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JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Uma crítica à honestidade, à prudência

e ao desejo de êxito na formação dos nossos filhos

Por Salomão Viana-Juiz Federal da 20ª Vara

Ter um filho.  Conceber um ser humano.  
Criar um ser humano.  E formar um ser hu-
mano. Conceber, criar e formar. Três situa-
ções muito distintas umas das outras.

Abstraídas quaisquer interferências de or-
dem religiosa, a concepção de um ser huma-
no consiste no simples fenômeno biológico da 
fecundação de um óvulo.  

Diferente de simplesmente conceber, é 
criar um ser humano. Quem cria um ser, o 
alimenta, dá-lhe sustento, propicia a satis-
fação das necessidades naturais.  Torna o 
ser biologicamente viável.  E como a criação 
está desatrelada da concepção, nem sempre 
quem concebe é quem cria.

Formar um ser humano.  Mais do que con-
ceber.  Também mais do que criar.  Formar 
um ser humano.  Eis a essência de uma das 
principais missões que a cada um de nós, ho-
mem ou mulher, foi confiada por Deus.  Par-
ticipar da formação de um ser humano, com 
ela contribuir, não exige participar da concep-
ção, nem contribuir para a criação. Formar 
pressupõe investimento de tempo, vontade, 
dedicação, abnegação, devotamento, vene-
ração, amor.  A formação, a rigor, nunca se 
conclui, ela se esgota pelo esgotamento das 
forças de quem dela participa.

Aproxima-se o Dia dos Pais.  

Dia daqueles que conceberam, que cria-
ram e que estão formando.  Também é o dia 
daqueles que apenas conceberam; ou que 
apenas criaram; ou que conceberam e cria-
ram; ou que criaram e estão participando da 
formação; ou que somente estão a participar 
da formação.

Concentrarei este escrito naqueles que 
participam da formação, tenham, ou não, 
concebido ou criado.

E nesta formação há valores que não po-
dem ser desprezados.  Em tempo algum.  São 
pelo menos três estes valores: a honestidade, 
a prudência e o desejo de êxito.

Muito cuidado há de se ter com cada um 
deles, pois nem sempre eles são o que apa-
rentam ser.

Cuidado, muito cuidado, com a simples 
honestidade.   A simples honestidade — por 
mais que a afirmação possa chocar no início 
— nem sempre é desejável. Repito: a hones-
tidade, tal como ela se revela para significati-
va parcela das pessoas, ela, a simples hones-
tidade, nem sempre é desejável.

É que a honestidade, se for praticada tal 
como a entende boa parte das pessoas, não 
é virtude, embora também não seja vício.  
Pode-se ser honesto sem se sentir a ânsia 
de ser virtuoso.  Para tanto, é bastante não 
fazer o mal.  Assim, a simples honestidade, 
a honestidade comum, flutua, amorfa, como 
uma nuvem conduzida para onde os ventos 
sopram, entre o vício e a virtude.

O homem simplesmente honesto tende à 
passividade.  Permanece — é certo — num 
nível superior ao homem vicioso, mas num 
nível abaixo do homem que pratica a hones-
tidade na sua plenitude, com todas as conse-
quências que dela podem advir.  Este, o ho-
mem virtuoso, orienta a sua vida no sentido 
de um ideal, custe o que custar.  O homem 
simplesmente honesto, não: ele se limita a 
medir os seus atos com a falsa medida utili-
zada pelos seus iguais.  

Enquanto o homem virtuoso é capaz de 
identificar os atos que já são maus, mas que 
até então não tenham sido considerados 
maus pelos demais, o homem simplesmente 
honesto continua a considerar tais atos como 
atos bons, porque assim a opinião coletiva 
também considera.

