
A política do desmanche, contida aqui e ali, e o consectário lógico da destruição do 
respeito a toda e qualquer coisa e pessoa para alcançar objetivos está apresentando 
a conta. No primeiro semestre de 2016 o blog classificou de bagunceiros os 
ativistas dessa prática, mas a conta será paga, mesmo, pela população e pelo Brasil 
como um todo, institucionalmente falando. 

Quando 314 senhores se reúnem para blindarem-se mutuamente mediante a 
cassação de poderes de um tribunal superior presidido por um Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, patenteia-se a crença no “nós podemos tudo”.  
Potencializada. O desmanche está no patamar do desconjuntamento. O país já não 
tem regras, modos e pudores. Está tudo pelo avesso. Um toque em quem se deixou 
contaminar pelo clima fabricado de divisão e ódio, as senhoras passeateiras e os 
senhores passeateiros: Vai piorar, a despeito do clima festivo e celebrante.

Assim como a crença no “nós podemos tudo”, posta a nu na lamentável tentativa de
anular o TSE, o oportunismo juramentou-se em uma frase na inauguração de obra 
da transposição do São Francisco. Nada havendo a faturar, um fato aliciador foi 
criado, a magnanimidade do reconhecimento do mérito alheio. Ufa!…

Quando eu era menino ouvia falar na “vocação agrícola” do país. Primeiro Getúlio 
Vargas, depois Juscelino Kubitscheck; tiveram de abrir caminho a tapa, o primeiro 
para dotar o Brasil de base siderúrgica e energética para viabilizar a 
industrialização; o segundo para a industrialização propriamente dita — se bem que
JK, um senhor governante, só apelava, e raramente apelava, quando não havia 
mesmo jeito de levar a coisa numa boa —, cujo implemento desenhou-se em seu 
governo. Isso atrapalhou e desmontou políticas de contenção traçadas para o país. 
O estardalhaço e a propaganda maciça, ora observada, do setor agrícola, tem tudo 
para estar aplainando o caminho para a volta do Brasil à sua “vocação agrícola” e, 
por extensão, à sua condição de importador nato de qualquer item para a seara 
industrial, fechados os caminhos amplos, naturalmente. Voltaremos ao tempo de 
empregar dinheiro em tecnologia e equipamentos obsoletos. Discordar disso, agora,
é um frenesi impróprio e sujeito a punições, como o bullying 24 horas por dia e em 
todos os lugares. A criminalização da prática só se aplicará aos menores; os adultos 
mais rebeldes já gozam do “privilegio” de não precisarem sair de casa para serem 
alcançados. Entramos na era do bullying delivery, ou a domicilio; não se precisa ir 
ao encontro do bullying, o bullying vem até nós. Modernidades, sabe como é!… 
Um bullie calejado, em Deus, um Alvo, sou mais específico. Para mim 
transformou-se em piada.

Quem não sabe o que acontece na rua, sabe muito pouco, não tem condições de 
falar às gentes ou sobre elas, não conhece a real situação da população. Submete-se
à propaganda, embora os lampejos de insatisfação e resistência aqui e ali a partir de
veias sadias e sangue verde e amarelo. Na quarta-feira da última semana saí para 
pagar o Plano de Saude e dar uma olhada física nos computadores expostos na 



bancada de uma loja no térreo do Plaza Shopping; estou precisando trocar o laptop.
Fiz o que tinha de fazer, comprei o jornal e sentei-me na Praça do Rink para lê-lo; 
não queria ainda ir para casa. Logo à entrada (a praça é cercada de grades) um 
banco, na ponta de lá uma senhora; sentei-me na ponta de cá e comecei a ler.

