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CARNAVAL
É a maior festa popular do mundo. Falo do carnaval brasileiro, claro.
E é também, penso, o fator que mais pesa no preconceito negativo que os povos ricos ainda dedicam ao Brasil,
o país que para eles não é sério. Somam-se na imagem preconceituosa a idéia de irresponsabilidade de um
povo que vive em festa e, como a cigarra da fábula, canta sempre mas não trabalha. E mais, de um povo que se
permite toda sorte de imoralidade, cujo paroxismo se realiza nessa festa maior que é o carnaval. Um povo que
descende de portugueses rudes, que nunca reconheceram nenhum pecado abaixo do Equador, de índias
depravadas que viviam na idade da pedra, e de negras calipígias e untuosas, que os portugueses compravam
para se regalarem no uso mais vil.
Vi este sentimento se desenhar com espantosa nitidez na face de Ted Kennedy. O Senador visitava o Rio e o
Governador Brizola ofereceu-lhe um correto e simpático jantar no Palácio Laranjeiras, ao fim do qual surgiu,
como brinde-surpresa, o ritmo delirante e arrebatador da bateria de uma escola de samba (acho que era Padre
Miguel). Os convidados se dirigiram, todos, evidentemente, para o jardim ao fundo do palácio, de onde vinha a
cadência contagiante. Era uma dança geral; impossível deixar de acompanhar o ritmo com algum movimento
de corpo, como faziam, entre sorrisos, o Senador americano, desajeitado, e o Governador, gaúcho, também
desajeitado, mas um pouco menos. Entretanto, uns cinco minutos depois da bateria, apareceram as mulatas
torneadas, reluzentes, sambando em roupas mínimas e cintilantes. Bem, eu vi, e todos viram o esgar na face
do Senador. O horror instantâneo, a mão estendida ao Governador numa despedida repentina, o puxão no
braço da irmã que o acompanhava, e a volta ao salão para uma saída rápida e furtiva pela porta do lado do
palácio, onde seu carro custou um pouco a chegar. O Governador perplexo. Eu vi, registrei.
O brasileiro hoje se lixa para o preconceito e os que ainda têm pique caem no samba. O brasileiro ama a festa
em geral, é da sua natureza, sustenta Carlos Lessa, com argumentos e exemplos irretorquíveis. Nosso
calendário de festas, nacionais e regionais, é de fato riquíssimo, belíssimo e popularíssimo. Existe uma
filosofia brasileira, forjada em suas linhas mais fortes no Rio de Janeiro, que valoriza a festa como
manifestação de vida e de viço, de alegria lícita e ingênua, de comunhão no júbilo como dimensão importante
do ser do homo.
O Mercado obviamente se aproveitou deste talento nacional, saiu vendendo as festas brasileiras pelo mundo a
fora, principalmente o carnaval, mais recentemente o Reveillon, e tem ganho muito dinheiro com esta venda.
Distorceu um pouco o espírito da coisa, introduzindo sua medida consumista, mas não conseguiu desfigurar
seu caráter. O carnaval hoje voltou plenamente às ruas, espontâneo e jovem, com os blocos que povoam a
Cidade.

Instituto Solidariedade Brasil - ISB
Av. Beira Mar, nº 216 - Térreo
Rio de Janeiro - RJ

www.isb.org.br

Tel: (21) 2285-3702
e-mail: secretaria@isb.org.br

CORREIO SATURNINO
Roberto Saturnino Braga
Presidente do ISB

Artigo nº 50/2009
Contatos: secretaria@isb.org.br

É claro que o Carnaval, pela sua própria definição original, de derradeira manifestação da carne antes do
período de resguardo espiritual (Quaresma), propicia liberdades incomuns que muitas vezes ultrapassam os
limites admissíveis. O ser humano vive um estágio de sua evolução que ainda não eliminou velhas
brutalidades, e os brutos se aproveitam do clima de relaxamento para gozar como vampiros sobre a candura
dos outros. Brutos do mundo mais rico também, atraídos por esta perspectiva, vêm, desfrutam e voltam
dizendo coisas que fazem crescer o preconceito negativo sobre nós.
Mas há os generosos também, que têm espírito e sensibilidade para compreender a filosofia brasileira, e saem
agradecidos pela vivência maravilhosa, admirados com o nosso talento musical, hoje reconhecido em todo o
mundo.
Viva o carnaval! Passou o deste ano; para os que brincaram resta uma lembrança prazenteira como a de um
folguedo infantil, que a própria expressão brincar designa. E uma promessa de revivescência no próximo ano,
depois de muito sol, de muito mar e muita outra festa no intervalo da espera. É a gente brasileira. Claro que falo
muito do Rio.
Eu tenho um amigo que conheci em Brasília, meio goiano, meio paulista,obcecado pelo trabalho, pelo rigor na
eficiência, pela seriedade e pela competitividade, que frontalmente rejeitava o Rio, a dissipação da vida
carioca, como dizia. Cresceu este meu amigo, ganhou dinheiro e interessou-se por filosofia, passamos a nos
comunicar com mais freqüência, e hoje me pede aconselhamento para escolher um apartamento no Rio onde
quer morar. Perto da praia, evidentemente. A filosofia é uma coisa decisiva em nossas vidas humanas.
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