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[Sobre...
AS BRIGAS GENERALIZADAS DE TORCIDAS, NOS ESTÁDIOS DE
FUTEBOL DO BRASIL].
09 de dezembro de 2013

O que fazer...?
As cenas de selvageria, que aconteceram em um estádio de futebol de Santa
Catarina/SC, domingo (08/12/2013), entre gangues de bandidos que dizem representar
dois clubes de futebol, é tão somente o reflexo de uma sociedade hipócrita e doente: A
sociedade brasileira.
E, antes que se estigmatize a cidade de Joinville/SC pelo incidente, é importante
ressaltar que esse tipo de ‘comportamento’ já aconteceu em várias partes do país, esse
ano. Inclusive, em Belém/PA, em jogo do Paysandú.
Em uma ‘SOCIEDADE QUASE 100%’ (100 educação, 100 empregos, 100
moradias, 100 saúde, 100 líderes capazes, 100 esperança...), o que mais poderíamos
esperar?
Pessoas que tiveram poucas – ou nenhuma – oportunidades na vida, usam como
desafogo social o ingresso em grupos criminosos que representam clubes de futebol, e
que acabam por protagonizar esse tipo de acontecimento trágico e vergonhoso.
E aí, de quem é a culpa?
Seria leviano de minha parte, apontar culpados, exatamente. No entanto, há
alguns setores da sociedade que possuem grande responsabilidade por tudo isso. E o
setor sobre o qual pesa a maior responsabilidade é o...POVO.
Ué? O povo? Mas, o Povo não é a principal vítima?
Pode ser. No entanto, situações como essa são os reflexos exatos das
ESCOLHAS que o Povo Brasileiro está fazendo. O Povo Brasileiro está cometendo
SEMPRE os mesmos equívocos nas suas escolhas. E esses equívocos transformaram-se
em um círculo vicioso: Como o Povo vai saber escolher, se não tem educação e
conhecimento para tal? Como será possível quebrar esse maléfico círculo, que é o de
eleger representantes ineptos, despreparados e sem educação, que – após eleitos – não
sabem o que fazer?
E, nos raros casos em que a sorte ajuda, os que sabem (e que deveriam) fazer
o que é certo, em prol do Povo, desesperado... sucumbem aos caprichos da nossa
mais terrível ‘herança’ colonial: Os genes da corrupção...
O que fazer...?
Todos os direitos reservados
Esse texto pode ser copiado, no todo ou em parte, desde que mencionado o nome do autor
www.luizfernandoliveira.com.br
1

