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Montaigne, além de escritor e filósofo, foi um jurista e político que viveu no século XVI. Mesmo

século  de  Leonardo da Vinci,  Machiavelli e Martim Lutero. De certa forma, ele conheceu alguns

brasileiros. Em 1562, Montagne conversou, com ajuda de tradutores, com três índios tupinambás

que foram à França a convite do rei.  Ao perguntar o que considerava admirável no mundo que

estavam conhecendo, os índios responderam que viram uns com muito e outros com nada e os sem

nada, complacentes com os ricos. Talvez esse encontro tenha influenciado Montaigne a acerca de

seu entendimento sobre coragem e covardia.

Certa feita, invoquei Machiavelli em uma suposta passagem sua por Brasília. Hoje imagino se

Montaigne passasse pela Capital Federal. O que iria achar da conduta dos homens púbicos do país

em meio à crise institucional que tortura o país frente a que pensava sobre coragem e covardia.

Homem rico, gostava de viajar e dedicou-se a passear pela Europa recolhendo as observações que

povoam seus famosos ensaios. Brasília certamente seria um lugar de grandes observações. 

Montaigne foi muito popular em seu tempo e passou o final da vida escrevendo, cercado de livros.

Erudito, amparava afirmações com transcrições de antigos filósofos gregos e romanos, bem como

com episódios da Antiguidade. Dono de bom gosto, dizia que a vida só valeria a pena se fosse

dedicada aos livros, aos amigos e às mulheres bonitas, de preferência inteligentes.

Um dos muitos temas abordados por ele foi a morte, e como encará-la. Disse ele: “Se a morte fosse

um inimigo a evitar, eu aconselharia a empregar as armas da covardia.” Para Montaigne, a morte

atinge o covarde e o corajoso, independentemente da atitude frente a ela.  Por ser inevitável, para

ele seria melhor enfrentá-la com coragem. Não é o que acontece nos dias de hoje no Brasil.  

Em Brasília, Montaigne veria muitos que tentam se proteger da queda da casa – literalmente, a casa

caiu –, ao invés de enfrentar o problema de frente. O mundo político, por seus vícios e por covardia,

se apequena diante de seus equívocos e mal-feitos, da  hiperjudicialização e das peripécias de um

ativismo judicial desmedido. Caberia às lideranças políticas fazer um mea culpa e tentar tratar de

reconciliar institucionalmente o país. 
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Sergio Nobrega
denunciar  

há 8 meses

Excelente reflexão. Encaminhe-se nesta data à Presidente do STF.

ÚLTIMAS DE BRASIL

Porém, nada acontece. Falta coragem institucional.  Deveriam buscar uma solução institucional.

Afinal, estariam todos prejudicados – tanto covardes quanto corajosos. Já que o fim é inevitável, uma

morte gloriosa seria o melhor caminho. Mas, como baratas tontas frente aos dribles de Neymar,

escondem-se em subterfúgios, tecnicalidades e contradanças. Não vai dar certo.  O país não pode

ficar sangrando a espera que o tempo a tudo cure.
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SHOPPING

SMARTPHONE
MOTOROLA MOTO

9 X R$94,33

TV LED 20 ´ HD
PHILCO PH20M91D

7 X R$104,54

SMARTPHONE
MULTILASER MS40S

6 X R$49,83

SMART TV LED 32 HD
PHILCO

10 X R$99,99

TV LED 24 ´ PHILCO
PH24E30DR HD 2

10 X R$85,52
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