
Miguelângelo pra Prefeito ! 

(Artigo publicado no jornal O POVO, em 03 de qbril de 2012) 

 

É de “lascar o cano” o sorriso “cara de pau” de quem é flagrado estacionando 
indevidamente na vaga do deficiente. Perde só pro abestado que pára a “Railux no mei” 
do cruzamento... ou pro Eike, o da McLaren, culpando (sem provas) Wanderson, o da 
bicicleta! 

Também parece provinciano todo tipo de preconceito. Certa feita, ouvi um sonoro 
“vixe” quando apresentava o Pirambu Digital. Retruquei e disse à platéia que o Pirambu 
é um bairro fantástico, de pessoas de bem. Quando perguntado se lá não havia 
marginais, respondi “na bucha”: deve ter, mas são amadores, estilo “ladrão de galinha”; 
nada comparável com alguns “respeitáveis” do outro lado de lá; estilo “merenda 
escolar”. 

É responsabilidade da escola desenvolver nos jovens o criticismo dos fatos e a 
criticidade das coisas, de Kant a Paulo Freire. Ela deve servir à prática cidadã do aluno, 
da cultura da paz à solidariedade ao outro, da negação às falácias à adoção do direito, 
indispensáveis à formação de nossos futuros líderes. 

Seriam, então, falha da escola algumas aberrações do cotidiano político como a troca de 
farpas nas redes sociais e adjacências? Ou será apenas mais um descuido 
provincianístico tupiniquim? Afinal, o cidadão não merece ser espectador de “briga de 
foice“ que não lhe diz respeito. 

Assim, título à mão, sugerimos aos candidatos a prefeito da cidade que não gastem o 
tempo público com querelas partidárias. Apresentem-se como administrador ousado, 
transparente, conhecedor do orçamento na “ponta do laptop”, capaz de escolher a equipe 
também por critérios técnicos. E isso é possível, nós o sabemos! 

“Uma escultura? Apenas retiro do mármore o que não é necessário”, disse 
Miguelângelo. Faz lembrar o sanfoneiro Zé de Manu, à radio Universitária: “música e 
poesia não se faz...se encontra!”.  

Ah! Como seria mais digna a política se exigisse de sua prática a nobreza das artes e dos 
políticos a percepção dos artistas! 
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