
And the Oscar goes to ... Dona Mocinha 

(Este artigo foi publicado no jornal O POVO em 29 de janeiro de 2013) 

 

Quanto mais O POVO inova, mais fica a cara de seu guardião. Tive o privilégio de 
conviver com Demócrito Dummar, parceiro do IFCE em vários projetos: Pirambu 
Digital, Escola 24h, etc. Ele era de espalhar-se num abraço amigo e decretar: “em 
janeiro o Rio é o melhor lugar do mundo... depois de Fortaleza”. 
 
“Raios me partam” (e a chuva caia no sertão) se eu souber por que Demócrito faiscou 
no meu sábado de pré-carnaval, esta fantástica invenção parida nos anos 90 pelo 
caboclo Dilson Pinheiro, no Benfica do cabra-da-peste Airton Monte. Talvez seja 
porque o Pré-Carnaval é uma ideia ousada, holística e genial como Demócrito, um 
inventor compulsivo.  

Saímos, então, fantasiados de carioca “expierto”: chapéu de R$5 “made in China” (e 
haja trabalho infantil), Ray-ban “dos legítimo” (comprado na praia) e uma Hollyflex 
“nos peito” (estilo me rouba que eu gosto). Fomos das “Cachorras” às “Piriquitas da 
Madame”, passando pelo “Quem é de Bem Fica” e “Aí Dentro, Vossa Excelência”. Em 
cada canto, Demócrito outorgava o “dez, nota dez” das escolas de samba no Rio. Os 
foliões aprovavam cada nota com o irreverente “iiiiiirrri..!!!”. 
 
Mas no bar da Dona Mocinha, a “bat-caverna” do bloco “Que Merda É Essa”, o 
entusiasmo era de “noivo em véspera”. Era a “felicidade geral da nação”... como se 
ninguém ali tivesse (ainda) sofrido assalto no sinal, não houvesse edifício invadindo o 
parque do Cocó e o apoio da esquerda ao Renan fosse apenas uma piada. 

Dona Mocinha, retrato grudado no muro da Fábrica Fortaleza, pastorava a turba com o 
seu charme de porta-estandarte da União da Ilha. Fiquei imaginando-a ao lado do 
Demócrito e Joaozinho Trinta, lá em riba, lendo a edição de hoje: “Viu aí, Seu 
Dummar? Sou notícia no seu jornal!”. 

O guardião sorrindo lhe diria, após Joaozinho entregar-lhe o Oscar do Pré-Carnaval: “É, 
Mocinha, O POVO é feito de pessoas como você, pessoas que gostam do povo feliz!”. 
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