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O limite é 

o fiel da 

balança da 

boa convi-

vência.

O que não é di-
reito é a agres-
são. Todo ato 
violento é, em 
si, um desres-
peito ao outro, 
ao grupo e à 
sociedade.

A vida em 
sociedade 

tem regras, 
normas, 

códigos de 
conduta, 
leis e limi-

tes.

Limites A vida em sociedade tem regras, normas, códigos de conduta, leis e limites. Entre vizi-
nhos, têm a cerca ou a porta que delimita a individualidade. Entre países, existe a fronteira, que 
fixa a soberania de cada nação. Entre pais e filhos, têm as regras da casa. Entre aluno e professor, 
têm as normas da escola. Na fala e na escrita, tem a regra da gramática. Na matemática, se não 
seguir a regra da tabuada, a conta não fecha. Tudo tem regra. O próprio conhecimento tem suas 
normas acadêmicas, e a convivência, para ser amigável, exige respeito e limite. Tem até um dito 
popular que diz: “seus direitos terminam onde começam os meus”. 

Direito Pois é. O limite é o fiel da balança da boa convivência. Não um limite tolo, que anula a 
personalidade ou se fecha numa obediência burra que impede o exercício da identidade. A boa 
convivência se faz no diálogo e nos argumentos. O entendimento se dá no respeito ao outro e na 
compreensão das diferenças. Por isso, toda reivindicação é legítima e toda manifestação que ex-
presse a insatisfação pessoal ou social é, por direito, legal.

VioLência O que não é direito é a agressão. Todo ato violento é, em si, um desrespeito ao outro, 
ao grupo e à sociedade. Toda indignação que se expressa pela violência física ou verbal torna-se 
um ato indigno e passível de punição. Não é por acaso que a repressão policial aos jovens manifes-
tantes de junho foi criticada. Também não é por acaso que o vandalismo praticado por extremis-
tas, nas ruas das capitais brasileiras, foi condenado e se tornou passível de sanções.

Leis A violência, seja ela qual for, não tem espaço nas sociedades democráticas. Contra ela, as 
democracias aplicam as leis, as regras e as normas legais. Por isso, não apoio nem as agressões 
policiais e nem o vandalismo que vem sendo praticado nas manifestações que têm tomado as 
avenidas nacionais.

Despreparo O que se vê é uma força policial despreparada para lidar com as manifestações le-
gítimas. De outro lado, temos alguns manifestantes despreparados para participar da vida demo-
crática. Nossas polícias, repartidas em seus múltiplos setores, esbarram num conflito de autorida-
de exposto na diversidade de atores e papéis. Tem polícia militar, polícia civil, polícia municipal, 
polícia rodoviária, polícia federal. São tantas autoridades e patentes que acabam se perdendo nos 
seus próprios papéis.

FragiLiDaDe tátiL O problema de tudo isso é a falta de credibilidade e o despreparo que as 
forças policiais têm demonstrado na condução dos seus trabalhos, que, apesar de legais, não têm 
sido legítimos. De fato, as polícias têm demonstrado uma total incompetência nas suas ações. 
Com isso, os baderneiros têm se aproveitado desta fragilidade tátil dos representantes da seguran-
ça pública e a sociedade está confusa na sua percepção sobre os fatos.

Legítimo Acredito que vândalos na cadeia é legítimo. Acho até que eles deveriam pagar pelos 
estragos feitos aos bens públicos e privados. Acredito também que o Estado tem que preparar me-
lhor suas forças policiais antes que aproveitadores e baderneiros tomem as ruas e desmoralizem 
tanto a polícia como as manifestações democráticas.

Basta! Acho que ninguém por aqui está querendo a loucura das ruas do Cairo. E nem a me-
diocridade do pensamento bolivariano da Venezuela. Também não queremos os rompantes de 
Cristina Kirchner e menos ainda a conivência de Evo Morales com os carros roubados no Brasil 
e legitimados na Bolívia. Chega de populistas, caudilhos e demagogos. Está na hora de o Brasil 
crescer e amadurecer, libertar-se do medo de ser uma grande nação de verdade.

eFiciência já! Nossa desigualdade social só vai acabar com educação de qualidade, com 
investimentos na nossa indústria, com geração de emprego e renda, com qualificação profis-
sional, com um sistema de saúde decente, transporte público de qualidade e políticos qualifi-
cados. Tudo que os jovens brasileiros gritaram nas ruas em junho é o mais legítimo clamor por 
eficiência e qualidade. 

oLhar para Frente O que o Brasil quer é evoluir em todos os sentidos. Os brasileiros querem  
a mesma eficiência impressa nos estádios de futebol construídos para a Copa do Mundo. Querem  
uma polícia qualificada para conduzir as manifestações democráticas e preparada para atuar com 
eficácia contra baderneiros, vândalos a arruaceiros. Quer uma justiça que saiba julgar conforme as  
regras da lei. O Brasil quer olhar para frente, quer crescer, desenvolver-se e ser uma grande nação  
democrática, livre e preparada para os desafios da sociedade do conhecimento e da tecnologia 
sem culpa de ser grande e sem complexo de ser terceiro mundo.
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ção é legítima 
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