
Na semana recém-finda o Brasil deu um grande salto em sua decidida  volta ao
passado. A patologia que o mantém gravemente enfermo não mais será 
tratada por especialistas pelo método mais eficiente, mas em “clínica geral” 
por generalistas, com remotas perspectivas de cura, ou, pelo menos, 
arrefecimento do insidioso mal que o corrói. A previsão é a de que a situação 
oscile de estável para agravamento paulatino. Ninguém entendeu nada, isto é,
entender até que entendeu, só que o estoque de perplexidades esgotou-se e o
cansaço nacional está para lá de quaisquer limites; brasileiras e brasileiros 
esperam por um raio de luz a penetrar em certas cabeças, não que se pense 
esteja a maioria delas preocupada com os melhores interesses do país e sua 
população, senão por alimentar esperanças na ação do assim chamado 
instinto de sobrevivência. Se bem de notar-se que não mais se aguenta a 
permanente e sem consequências ação dos amigos do alheio, especialmente 
quando o alheio, por via direta ou indireta, é a viúva, no dictum de Elio 
Gaspari. 

O Brasil, por sua estabilidade e rumo, já foi o queridinho da vez para 
investidores estrangeiros; tornou-se a piada internacional do momento? O 
pessoal de fora não quer explicações, promessas ou justificativas, tem os seus 
próprios observadores e analistas, além de embaixadores, adidos e 
correspondentes com acesso a fontes bem informadas; o matraquear em 
desarmonia com os fatos e uma figura central  por eles acossada mais para 
estrela do que para qualquer outra coisa só piora as coisas. Eles esperam 
mudanças de verdade, não apenas a troca de personagens com manutenção 
do script. Isso não trará estabilidade, protegerá interesses. O poder 
empalmado, ainda que por vias transversas, insatisfatório porque não traz 
estabilidade efetiva, nunca foi a aposta dos bem formados e dos prudentes. A 
Europa é por demais velha e experiente para acreditar em contos de fada.

O Grande Outro, atuante em sua cena psicanalítica, está em franca atividade 
lacaniana, seja, pode ser qualquer coisa a pretensamente explicar construções
dúbias de personalidade e a concorrer para a formação dos vários “eus” 
incertos. 

Quem nunca andou pela rua não tem a menor ideia do que seja povo, 
sintomático quando referido como entidade etérea, algo metafísico, sem 
nenhum liame com compromissos efetivos. Quando o povo real, as pessoas 
de carne, osso, músculos e sangue, quer alguém falando em seu nome 



indica-o por meio do voto, não quer isso circunstancialmente, a reboque de 
situações forçadas a tal ponto que “soam” fabricadas. Isso é a negação da 
democracia.  Quem sabe o que é povo talvez tenha resposta para a pergunta: 
Será que o que quer mesmo o povo não é votar, exorcizar por esse modo os 
fantasmas avoengos, ultrapassados, que voltaram a incomodar e, mesmo, sob 
certos aspectos, a assombra-lo? Será que o que todos queremos de fato não é 
urna, urnas? Rápido.
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