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Gostaria neste artigo de chamar à reflexão sincera todos aqueles que sentem-se vítimas da atual 
inanição cultural brasileira. O fato de estarmos aqui, em plena era da Internet, eu escrevendo e 
você lendo este texto, já nos coloca entre os mais privilegiados brasileiros, aqueles que tem 
acesso à cultura, a a educação e tudo o que oscila em torno disso. Podemos nos considerar 
remanescentes de uma classe média quase extinta, que sempre acreditou deter algum controle 
sobre formação de opinião. E dentro desta nossa classe, existem subclasses alimentadas pela 
maior ou menor quantidade de dinheiro disponível para investir em viagens ao exterior, 
restaurantes, melhores colégios, universidades, MBA´s, enfim, tudo aquilo alimenta nosso poder 
de fogo diante da grande luta da vida. Passamos grande parte de nossas vidas simplesmente 
pensando individualmente, garantindo para nossos filhos o acesso à melhor educação, à 
tecnologia de ponta, desde seus brinquedos da primeira infância, passando pelo computador "faz-
tudo" da adolescência e o carrão da vida adulta. Nada mais justo certo?  
  
E num belo domingo, ligamos a TV no programa do Gugu - coisa que nunca assumimos em 
público, diga-se de passagem - e nos escandalizamos com o que vemos. Ficamos horas e horas à 
frente da TV, sentindo-nos impotentes, sendo que um simples apertar de botões resolveria o 
problema. Surge à nossa frente mais um preposto da onda funk, repetindo seu grudento bordão, 
que ficará ecoando em nossos ouvidos durante mais algumas semanas. "Ah, isso não vai ficar 
assim!", pensamos, "vou escrever um e- mail indignado na minha condição de pai classe média, 
vítima deste plano de emburrecimento do governo, da mídia, do George Bush, da CIA etc. Onde 
já se viu? Minha filha dançando como a lacraia??"  
  
E lá vamos nós confabular nossa indignação para nossos colegas de classe, atribuir culpa total aos 
ratinhos e gugus, dando-nos por satisfeitos com isso. Com uma sensação de dever cumprido e um 
gostinho de satisfação participativa em nossa boca de herói, na segunda-feira já esquecemos 
tudo. Afinal a vida continua, certo? Voltamos a cuidar de nossos interesses extremamente 
particulares, dos nossos projetos de sucesso e realização sempre individuais, das notas altas de 
nossos filhos, da comida do labrador, da pintura da casa de praia e da limpeza do nosso carro 
importado.  
  
O que não percebemos, no curto tempo que dura nossa indignação, é que estes programas 
populares representam apenas o termômetro que mede o que anda pela cabeça do povo. Não são 
a doença causadora disso tudo. Por mais ojeriza que nos cause, eles refletem o que nosso povo 
está vivendo, sua linguagem atual e seus códigos de comportamento, que para nós são 
totalmente sem nexo.  
 
Afinal, somos pessoas estudadas e preparadas, certo? À falta de cultura, alimentada ano após ano 
pela falta de educação de base, pela falta de alimentação decente e de oportunidade de nosso 
povo, simplesmente nós, os privilegiados, demos nossas costas. Não era problema nosso, certo? E 
para isso, elegemos nossos governantes a cada 4 anos, os grandes pais para quem deixamos toda 
essa responsabilidade.  
 
Mesmo que não aceitemos, aquilo que é popular é mais forte do que o aço de nossas janelas. E 
acreditem: este mesmo povo alienado é o que mais ajuda a movimentar nossa economia. São 
milhões e milhões de brasileiros que gastando uns míseros centavos, movimentam mais dinheiro 
do que alguns milhares de outros brasileiros privilegiados gastando seus milhares. E então, 
sentimo-nos impotentes diante dessa nova onda, que atravessa as telas da TV e acaba 
contagiando nossos filhos. Como reflexo, surjem os programas tão odiados por nós, assim como 
os milhares de empregos que geram desde quem os produz até os funcionários das empresas que 
patrocinam seus breaks comerciais.  



