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 Estava mais que na hora de nós, bra-
sileiros, mostrarmos nossa indignação. Um 
país rico em tudo, com todas as vantagens 
que tem, não pode viver indefinidamente 
como o “País do Futuro”. Ao vermos a si-
tuação da educação, da saúde, da segu-
rança, etc., etc. somadas à desenfreada 
corrupção, é totalmente justificável a nos-
sa total indignação. E temos o direito e o 
dever de mostrar nossa indignação.  

 O perigo que vejo é passarmos da 
indignação para a total intolerância e da intolerância para um ódio irracional contra tudo e con-
tra todos. Ou seja, perdermos totalmente o equilíbrio e a capacidade de dialogar, uma das maio-
res e mais caras características de nosso povo e que tem mantido nossas instituições funcionan-
do, mesmo que, nem sempre, da forma como gostaríamos que funcionassem.  

 Não é fácil enxergar as vantagens da tolerância e muitas vezes nos achamos tolerantes de-
mais com o tal “jeitinho brasileiro” ou com o “querer levar vantagem em tudo” da famosa Lei de 
Gérson. Mas o fato é que nossos valores, dentre eles a tolerância, a paciência, a capacidade 
inesgotável de dialogar, compor, a nossa indignação à violência de qualquer espécie cometida 
por autoridades, mesmo policiais, é que impedem o crescimento de fundamentalismos, seja de 
esquerda ou de direita, sejam políticos ou religiosos. Basta olhar para os países do Oriente ou do 
Sudeste Asiático ou mesmo nossos irmãos argentinos para ver o quanto a incapacidade de dialo-
gar, negociar, unir opostos pode levar um país a um beco sem saída e a um enorme caos.  Assim, 
temos que preservar a nossa capacidade de tolerância multiétnica que nos faz um país único, 
com idioma único que estimula a harmonia, a tolerância e a cordialidade entre as pessoas sim-
ples, como apontaram Sérgio Buarque de Hollanda, Gilberto Freire, Câmara Cascudo e outros 
estudiosos do Brasil. Indignação, sim. Intolerância e ódio não. 

 Vamos aumentar ainda mais nossa intolerância à mentira, à corrupção, ao mau uso do di-
nheiro público, aos privilégios indevidos, à impunidade. E que essa indignação nos leve, como 
povo, a escolher melhor nossos governantes em todos os níveis, pois só votando bem é que não 
perderemos o direito de nos indignar. 

 Pense nisso. Sucesso! 
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