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6/3/19 – SOBRE ALCOOLISMO
Por que algumas pessoas brigam no Carnaval
Uma festa assim não daria certo em um país com porte de armas liberado
TULIO MILMAN

O álcool tira o freio de algo que já está lá - Anselmo Cunha / Especial
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Este não é um texto moralista contra o álcool. É apenas a constatação de que algumas pessoas não
sabem beber. Não é só uma questão de quantidade. Conheço gente que bebe e fica doce,
comunicativa e engraçada. Em outros, a bebida desperta um monstro. Na verdade, o álcool tira o
freio de algo que já está lá.
Há também outras drogas, mas me atenho apenas à lícita e mais popular. Para vivermos em
sociedade, precisamos reprimir instintos. Para muitos, o Carnaval é válvula de escape desse esforço
contra o animal. O autocontrole – também conhecido como superergo – se dissolve com cerveja,
vodca e gim. É aí que complica.
Quando o bicho sai da jaula, cabe ao Estado reprimir. E quanto mais furioso fica o bicho, mais
enérgica precisa ser a repressão, até como exemplo educativo. Para dar certo, é fundamental uma
polícia bem preparada e que saiba agir de forma firme, mas sem violência desnecessária.
Cabe ressaltar que a esmagadora maioria das pessoas brinca o Carnaval numa boa e sabe administrar
e até aproveitar os pequenos excessos permitidos.
Nos Estados Unidos, não há nada parecido com o nosso Carnaval. Não daria certo em um país
onde o porte de armas é bem mais acessível.

Comentários (whatsapp)
[6/3 – Manfredo] Texto lúcido de Túlio Milman na Zero Hora. Cabe a pergunta: por que não se
consegue passar lei antialcoolismo semelhante à vitoriosa lei antitabagismo?
[6/3 10:40] Walter Luis Winge: A lei da Balada Segura (antialcoolismo), é a MAIS respeitada e
eficiente do país! ! !
[6/3 10:40] Walter Luis Winge: Mas só atinge motoristas
[6/3 10:41] Walter Luis Winge: Bêbados desordeiros tinham que ter punição semelhante à dos
motoristas.
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