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Não é só pelos vinte centavos

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera
         A flor e A náuseA, Carlos Drummond de Andrade

“A polícia acaba de reprimir mais um ato violento dos black-

blocs nas manifestações do Centro do Rio. Era pra ser um ato pacífi-

co, porém, vândalos misturados aos manifestantes depredaram vários 

bancos e estabelecimentos comerciais, além de atearem fogo em lixeiras 

e atirarem pedras nos policiais, que reagiram com energia”. 

— Reagiu com energia? Que linda maneira de dizer que 

a polícia desceu a borracha nos meninos que estavam lutando 

por seus direitos. 

— Fica quieta, Brigite. Você não sabe o que está falan-

do. Esses moleques são perigosos e só querem destruir tudo 

que nós conseguimos conquistar com o suor do nosso trabalho. 

— Sei. Esse salão aqui pode até ter sido construído com 

o suor do seu trabalho, Dona Carlota, mas aqueles bancos lá fo-

ram tudo herdado do papai, que herdou do avô, que herdou do 

bisavô, que herdou daqueles velhos que vieram nas caravelas e 
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roubaram as terras dos índios antes de dividir o país em peda-

ços. Aliás, o que é mais vandalismo, destruir um banco ou criar 

um banco? 

— Ei, moça, presta atenção. Você com esse seu discursi-

nho revolucionário está queimando minha cabeça. Tá queren-

do se vingar em mim, é? Agora eu sou a culpada só por morar 

na Zona Sul? 

— Xii. Desculpa, Dona Damaris. Não queria fazer isso. 

De jeito nenhum. Mas que a senhora tem alguma culpa, ah, tem. 

Também tenho minha culpa, pois devia era estar lá no meio dos 

meninos, lutando por algo melhor. 

— Eu também quero um país melhor, por isso mesmo 

acho que os militares devem voltar e botar ordem nesse país. E 

você agora quer lutar nas ruas? Quer voltar a ser menino, Bri-

gite? 

— Viu como a sua luta não tem nada a ver com a minha, 

Dona Damaris? Quero tudo de bom pra todo mundo, a senhora 

quer o melhor só pra vocês, que sempre se lambuzaram com 

a doce vida e às custas da dor da maioria do povo. Quero tudo 

de bom pros meninos e pras meninas como eu, que lutam sem 

descanso contra todo tipo de algoz. 

— Aiii. Doeu. Essa foi de propósito, né? Tá mostrando 

seu lado bruto escondido, menina?

— Desculpa. Foi ser querer. Não costumo responder às 

provocações com violência, ainda mais no meu trabalho. A se-

nhora já é minha cliente há tempos e deve saber disso. Mas é 

bom a senhora começar a entender que toda menina tem seu 
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lado bruto, umas mostram mais, outras menos, e um dia isso 

aflora, ah, aflora. 

— Eu sei, minha linda. Foi só uma brincadeira pra des-

contrair. Você sabe que sou uma pessoa tolerante. 

— Run, tolerante. Oh, que magnânima... E eu? Imagina 

o que tenho que tolerar aqui. 

— Quê? Não ouvi o que você disse com esse secador no 

meu cabelo. 

— Ela não disse nada não, Dona Damaris. Resmungou 

Carlota, já com cara de quem está perdendo mais uma cliente. 

— Sua escova já tá terminando. Tá ficando linda. Muda 

essa TV de canal que quero ver as fofocas do BBB. Salão de be-

leza não é lugar pra debate político. Aqui é pra ficar bonito e 

esquecer a feiura do mundo lá fora. 

— Tá. Entendi, Dona Carlota. 

(...)

De Copacabana a Belford Roxo. Metrô até a Central do 

Brasil, conexão até a última estação, na Pavuna, em seguida 

mais dois ônibus e duas horas e meia depois está na rodoviária 

para uma caminhada pelas quebradas barulhentas e aí chega 

em casa para se despedir do dia com um banho e uma noite de 

sono que não se pode chama de tranquilo. Brigite mora num 

quarto de fundos de um casebre com cômodos divididos e alu-

gados para diversos tipos de personagens da novela grotesca do 

lumpemproletariado no país das maravilhas tropicais. Ela era 
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só mais uma coadjuvante nessa história que teima em imitar a 

vida de modo mais caricato e profundo, a ponto da maioria que 

gruda a testa na TV no horário nobre não conseguir enxergar a 

sua existência. 

Realidade diferente de Zona Sul, mas que não conseguia 

desatar o nó que unia a massa proletária ao recheio superficial 

dos que estão próximo ao calçadão, que, por seu formato em si, já 

era uma tiração de onda. Nem todo nó une, ao contrário, quando 

atado à força só tem serventia para prender, amarrar, asfixiar, 

aprisionar, estorvar... E era nesse sentido unilateral que Brigite 

sentia o aperto que vincava sua pele, deixando seu corpo e alma 

pálidos por trás da maquiagem marcante, colorida, inolvidável. 

No mesmo trem lotado de Brigite seguia Rubão, com 

destino incerto. O apinhado de gente não sufocava nem trazia à 

cabeleireira uma sensação de aperto. Ela se sentia bem no meio 

de tanta gente fora do padrão, como ambulantes, trabalhado-

res domésticos, office boys, braçais e uma diversidade de seres 

que remetia a um elã de acolhimento no calor e burburinho do 

vagão. Suburbanos que se atraem por estarem fora dos trilhos. 

Sentia-se preenchida quase que por completo, pois ainda lhe 

faltava aquele algo que aquecia os corações e mentes tanto dos 

que estão no trem, como quem está de barco, de carro, de iate, 

de avião ou mesmo a pé nessa selvática urbe. 

