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Difícil mesmo esse nosso tempo. Quando uma sociedade mergulhada na tragédia da
violência urbana – que tem vitimado cerca de 50 mil brasileiros por ano, na sua maioria
jovens negros da periferia das grandes cidades – aplaude certos candidatos que se
orgulham em esbravejar, em sua auto-condição de heróis da pátria, a redução da idade
penal para 14 anos como solução mágica para a questão, é um dos sinais de que de fato
vivemos em tempos tenebrosos.

Estamos em uma era da superficialidade instrumental, na qual não queremos, ou não
podemos, nos aprofundar em tema algum. Vivemos da e na aparência das questões.
Tomar consciência da realidade tem se tornado um exercício perigoso na sociedade
brasileira e, por isso, vivemos alienados de tudo o que nos circunda. Presos ao que
“parece ser” e não ao que “de fato é”, temos sido ludibriados pelo bom discurso, pela
boa imagem, pelas ditas boas intenções, e com isso alimentamos o ciclo vicioso que
aprisiona historicamente o Brasil neste lugar do faz de conta.

Não obstante a conquista da Constituição Cidadã, é preciso reconhecer que a
concretização plena da democracia é algo ainda por vir entre nós. Cada vez mais,
escolhemos os candidatos pela aparência dos programas eleitorais hollywoodianos.
Votamos no discurso pré-fabricado com bases em pesquisas qualitativas a fim de dizer o
que o povo quer escutar. Elegemos, dessa forma, máscaras criadas para aqueles que
brincarão o grande baile de carnaval que virou a política brasileira, lamentavelmente.

Nesse sentido, é indignante ver que uma das questões centrais do atual momento, qual
seja a violência, tem encontrado respostas puramente superficiais em muitos candidatos,
e o pior, com ampla aceitação popular. São falas fáceis, descompromissadas e sem
qualquer fundamentação sócio-histórica ou mesmo jurídica. Defender a redução da
maioridade penal, por exemplo, é ficar na superfície do problema e, irresponsavelmente,
jogar para a platéia. Achar que a causa da violência no Brasil é o fato da maioridade está
fixada em 18 anos, ignorando o quadro dos adolescentes em medidas sócio-educativas e
do próprio sistema prisional, é atestar o total desconhecimento da complexidade do

fenômeno social, fruto de uma leitura equivocada, conservadora e oportunista da
realidade.

O estranho é que os mesmos que levantam orgulhosamente a bandeira da redução da
maioridade penal e que se colocam, portanto, em claro ataque aos direitos das crianças e
dos adolescentes, são os mesmos que, incoerentemente, se apresentam à sociedade
como arautos da proteção das crianças e dos adolescentes vítimas de violência sexual.
Ora, por que então se opta deliberadamente pela defesa de algumas e não de todas as
crianças? A resposta parecer repousar mais nos dividendos políticos que certa escolha
renderá do que em qualquer compromisso real com a causa infanto-juvenil.

O grande desafio desse momento passa, pois, pela busca da essência das questões e isso
significa desmascarar projetos políticos marcados pela incoerência entre aquilo que se
diz e aquilo que verdadeiramente é. Adotar posições críticas capazes de ultrapassar o
senso comum, que legitima mentiras transformadas em verdades por excelentes
estratégias de marketing político, é uma tarefa urgente. O futuro da nossa democracia
exige necessariamente a consciência política do nosso povo, a cidadania ativa de nossa
gente e o repúdio veemente ao fisiologismo, oportunismo e à hipocrisia política.
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