O homem simplesmente honesto encon-
tra-se na planície e não tem o menor pendor 
para se esforçar e subir a montanha.  Já o ho-
mem que pratica a honestidade como virtude 
sabe que não há perfeição sem esforço, sabe 
que é necessário ser audaz.  Se a montanha 
faz sombra sobre a planície, o homem sim-
plesmente honesto habitua-se à sombra.  Já 
o homem virtuoso busca sempre a luz, apesar 
dos riscos que corre, pois ele tem consciência 
de que somente quem ousa cravar sua pupila 
no sol, sem temer a cegueira, pode ver a mais 
intensa das luzes.

A honestidade simplória, esta honestida-
de primitiva, sem cor, sem sabor e sem chei-
ro, está ao alcance de todos.  A honestidade 
virtuosa, não.  A virtude é de poucos eleitos.  
Os simplesmente honestos não são vilões, 
mas também não são heróis; não roubam, 
mas também não partilham o pão com quem 
dele precisa; não são traidores, mas também 
não assumem os riscos que a lealdade por ve-
zes exige; não conspiram contra a sociedade, 
mas também não cooperam para o engrande-
cimento comum.

A honestidade virtuosa exige fé, entusias-
mo, paixão, arrojo e assunção de riscos.  Exi-
ge tudo isso não apenas nas palavras ou nas 
intenções, mas, sobretudo, nos atos.

É a honestidade virtuosa, e não a simples 
honestidade, que floreia aquele sonho que – 
lembra o poeta – sonhamos ao entardecer.  É 
esta a honestidade a ser ensinada aos nossos 
filhos.

Ao lado da honestidade, desta honestida-
de heroica, a prudência.

Se cuidados são necessários com o grau 
de honestidade, eles devem ser multiplicados 
quando o valor que se tem em mente é a pru-
dência.  Não há maiores freios para o cresci-
mento intelectual do que a prudência rotineira.

O ser humano que, sob o rótulo da pru-
dência, acostuma-se a copiar, escrupulosa-
mente, os preconceitos do meio em que vive, 
renuncia a pensar. Pessoas assim, ocupadas 
em desfrutar o existente, alimentam horror a 
toda inovação que perturba aquilo que, egois-
ticamente, chama de “sua tranquilidade”.

Quem opta pela prudência rotineira é forte 
candidato a se familiarizar com a indignidade 
e com a banalização do mal, pois a inércia 
da aceitação pacífica faz o coração aprender 
a não mais se agitar diante de ações torpes.

Aquele que adota a prudência rotinei-
ra como linha de comportamento é dócil às 
pressões, é maleável ao peso da opinião pú-
blica e, com isso, resulta por viver do critério 
alheio.  Limita-se a ter de si a imagem que os 
outros a ele atribuem.

O prudente, o rotineiramente prudente, 
ignora que o homem vale por seu saber; es-
quece-se que o homem vive do que assimila 
e não daquilo que simplesmente engole, pois 
nem tudo que se engole pode ser assimilado.  
Pessoas assim nem de longe suspeitam que 
há mais prazer em marchar em direção à ver-
dade do que simplesmente chegar a ela.

Quem elege a prudência como rotina re-
sulta por pressentir o perigo em toda ideia 
nova, pois, para tais pessoas, não pensar é a 
única maneira de não errar.  Seus olhos não 
sabem distinguir a luz da sombra; confundem 
a tolerância com a covardia, a discrição com o 
servilismo, a complacência com a dignidade, 
a simulação com o mérito.  Vivem uma vida 
que não é viver.  Crescem a morrem como 
plantas.  Não necessitam ser curiosos, nem 
observadores.  São prudentes por definição. 
De uma prudência desesperadora.

Se a vida nos desafia a ser prudentes, te-
mos que distinguir a prudência digna da pru-
dência rotineira.

É a prudência digna, e não a desesperado-
ra prudência rotineira, que abrilhanta aquele 
sonho que sonhamos ao entardecer.  É esta a 
prudência a ser ensinada aos nossos filhos.

Dos três valores a que aludi anteriormen-
te, resta o desejo de êxito.

