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Qual é o sentido da Independência brasileira? A meu ver,
esse sentido depende de duas respostas. Em primeiro
lugar, qual é o valor supremo do nosso convívio social? Em
segundo lugar, quais seriam as medidas que nos
permitiriam, hoje, manter vivo esse valor?
O valor supremo do nosso convívio social deve ser a
Liberdade. Incondicional. Sem adjetivos. A liberdade de ir e
vir. A liberdade de pensar e de falar. A liberdade de tocar a
própria vida do jeito que acharmos melhor. A liberdade de
educarmos os nossos filhos de acordo aos valores
tradicionais em que acreditamos. A liberdade de termos fé,
sem que nenhuma organização queira nos impor um credo.
A liberdade para todos, não apenas para uma minoria de
felizardos.
Quais seriam as medidas que nos permitiriam, hoje, manter
vivo esse valor? Considero que aqui devem ser inseridas as
providências que tornam viável a nossa liberdade
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individual. A primeira, a tolerância para com quem diverge
de nós. Em segundo lugar, a existência de instituições que
nos permitam lutar em prol da defesa da liberdade no
convívio social. Aqui colocaria como principal exigência o
aperfeiçoamento da representação. Esta consistiu na
grande conquista da modernidade, à luz do Liberalismo,
tematizado por John Locke no século XVII. Não pode haver
exercício da liberdade no mundo moderno sem a prática do
governo representativo. O aperfeiçoamento do voto e das
condições institucionais para que a representação funcione,
são exigências básicas.
Mas é fundamental também, para a defesa da liberdade,
que tenhamos um plano de ação claro e eficiente em face
dos inimigos da Liberdade. Duas medidas, a meu ver, se
tornam imperativas hoje no Brasil: Escola sem partido e,
em segundo lugar, República sem bambu.
Escola sem partido. Esta é uma providência fundamental. O
mundo de hoje está submetido, todos sabemos, à tentação
totalitária, decorrente de o Estado ocupar todos os espaços,
o que tornaria praticamente impossível o exercício da
liberdade por parte dos indivíduos. É o velho princípio
escolástico da "subsidiariedade", que devemos defender
hoje. Ao Estado compete prover aquilo que não pode ser
garantido, no convívio social, pelos corpos intermediários.
Ora, no contexto destes situa-se a educação familiar. Ela
não pode ser substituída pelo Estado. O Pátrio Poder
precisa ser preservado. Todos os totalitarismos do século
XX partiram para negar esse sagrado poder de a família
educar os seus filhos. É a tentação do "politicamente
correto" que se esconde hoje, por exemplo, nas propostas
da "educação de gênero" veiculadas pelos gramscianos e
outros grupos de inimigos totalitários da liberdade. No
nosso país essa mefistofélica proposta está ameaçando as
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famílias. É uma das desgraças herdadas do lulopetismo,
hoje replicada pela esquerda metida a sabichona. Essa
proposta conta, aliás, com fortes aliados pelo mundo afora,
inclusive dentro da Organização das Nações Unidas, onde a
esquerda internacional tem os seus tentáculos. A ideologia
de gênero é uma aberração que se destila desde algumas
minorias intelectuais como por exemplo as que na Noruega
defendem essa radical visão. Contra o globalismo
politicamente correto que adotou a maluca proposta da
"educação de gênero" devemos nos erguer com
persistência. Essa maluquice, esse crime contra as nossas
famílias, não pode prosperar no Brasil.
República sem bambu. Em face da guerra do Procurador
Geral da República, Rodrigo Janot, contra as instituições
republicanas, é necessário que acabe logo essa maluca
aventura que está beirando a comédia pastelão. Não
satisfeito com tentar criar a instabilidade atacando o
Presidente da República com uma fake investigação
montada com corruptos empresários, o bravo Procurador
quer, agora, diante do fiasco em que se meteu, dar
flechadas nos próprios delatores, como se pudesse atingilos sem atingir a própria onda investigativa por ele
irresponsavelmente desatada, com fins evidentemente
políticos. Os exageros messiânicos de Janot, esse é o pior
inimigo da Operação Lava Jato, que, aliás, deve continuar.
É claro que o Procurador Geral da República foi picado pela
mosca azul. É claro que, antes de deixar o cargo, neste
mês, ele pretende pavimentar o caminho para aparecer
como salvador da pátria. Mas é claro também que o destino
lhe pregou uma peça com a sua própria sofreguidão.
Senhor Janot, pare de tentar nos assombrar com as suas
fórmulas salvíficas. O honorável público já matou a
charada. É melhor o senhor vestir logo o pijama da

4

aposentadoria regiamente paga que o espera e parar de
atrapalhar a vida dos brasileiros.
Sem esses dois empecilhos, graças às sadias providências
da "Escola sem partido" e da "República sem bambu",
certamente poderemos comemorar a contento o dia da
Independência. Não precisamos de tutores nem de
salvadores da Pátria. Basta com que nos deixem viver em
liberdade, preservando as Instituições que a defendem.
Feliz dia da Independência!

