecamente associadas que não há como
separar: dinheiro e poder!
Ambas

causam

prejuízo por igual. Isso a partir do instante em que
o indivíduo reconheça a futilidade dessas coisas,
para seu progresso como homem. Se é que ele
acha importante os bons costumes, a família, a
sociedade, a igualdade, a justiça, o amor ao
semelhante, o respeito e solidariedade!
Não

tem

outra

alternativa.
Para

conhecer

verdadeiramente um homem (e a mulher é claro),

é preciso vê-lo, mas muitas vezes o preço que
ambos

pagam

(ambos:

a

sociedade

e

o

indivíduo(a) é muito alto!
Enfim,

aquele

que

poderia ser um artista pobre e esforçado sem o
dinheiro e o poder, tornou-se um ditador cruel!
Aquele

outro

que

poderia ser mais um árabe fanático, decorador do
alcorão, tornou-se um sanguinário sem piedade:
Saddan Hussein!
Outro que

poderia

simplesmente contentar-se com poder de legislar,
quis partir para o campo de batalha e tornou-se
um frio assassino e consequentemente, foi

friamente assassinado, morto que nem se mata
um pouco, a espadadas: Júlio Cesar!
Estados

Unidos,

Reino Unido, Alemanha, Rússia o próprio México, a
Argentina, tiveram lá seus mártires e heróis, etc.!
Talvez no Brasil, por
ser tudo não muito sério, exceto o futebol, que
não tem-se história nenhuma para contar!
E quem sabe pelo
medo do ostracismo, os políticos, como num
pacto, põem-se a praticar a desonestidade contra
a Nação, sem amor no coração, sem imaginar que
estão lesando seus irmãos brasileiros, sem
imaginar que estão manchando o nome do Brasil!

