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[Sobre... 

 
AS TERRÍVEIS MAZELAS SOCIAIS EXPOSTAS PELA GUERRA NO 

ORIENTE MÉDIO, QUE FAZ MILHARES DE PESSOAS FUGIREM, 

DESESPERADAS, TENTANDO SALVAR SUAS VIDAS, E QUE, CUJA 

IMAGEM MAIS EMBLEMÁTICA É A FOTO DO CORPO DO MENINO SÍRIO 

AYLAN CURDI, MORTO APÓS A EMBARCAÇÃO EM QUE ESTAVA, TER 

NAUFRAGADO...  ].  
     

05 de setembro de 2015 

 

Envergonhado... 
 

Passei algum tempo, tentando entender a foto feita pela fotógrafa Nilufer Demir, 

do corpo sem vida do menino Aylan Curdi, numa praia de Bodrum, na atual 

Turquia...na verdade, meu coração se recusa a entender o que meus olhos vêem... 

Nessa mesma cidade de Bodrum (que anteriormente, se chamava Halicarnasso), 

surgiu para o mundo o maior historiador da raça humana – Heródoto – que, decerto 

ficaria consternado, ao ver o corpinho frágil dessa criança, tombado na areia da praia de 

sua cidade natal... 

Meu coração, de certo modo 'acostumado' às tragédias e desmandos contra os 

menos favorecidos, na minha Amazônia, ainda não conseguiu acreditar nessa 

foto...queria que fosse uma montagem, uma foto de filme. Mais não é... 

Meu coração nunca aceitou, o massacre que “as civilizações superiores” 

européias impuseram aos nativos das Américas e da África, em nome da ganância, da 

luxúria, e da idiotice dos seus líderes. Até hoje, o sangue dessa gente, continua a ser 

derramado, pelos mesmos interesses mesquinhos e absurdos de outrora. Ainda hoje, 

crianças índias continuam a ser trucidadas e mortas, nos interiores amazônicos. Mas, 

isso a mídia não vê. Não é „interessante‟, e nem dá muito „ibope‟. 

O menino sírio da foto, que morreu sem entender porque, é apenas alguma ou 

outra imagem que chega até nós. A maioria das imagens de atrocidades e carnificinas de 

uma guerra idiota e sem nexo, não saem na mídia. Até mesmo por isso, talvez, é que 

essa guerra nojenta, continua a derramar sangue inocente. 

Me parece que a maior tragédia - para os povos nativos das Américas, da Ásia e 

da África - foi mesmo a 'implantação' da idéia da "civilização superior", trazida pelos 

colonizadores europeus: Ainda hoje, continuamos a acreditar que os europeus 'são 

melhores' nisso, „foras-de-série‟ naquilo; que a Europa é 'tudo de bom!' e, que, quando 

os europeus fazem algo errado, 'é problema político', etc, etc...esses 'imigrantes ilegais' 

que agora lutam desesperados por suas vidas, são 'o resultado' de séculos de exploração 

de suas nações, pelas ditas 'civilizações superiores' européias. A Europa colhe agora, a 

'política seletiva' que ela mesma plantou, tempos atrás. 

 



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 

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 

 2 

[continuação de “Envergonhado...”, de Luíz Fernando Liveira.........................................................................................................................................] 

 

Ao ouvir da História, de cada índio ou negro trucidados pela cobiça e arrogância 

dos europeus, e, ao ver com meus próprios olhos, o que ainda acontece na Amazônia – 

pelos mesmíssimos motivos – e, ao ver o corpinho da criança síria na praia da Turquia, 

o meu coração sangra... 

E, nesse momento, fico com vergonha de mim mesmo: De ser humano.  

 

 

 

 


