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O silêncio suicida das instituições democráticas, 
as barreiras das narrativas populares, os 
preconceitos, bairrismos e a unidade nacional são 
apreensões contemporâneas filosóficas?  
Eu, na minha infância, tinha uma brincadeira 
com meus primos e disputávamos onde era 
melhor para se viver: Vitória ou Rio de Janeiro. 
Eu, um carioca paraguaio ou gaúcho retirante 
(nasci no Rio Grande), tinha a convicção - e não 
precisava de provas - de  que era o Rio, a cidade 
maravilhosa, o paraíso das crianças na Terra. 
Essa minha naturalidade atormentada se 
abrandava com a sabedoria popular da Dica, a 
secretária executiva da administração culinária 
lá de casa, que dizia que eu parecia mesmo era 
mineiro, dado o meu gosto por tutu com 
torresmo. Somos múltiplos e nossa multiplicidade 
interna se expressa de várias formas.  
Isso tudo p’ra dizer com probidade e perguntar 
que trem é esse de trilhão desonerado em 
impostos às petroleiras e companhias de serviços 
de gás e óleo? É trilhão da nova previdência 
afanado dos mais idosos e mais pobres. É trilhão 
da arrecadação do pré-sal, esse em 30 anos - olha 
a precisão macroeconômica - a ser conseguido a 
partir da mamata do pré-sal, um tempero ácido 
na bolsa da população brasileira. Agora quero 
meu trilhão. Sou mineiro de alma culinária. Aliás, 
o primeiro saque massivo da nossa história vem 
de Minas e de lá vem também o nosso símbolo de 
luta pela liberdade - Tiradentes, um profissional 
de saúde antenado com o povo, que se aliou à 
esquerda da burguesia da época e foi 
devidamente traído, como seu antecessor na 
Galileia -. Chegando ao centro de nossa conversa, 
com café e queijo na cozinha, espaço democrático 
onde rola a reprodução social em microescala, 
pergunto: vocês viram aquela pérola da pedra 
angular, um misto de baba de ovo com demônios 
da  garoa,  uma mistura  de  construção civil com 

 

hino nacional, um discurso despoetizado em 
defesa do presidente destruidor da educação, da 
previdência social, dos serviços públicos de saúde 
e de populações de trabalhadores rurais 
indígenas e quilombolas - esses últimos 
considerados a carne mais barata do mercado, 
medida em arroba - e com licença para o 
extermínio? Tudo isso ao arrepio das instituições 
democráticas e justificada pela escolha eleitoral 
corrompida pela flagrante ausência de 
compromissos populares. Só malandro no palácio 
é vaquinha para o guru pagar as contas e hospital 
para laranja e empresa de serviços da irmã 
Guedes, medalha para os filhinhos em uma 
salada de frutas com vitaminas de abacate e suco 
de goiaba. Ai que saudades da Damares e do 
Colombiano. Eles eram mais maneiros, pareciam 
mais humanos ao compararmos com os monstros 
tripulados por seres extraterrestres genocidas da 
humanidade, amigos de milícias....  
De fato, como expressar a revolta nordestina, não 
é o tutu mas a essência da nossa cesta: é a farinha 
com peixe, com charque. Nosso destino é o 
nordestino, o sangue que corre nas minhas veias 
e nas veias construtoras brasileiras, os baianos 
paulistas, os paraíbas cariocas, os capixabas 
mineiros, os maranhenses e piauienses, uma 
mistura saborosa que chega ao Rio Grande e ao 
Acre. Nesse caldo de cultura negra de 380 anos de 
escravidão, tem revolta, têm forças no tecido 
conjuntivo da sociedade, em cada cozinha, sala de 
aula, nos pátios dos colégios, nos terreiros, nas 
ruas. Para, enfim, chegar no banquete da 
rapaziada: os palácios ilhados em sua ganância 
macroeconômica do trilhão (trilho grande 
mesmo) que descarrilha esse trem Brasil. ■■■ 
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