Mártir não pode ser desonrado
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“O mártir não pode ser desonrado. Cada chicotada infligida é mais
fama; cada prisão uma morada mais ilustre.” Ralph Waldo Emerson

A prisão claramente casuística e injusta de Lula o coloca em outro
patamar. Ele já era uma lenda, uma personificação internacional de um ideal
de justiça e inclusão, num país de extrema desigualdade e violência social.
Fez o melhor governo da história do país, saiu com mais de 80% de
aprovação popular e tornou-se um verdadeiro líder mundial.
Agora, contudo, graças à absurda perseguição de uma oligarquia que
passa por cima de direitos fundamentais, constituição, leis, democracia,
verdades, fatos etc., Lula tornou-se definitivamente mártir.
É diferente. Lendas podem ser apagadas ou desconstruídas. Ideias
podem ser refutadas. Estão dentro do campo do profano. O mártir, não. O
mártir pertence ao campo do sagrado. Ele não pode ser desconstruído. Ao
contrário, quanto mais o perseguem, mais ele se agiganta. Suas chagas
depõem contra seus perseguidores. Enche-os de vergonha.
Há, na psique humana, um nojo moral natural contra perseguições
injustas e covardes. É algo que está nos fundamentos morais e religiosos da
nossa civilização ocidental e cristã. Mesmo com muita propaganda e
mentiras, a maioria acaba percebendo que há algo de profundamente errado
quando poderosos desvirtuam Constituição, leis, prazos, regras com o intuito
obsessivo de prender um homem contra o qual não há provas concretas.
Tal percepção é geral ou praticamente geral. Segundo Luigi Ferrajoli, um
dos maiores juristas do mundo, a impressão que este processo desperta em
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extenso setor da cultura jurídica democrática italiana, é aquela de uma
ausência de imparcialidade por parte dos Juízes e Procuradores que o
promoveram, dificilmente explicável se não com a finalidade política de por
fim ao processo de reformas que foi realizado no Brasil nos anos dos
governos de Lula e Dilma Rousseff que retiraram da miséria 40 milhões de
brasileiros. Esta ausência de imparcialidade - favorecida pelo singular traço
inquisitório do processo penal brasileiro que é a confusão entre o papel
julgador e o papel de instrução que é papel próprio da acusação - é
confirmada por numerosos elementos.
Lá fora, essa impressão é majoritária. Aqui dentro, torna-se majoritária.
Quase todo o mundo desconfia desse simulacro de justiça. Desses juízes
partidarizados, dessas mudanças casuísticas dos entendimentos, desses
votos que já estavam prontos antes dos processos serem encaminhados.
Dos ridículos Power Points. É tudo muito acintoso, muito desavergonhado.
A prisão apressada, ansiosa, quase desesperada, só confirmou a
perseguição canhestra e mal-ajambrada.
Há aqueles que acham que tal prisão encerra um ciclo. Na realidade,
inaugura outro, mais profundo e conflitivo. Os que botaram Mandela e
Gandhi na cadeia também achavam que estavam encerrando um capítulo
quando, na realidade, estavam inaugurando o capítulo de sua própria ruína.
O mesmo aconteceu com os que “suicidaram” Getúlio.
Lula, agora definitivamente mártir, terá mais influência do que nunca. A
reação mundial a sua prisão já começou. A História não se encerrará com
essa prisão e tampouco com as eleições de 2018. Ao contrário, sem Lula na
disputa, a tendência é de acirramento dos conflitos. O tempo histórico se
acelerará. O conflito entre o Brasil para todos, que Lula encarna, e o Brasil
para poucos, que o golpe quer impor, será mais difícil, com baixa
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possibilidade de busca de conciliações e negociações, as quais seriam bem
mais factíveis com Lula.
Essa lawfare está mergulhando o país num abismo de perigo extremo.
De exemplo para o mundo, nos tornamos uma nação de celerados sem
razoabilidade e racionalidade.
Tudo isso é em vão. Os mártires não podem ser desonrados e a História
não será impedida por decisões judiciais.
Fonte:
http://www.frentepelasoberania.com.br/politica/martir-nao-pode-ser-desonrado/
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