Temas polêmicos

CRIMINOLOGIA
Ernesto Rosa
O velho rico foi assassinado. O beneficiado com essa morte é um sobrinho,
então esse é o principal suspeito. Pode ser ou não ser o assassino, mas é o principal
envolvido. A idéia central em criminologia é: "O beneficiado é o principal suspeito do
crime". Esse princípio vale também fora da criminologia. Quem se beneficia de uma
ocorrência é suspeito de tê-la provocado.
O prefeito da capital desmontou uma favela e transferiu os moradores para
um conjunto habitacional que construiu fora da cidade. Quem se beneficiou?
a) Os ricos moradores do bairro vinham reclamando da favela e se
beneficiaram com o "saneamento".
b) O amigo do prefeito, que construiu uma fábrica fora da cidade, precisava
de trabalhadores morando por perto.
c) O outro amigo do prefeito, que tinha informações, comprou a área próxima
da fábrica e vendeu para a prefeitura construir as casas.
d) A empreiteira que construiu o conjunto habitacional.
e) A outra empreiteira que urbanizou o espaço onde estava a favela.
f) A empresa de ônibus que estendeu a sua linha até o novo conjunto
habitacional.
Sempre são muitas causas, variando o peso de cada uma, conforme o
momento político.
Já os favelados, que compunham sua renda familiar com a mulher
trabalhando de doméstica ou diarista nas proximidades e os meninos indo para a
esquina pedir esmola, não foram consultados. Nós, contribuintes, apenas queremos
saber o que pesou mais nessa "administração".
A definição de ingênuo é: Aquele que não consegue perceber quais são os
interesses em jogo. Aquele que não joga o “xadrez”. Aquele que acredita
candidamente no que está à mostra. Aquele que crê no imediato, na aparência, no
superficial, às vezes se posicionando até contra seus próprios interesses de classe
social.
Quem se beneficia com a ingenuidade da população?
O Brasil investiu muito mais em rodovias e aerovias poluidoras e de alto custo
social que em ferrovias e hidrovias. Quem se beneficiou?
O caos do transporte urbano obriga, quem pode, a ter automóvel. O custo
social de milhões de carros rodando com baixo proveito é tremendo. Quem se
beneficia?
A escola pública não funciona. Quem se beneficia?
O sistema público de saúde não funciona, a polícia não funciona, os juros
estão altos, quem se beneficia? Quem se beneficia com a inflação? A mídia nos
convenceu de que o problema do Brasil são os políticos corruptos. A quem ela
isenta? Os políticos corruptos estão a serviço de quem? Quem se beneficia com o
desemprego? Os "astros" da televisão, que são "ousados" com sexo, drogas, roupas
e comportamento, estão a serviço de quem? Por que as celebridades televisivas
possuem apenas atributos naturais e quase nunca intelectuais? O lixo televisivo
beneficia a quem? Os vírus de computador, que controla a informação, a quem
beneficia?
Por que existe salário mínimo no mundo todo? Por que as inflações foram
colocadas em patamares baixos em todo o mundo? Por que as economias dos países
foram abertas para o mercado internacional? Por que o mundo adotou os remédios
genéricos? Quem se beneficia com a globalização?
Se não existissem os ingênuos, a vida do esperto seria bem difícil!
Mais textos curtos e polêmicos no blog:

www.internestorosa.blogspot.com

