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O ano de 2016 finda e, certamente, não deixará muitas saudades entre os brasileiros. Que
acabe logo. Difícil esquecer o rol de perdas
em meio a tanta desordem, tramoias e desmoralização. A pátria humilhada
envergonha-se do festival de corrupção e achincalhe que atingiu
nossas instituições mais caras. Fragilidade no comando, descontrole,
desrespeito, golpe. A memória esmaecida pelo tempo se reaviva
e traz à lembrança fragmentos poéticos de Cecília Meireles e Chico
Buarque no tema de ‘Os Inconfidentes’, com seus versos singelos e
fortes, plenos de verdades acumuladas, explicativas de nossa história
autoritária. Difícil ficar indiferente frente à força das palavras que dizem:
“toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não
presta fica vivo, quem é bom, mandam matar”.
Matam e matam rápido. São mortes metafóricas, no plano da política
e da mídia. Silenciam e amordaçam líderes reconhecidos, revestemos
numa capa de opacidade e retiram-nos de forma soturna da cena
política. O ano de 2016 ficará conhecido pela farsa dos falsos líderes,
salvadores da pátria às avessas. Julgadores que deveriam ser julgados.
A hipocrisia reina e o povo padece. Reformas são propaladas, o trabalhador
perde seu emprego, compromete sua diminuta renda familiar,
desestrutura sua vida. As cidades ficaram piores, perigosas, violentas.
Tudo é longe – trabalho, escola, posto de saúde, hospital.
No Brasil, a gestão pública assumiu que lugar do pobre deve ser
pobre, seja na paisagem, na infraestrutura instalada, nos equipamentos
disponíveis. O uso do automóvel dita as políticas públicas e surgem mais
viadutos, mais túneis, novas avenidas. Na periferia distante, o povo
apartado, sem jeito, desesperançado, sonha com metrô e VLT que funcionem.
Que ano perverso!
O pior é saber que o novo que se aproxima não parece nem um
pouco promissor. Pobre povo brasileiro! Cheio de sonhos, acreditou que
a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas trariam
dias melhores. Fim das festas e o duro choque de realidade. Legado,
que legado! Contas e mais contas a pagar. Adeus, primeiras viagens de
avião; adeus, primeiro carro comprado em intermináveis prestações.
Que saudade do acesso à casa própria, mesmo sabendo que o programa
era minha casa, minha dívida. E as políticas de transferência de renda,
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o que farão com ela? Neste fim de ano, a corda mais uma vez arrebenta
no lado maior, o dos mais fracos, ainda não conscientes de sua força.
Meu texto é pessimista e não poderia deixar de ser. Sou professor de
universidade pública. Nos últimos anos, vibrei com a posição da UFC
no ranking das melhores universidades brasileiras. E agora, diante das
várias ameaças, temo reviver um novo período de perdas.
Tivemos épocas nos anos de chumbo em que a evasão de excelentes
professores prejudicou sobremaneira as universidades públicas.
Foram muitos os que migraram para o Exterior em busca de melhores
condições de trabalho e de pesquisa. Nesse quadro turbulento de 2016,
pressinto com angústia o ano seguinte, quando poderemos perder conquistas
obtidas com muito suor e luta.
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