Cuidado, também, com o êxito.  Ele não 
se confunde com a glória.

O êxito, o simples êxito, é alimento de pa-
ladar agradável para os apetites urgentes.  É 
triunfo efêmero.  A glória, não.  A glória é o 
êxito definitivo.

A popularidade e o entesouramento pes-
soal são caminhos para o simples e efêmero 
êxito, não para a glória.

Quanto à popularidade, a luta começa 
quando a multidão crava seus olhos, pela pri-
meira vez, em um homem e o aplaude.  É 
preciso resistir às tentações do aplauso ime-
diato, pois o êxito passageiro é o álcool dos 
que combatem: na primeira vez, embriaga; 

mas se o espírito a ele se rende, converte-se 
em invencível necessidade.

Já o entesouramento pessoal é consequ-
ência das atitudes de quem direciona a sua 
vida para a abundância material.  Quem as-
sim age se esquece que os bens que temos 
são a base da nossa independência, ao passo 
que os bens que desejamos são os elos da 
corrente que nos liga à escravidão.  

Os que têm tendência ao entesouramento 
pessoal são insaciáveis.  Descontentes em fi-
car ricos, organizam-se em grandes empresas, 
em trustes, em gigantescos monopólios.  Asso-
ciam-se contra os pobres, dominam nações e 
povos, exploram multidões e se apresentam, 
cinicamente, como benfeitores da humanidade.

Os entesouradores pessoais não buscam 
apenas a independência econômica — justo 
anseio de quem trabalha — eles, os ente-
souradores pessoais, transformam o dinheiro 
em lâminas de punhal assassino, subvertem 
regimes, enganam a população, compram o 
apoio de maus governantes e tripudiam sobre 
o Direito.

Nada disso pode ser confundido com o ver-
dadeiro êxito, que é a glória.  A glória é con-
quistada lentamente.  Ela nunca cinge de lou-
ros a fronte daquele que se emaranhou entre 
as rotinas do seu tempo.  A glória é frequente-
mente tardia e, por vezes, póstuma, mas sem-
pre segura.  Ela orna a fronte daqueles que 
olharam para o futuro e serviram a um ideal.

É o desejo de glória, e não do simples êxi-
to que enriquece aquele sonho que sonhamos 
ao entardecer.  É este êxito, o êxito pleno, que 
devemos ensinar os nossos filhos a buscar.

Se todos nós, seguindo as lições de Jose 
Ingenieros, fonte da maioria dos princípios 
aqui por mim enunciados, tivermos os cui-
dados necessários para, ao formar pessoas, 
valorizar a honestidade heroica, a prudência 
digna e o desejo de um verdadeiro êxito, po-
deremos, todos nós, ao final das nossas vidas, 
olhar para aqueles a quem formamos – ou em 
relação a quem colaboramos para a formação 
–  e sentir um genuíno banho de paz.

Permita-me, caro leitor, numa concessão 
ao Dia dos Pais, a alusão ao meu caso pessoal. 
Este exercício, o exercício da responsabilidade 
plena na formação de seres humanos, tem sido 
o norte da minha existência junto aos meus 
filhos: Isadora (19 anos de idade), Leonardo 
(17 anos de idade) e João Lucca (7 anos) são 
os grandes propulsores dos meus atos.

Olhando-os, tenho a plena consciência de 
que a participação de alguém na formação 
de seres humanos somente se esgotará quan-
do se esgotarem os recursos para contribuir.  
Quando chegar esse momento, a maior ale-
gria que poderemos ter é a constatação de 
que aquele que ajudamos a formar já pode 
participar da formação de outro ser humano.

Tenha, meu querido leitor, um maravilho-
so Dia dos Pais.

LEIA TAMBÉM NA EDIÇÃO DO JFH
NA INTERNET A MENSAGEM

DO SERVIDOR REINALDO ROCHA 
EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS.

Homenagem ao Dia dos Pais
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