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Com os olhos semicerrados pelas 

fadigas do dia, estirado sobre a maciez 

da poltrona, tento acompanhar o 

noticiário da televisão, em que desfilam, 

repetitivos, os infortúnios nossos de 

cada dia. 

O ruído característico de fuzis em 

confronto desperta-me da sonolência. 

Ao pé do morro, encostados às paredes 

ou agachados atrás das muretas 

pichadas, soldados do Exército buscam 

ocultar-se da mira dos atiradores, 



escondidos na região elevada, entre 

barracos e vielas. Oportuno é registrar 

que os atiradores contrários, não 

integrantes das Forças Armadas, 

também são chamados, por um bocado 

de gente, de ‘soldados, soldados do 

tráfico’, e igualmente obedecem a 

comando hierárquico, não de generais 

ou coronéis, mas de uns caras 

conhecidos por ‘patrões’. 

Os disparos são interrompidos por 

escassos e curtos intervalos, permitindo 

ouvir as vozes alteradas dos militares, 

que advertem uns aos outros quanto aos 

pontos de onde partem as rajadas, 

embora não seja de todo compreensível 

o que dizem. 



Moradores, indecisos entre 

prosseguir ou retornar, abaixam-se 

detrás de veículos estacionados na área, 

alguns com as latarias já perfuradas. Na 

massa de gente em desespero há 

mulheres, crianças, idosos.  

O largo ângulo de abertura da 

câmera permite ver que um boteco, na 

zona de tiros, próximo aos militares, 

permanece de portas abertas, e alguns 

homens, no interior, encostados ao 

balcão, continuam a beber suas 

cervejas, indiferentes ao tiroteio em 

curso. De algum modo, essa indolência é 

compreensível, por mais insólita que 

seja a cena. 

 O cotidiano nos engolfa e nos molda. 

E nós, em reciprocidade, o assimilamos 



e o incorporamos aos nossos hábitos 

pessoais.  Assim como alguns se 

‘institucionalizam’ na vida prisional, 

outros, na vida civil, em liberdade 

(liberdade?), se adaptam, ou tentam 

fazê-lo, às circunstâncias em que 

sobrevivem. 

O repórter, também colado a uma 

das paredes que exibem várias 

perfurações, no cumprimento de seu 

perigoso ofício, comenta as imagens que 

ali se desenrolam, a despeito de serem 

autoexplicativas.   

Chama-se Rocinha esse território de 

guerra, e integra uma das cidades mais 

populosas do país, outrora capital da 

República, até que Juscelino Kubitschek 

iniciou a transposição do distrito federal 



para o Planalto Central. Embora a 

inauguração da nova capital tenha se 

dado em 21 de abril de 1960, certo é que 

não se pode sustentar, sem alguma 

margem de erro, que a transferência 

tenha chegado ao fim, já que alguns 

órgãos públicos estão, ainda, 

desconcentrados, com esgalhos 

administrativos estendidos às margens 

da Baía de Guanabara, bem longe da 

paisagem seca do cerrado, frustrando, 

assim, os projetos de Lúcio Costa, Oscar 

Niemeyer e do próprio JK. (Os que 

quiserem entender melhor esses 

capítulos de nossa história poderão ler 

os dois livros de memórias do ex-

presidente: ‘Por que construí Brasília’ e 

‘Meu Caminho para Brasília’).  



Novas rajadas, os projéteis sibilam 

cruzando os ares, sobre barracos e 

pessoas, ricocheteiam no asfalto sujo, 

abrem novos buracos nas paredes das 

construções irregulares ou estilhaçam os 

vidros dos automóveis.  

Alguns se deitam, se grudam ao chão, 

cruzam os braços sobre a cabeça, em 

inútil gesto de proteção. Outros 

arriscam curtas corridas para pontos que 

julgam mais seguros. O vozerio não 

decifrável de soldados e paisanos se 

mistura ao ressoar dos tiros. 

Na tela, o país das balas perdidas. 