Rubão, de pé no quinto vagão, abraçava com discrição e 

força a sua fiel companheira, uma mochila dessas do tipo esco-

lar de todos os dias, surrada e pesada, verde de sarja ou algo pa-

recido. O olhar disperso fazia um jogo enigmático com o corpo 
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teso, rijo, escorado na barra de apoio vertical em frente à porta 

como se estivesse maquinando uma fuga daqueles trilhos rumo 

a sabe-se lá para onde. Sua ideia não era propriamente de fuga, 

ao menos naquele momento. Um discurso começava a se for-

mar em sua cabeça quente ao mesmo tempo em que conferia 

sorrateiramente o material pela fresta de zíper que conseguiu 

abrir com o indicador e o polegar, espremido entre a turba que 

seguia o bafo quente da manhã. Checou quase por instinto se 

lá estavam as bolas de gude num saco escuro, a garrafa plástica 

de vinagre já pela metade, a toalha surrada de rosto que já deve 

ter sido felpuda um dia, uma touca cinza, duas camisetas, uma 

preta e outra branca, um maço de panfletos com design tosco e 

mensagem objetiva contra o aumento do preço da passagem de 

ônibus, que estampava em letras garrafais: “NÃO É SÓ PELOS 

VINTE CENTAVOS”, e bem ao fundo um saco desses de padaria 

com seis rojões. Como se para amenizar o conteúdo suspeito, 

por cima de tudo estavam um caderno universitário de poucas 

folhas e dois livros, “A Rosa do Povo” e uma biografia de Buena-

ventura Durruti. 

Antes de sair de casa, Rubão maquinava algo para re-

forçar as ações de seu grupo nas manifestações que estavam 

se tornando batalhas campais contra a polícia no Centro do 

Rio. Seu posicionamento radical não abria brechas para diálo-

gos com outros movimentos alcunhados por ele de “esquerda 

oficial”, muito menos com representantes do Estado ou com a 

grande mídia. Estava decidido a ir além da ação direta e passar 

também à comunicação direta. E sua primeira experiência de 
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discurso relâmpago aconteceu naquele vagão há exatos qua-

renta segundos do trem se posicionar para a troca de passagei-

ros na Central do Brasil. 

“Senhoras e senhores, eu poderia estar roubando, eu poderia 

estar matando, eu poderia estar desviando verbas da educação, eu po-

deria estar no governo aumentando o preço da passagem. Mas não. 

Eu sou um trabalhador da periferia e ralo como todo mundo aqui, dou 

um duro danado na ralação e não me sobra nada de dinheiro no fim 

do mês. Por isso mesmo não aceito esses vinte centavos de aumento 

na passagem de ônibus do trabalhador. Então, a única coisa que vou 

pedir aqui pra vocês é que apoiem as manifestações contra o aumento 

das passagens e não acreditem nessa mídia vendida que está sempre 

do lado dos grandes empresários. Estamos cansados de ser explorados. 

Não é só pelos vinte centavos...”. 

As palavras fluíram graves, claras e surpreendentemente 

serenas. Todo o nervosismo e insegurança de Rubão foram dis-

sipados pelo estralar dos trilhos e pelo olhar cúmplice dos mais 

próximos que conseguiram depreender o sentido de sua mensa-

gem, apesar do burburinho da chegada na estação. Ainda houve 

tempo para lançar alguns panfletos na descida junto à turba que 

buscava a saída. Ele foi na mesma leva, com sua mochila colada 

ao peito, passos mais seguros e um certo orgulho de sua atitude 

que lhe trazia junto a vergonha típica dos que acreditam mais 

na ação do que no discurso. Seguiu nessa pisada até entrar no 

metrô, que agora ia em direção à Zona Sul. Pensava em ir até 

Ipanema e chegar a pé ao seu destino, o Leblon. Dessa vez mar-

caram um ato em frente ao prédio do prefeito. A ordem era ousar 
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nas ações da Zona Sul de sangue azul. Faltaria mais um dia de 

trabalho como auxiliar de serviços gerais em uma empresa que 

terceirizava mão de obra para alguns órgãos públicos do Estado. 

Pensava em negociar mais um atestado médico com os chapas 

da Uruguaiana se não conseguisse passar desapercebido do en-

carregado, que faltava mais que ele na função. 

Agora havia um pouco mais de espaço no vagão onde 

também se encontrava Brigite. Os dois viajavam em pé, Rubão 

praticamente na mesma posição do trem que o trouxe da Baixa-

da enquanto Brigite se encontrava em situação mais incômoda, 

no meio, com o braço esquerdo ao alto segurando a barra hori-

zontal e o outro dando conta da bolsa rosa-choque que sempre 

trazia como fiel escudeira. Com o sucesso da sua empreitada 

anterior, o blackbloc decidiu dilatar seu discurso de propaganda 

revolucionária pelas estações de Copacabana, saltando de va-

gão em vagão até chegar em Ipanema. Essa era a sua intenção. 

Empolgado, iniciou o mesmo tema que, agora com o ambiente 

menos turbulento, atingia os ouvidos mais distantes. Brigite, ao 

ouvir a convocatória, olhou Rubão e lembrou do dia anterior e da 

discussão patética com a velhota do salão. Uma onda boa tomou 

seu semblante fazendo-a até esquecer do salto que apertava seu 

calcanhar. O que ela defendeu ontem, talvez por mera pirraça 

contra as senhoras com cara de nojinho que frequentavam o sa-

lão, se materializava em carne, osso e pele negra que contornava 

músculos rígidos realçados por olhos grandes e também negros. 

Só que o público não era o mesmo do trem que o deixou na Cen-

tral. Os olhares eram de medo e as respostas foram incisivas na 
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