— Vim ver se fazia um programa porque estou 
completamente sem dinheiro, mas, nada; o senhor não sabe 
de alguém que esteja precisando de uma faxineira?, disse e 
perguntou a senhora. Respondi-lhe que não.
— O senhor não esta precisando? Voltou ela.
— Não, não estou, voltei a responder-lhe, eu tenho uma 
faxineira há dez anos. Voltei a ler.
— Tá difícil, disse ela.
— Tem que insistir, disse eu, sem dizer em quê.

Passados uns momentos ela levantou-se, caminhou; ao passar por mim disse tchau! 
Eu disse tchau! Ela se foi e eu continuei a ler o meu jornal. Extraio: As senhoras 
que exercem a mais antiga profissão do mundo, com o mercado em crise, estão 
querendo fazer faxinas para sobreviver e não conseguem. Tais senhoras querem 
fazer faxinas para conseguir um pouco de dinheiro, você entendeu? O mundo está 
de cabeça para baixo. Até para as senhoras de vida fácil está difícil. No caminho 
para o Niterói Shopping alguns camelôs corriam da repressão, com os seus 
tabuleiros de quinquilharias inofensivas; na ruela antes do Shopping, do lado de 
fora de um furgão com a tampa traseira levantada, um homem vendia dois 
queijos-Minas e um pacote de goiabada por dez Reais, aproximados 700 gramas de
queijo, mais a goiabada, um cheiro forte, em media R$3,30 por peça. Comprei um 
“kit”, cheguei em casa e coloquei-o na geladeira; continuam lá, não vou 
consumi-los. Por sinal, há alguns meses deixei de comer queijo-Minas. Extraio: 
Vender quinquilharias na rua não pode, vender queijos embalados precariamente 
em plástico transparente, sem indicação de origem ou qualquer outra informação, 
junto deles um pacote de goiabada, num dia de forte calor, quando as bactérias 
multiplicam-se velozmente, pode.

A crise tirou da senhora do Rink os seus clientes; ela está sem dinheiro e os clientes
logo, logo, estarão irritadiços. Mas a crise não tirou das ruas vendedores de queijos 
que provavelmente afetarão negativamente a saúde das pessoas. É isso o que 
mostra a rua. Estamos vivendo a esmo no Estado falido de um país desconjuntado, 
cujos Congressistas inclinam-se a cassar a autoridade de magistrados para se 
blindarem e aos seus teóricos do desmanche.

O Jornal que li veio com a página 17 do primeiro caderno alentadora. A meio, o 
Cientista Político deixa o seu desencanto sair aos borbotões pelas pontas dos dedos,
um quase-rebelde. Ao fim, o meu Congressista, direto e lúcido em texto enxuto 



fechado com uma observação para lá de pertinente: “É sempre um risco fazer 
piquenique à beira do vulcão.”

A rebeldia e o destemor de consequências aumentam quando a população sente-se 
espoliada de bens há muito incorporados ao seu patrimônio jurídico e existencial e 
vê inconsistente tudo à volta, caminhando, assim, para a desesperança. Estou 
falando da base da pirâmide, que pouco ou quase nada tem a perder. Esse é um 
perigo facilmente perceptível; nenhum governante entra por um caminho desses a 
menos que sua intenção seja justamente provocar reações, sabe-se lá por quais 
razões e para quê!

Ajudaria muito frear-se o incensar de quimeras, alardear quirelas com intenções 
promocionais e criar ou alimentar expectativas sem sustentação nos fatos ou em 
projeções realistas. O magma está subindo por convecção pelas vias naturais a 
partir da atividade do núcleo. Mais alguns movimentos das placas tectônicas e a 
extrusão vulcânica será acionada de vez. Não é algo desejável. Depois, de nada 
adiantará xingarem-se os irritadiços clientes das senhoras com o seu mercado em 
crise ou os fregueses de vendedores de queijos baratos que, se passarem mal, não 
terão atendimento médico decente por falta das verbas que o motivo da diligência 
por blindagem tornou inalcançáveis para o razoável funcionamento dos Serviços de
Saúde. Entre outros.

kkk