O cenário, quase diuturno, do 

inferno vivido pelas pessoas de bem e 

afeitas à paz, que se viram empurradas 

para as encostas, não se exaure nos 



‘limites territoriais do teatro de 

operações’ (o jargão é militar porque 

falamos de conflitos armados, com 

baixas e danos). Na verdade, o adjetivo 

que, no título, se conecta ao substantivo 

‘balas’, pode ser utilizado para qualificar 

-eu diria, para clarificar- inúmeros 

outros aspectos que se imantam, por 

laços indissolúveis, à frase que intitula o 

texto. 

 Com efeito, ainda que as batalhas 

campais com armas de guerra, entre 

forças do Estado e o  crime organizado, 

não se espalhem pelo território 

nacional, limitando-se a algumas áreas, 

fato é que as referidas aqui se dão no Rio 

de Janeiro. E basta que isto seja dito para 

que, por conseguinte, não se afigure 

excessiva a alusão a país. Nem se pode 



olvidar que, noutras partes do chão 

brasileiro, subtipos diversos de conflitos 

armados têm ocorrido, como os 

agrários, na região amazônica. E mais: 

onde as balas perdidas cortam os ares, 

provindas de armamento de combate 

em poder de criminosos, em regiões 

urbanas ou não, inútil será negar as 

consequências daí advindas. Se há balas 

perdidas, há vidas perdidas. Numa 

explicitação mais clara, se quiserem, há 

infância perdida, adolescência perdida, 

gerações perdidas. 

 No plano causal dessa catástrofe, e 

sem generalizações (pois estas levam à 

injustiça), e sem individualizações 

(porque não se mostram razoavelmente 

possíveis), há homens públicos perdidos, 

políticos perdidos, gestores perdidos. 



Perdidos no cipoal de seus fracassos 

como responsáveis pelos destinos de 

seu povo, perdidos no exclusivismo de 

seus projetos pessoais de poder e na 

inexistência de planos de governo 

voltados ao bem comum, perdidos nos 

subterrâneos das negociatas que levam 

à pilhagem de recursos destinados a 

custear a segurança, o ensino, a saúde, a 

moradia, a vida digna dos súditos que 

pagam tributos. 

 Há, também, na antecedência 

determinante da tragédia sob enfoque, 

eleitores perdidos. Perdidos nos 

descaminhos de seu senso crítico pouco 

dotado ou de sua boa-fé incapaz de 

submeter os populistas, mentirosos, 

milagreiros e subespécies ao cadinho da 

perscrutação atenta e rigorosa, quando 



de suas mentes tencionadas ao 

benefício próprio fazem verter por suas 

bocas enganosas variada sorte de 

promessas e engodos.   

 Há, ainda, partidos políticos 

perdidos, pela óbvia razão de que 

perdidos já se encontravam os seus 

próceres no instante mesmo em que se 

agruparam. O desnorteio remonta às 

origens, ao instante da fundação. E, ao 

cabo das contas, o que é um partido 

político senão um ajuntamento de 

homens com propósitos nem sempre 

convergentes?  

Dispensável é recorrer ao auxílio dos 

cientistas políticos para decifrar os 

conteúdos, por muitos objeto de 

dificultosa leitura, verbalizados nos 



terríveis horários eleitorais gratuitos 

(gratuitos?), infindo desfile de 

fotografias e frases ou refrões lacônicos 

decorados. Tempo suficiente para dizer 

algo, só para a estirpe dos caciques. 

 Perdidos, cabe dizer -por que não?- 

ficam os cidadãos diante das telas de 

tevê ou com os ouvidos voltados às 

emissoras de rádio, ao tomarem contato 

com mensagens e propostas para o 

gerenciamento dos rumos da nação 

escritos por marqueteiros, e não por 

homens vocacionados às tarefas de 

Estado. Pois uma coisa é a arte de 

convencer, outra, a de governar. 

 Finalmente, para fecho desta 

sinopse, em que se aglutinam aplicações 

esparsas e meramente exemplificativas 



do adjetivo ‘perdido’ e algumas de suas 

possíveis variações em número e 

gênero, resta indagar: 

 No país das balas perdidas, em que 

períodos do passado se acham perdidos, 

em que o presente -que escoa célere, 

medido em segundos- envereda por 

rumos perdidos, como será o futuro? 
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