Indignados, corremos aos nossos teclados para preparar nossos e- mails decupando a evolução da 
música brasileira ao longo das últimas décadas, comparando seus principais personagens e 
fechando com o já batido "onde iremos parar com isso tudo".  
  
Lamento informar, caros colegas de classe, que a culpa não é dos programas de televisão, nem de 
quem os patrocina. A culpa é nossa mesmo, que demos as costas para um Brasil formado por 
subprodutos culturais, acreditando que aquilo não era problema nosso. A culpa é de nós, 
formadores de opinião, que demos as costas para a decadência da escola pública, a única ainda 
acessível pelo povão, já que tínhamos o conforto de matricular nossos filhos em uma escola 
particular. A culpa é nossa mesmo, classe mé dia falida, que nos preocupamos apenas com a 
formação de nossos rebentos, ao passo que mal sabíamos, ou fechávamos os olhos, para o que 
acontecia na casa do vizinho ou na rua de baixo. A culpa é nossa principalmente por não 
assumirmos a culpa, colocando-nos apenas como o lado bonzinho da história, a vítima, 
inconformada ao ver as filhas dançando ao ritmo de lacraias. A culpa é nossa, pois somos 
excludentes por natureza. E mesmo com toda essa culpa, ficamos boquiabertos quando vemos o 
gueto dos morros descer ladeira abaixo e aportar em nossas TVs. Se um dia permitirmos que 
nossa mentalidade de classe média seja menos excludente e mais participativa, no sentido 
coletivo do Brasil e não apenas visando nossa própria prosperidade, talvez aí consigamos 
melhorar em algo a qualidade daquilo que hoje questionamos. De nada adiantará ficarmos 
pasmos com o choque cultural promovido pela nossa TV, e questionarmos porque nosso povo 
prefere a Lacraia à Ana Botafogo e o MC Serginho ao invés do Chico Buarque. Eles - o povão - 
preferem isso porque nós - os privilegiados - sempre quisemos que fosse assim, mesmo sem 
assumir o mea-culpa.  
  
Iniciativas de aproximação cultural não faltam para servir de exemplo aos pais indignados. 
Anônimos trocando o conforto de seus lares por uma maior participação na formação cultural de 
nosso povo, já não são segredo para ninguém. Assumem para si a missão de despertar em muitas 
crianças e jovens relegados à vida das favelas, os dons natos que muitos tem para a música, 
dança, teatro e outras atividades que tanto admiramos. Porém ainda são minoria inexpressiva, 
diante da maior parcela da classe média, que sente-se participativa quanto à miséria que a rodeia 
apenas por ter visitado alguma exposição do Sebastião Salgado. Dá -se por satisfeita em olhar de 
longe e sentir dó. Olhar no olho e meter a mão na massa? Ah! Isso é obrigação do governo. 
Sempre foi assim, não é mesmo?  
  
Assumindo nossa parcela da culpa, veremos que ratinhos e gugus apenas respondem a aquilo que 
o povo quer, representando talvez os únicos canais onde ele sente-se à vontade. E como a grande 
maioria de nosso povo é formado de povo mesmo, não de abastados, o bombardeio vem de todo 
lado. Basta ligar a TV, e lá estão eles fazendo uso de seus quinze minutos de fama, participando 
de um mundo que sempre os negamos: do sucesso e da realização pessoal. Nem que para isso, 
sejam obrigados a submeter-se a testes de DNA. Estes programas que para nós são freak, ouvem 
o povão muito mais do que a nossa classe média inteira, que apenas sai da inécia quando algo 
ameaça a harmonia de seu universo. Deixa o povo prá lá.  
  
A mentalidade Figueiredo, aquela que prefere cheiro de cavalo a cheiro de povo, hoje encontra-se 
confusa. Acabaram-se os cavalos e está sobrando povo. A eguinha pocotó está batendo em nossa 
porta, e cabe a nós decidir qual atitude tomar: deixar que entre e fique à vontade, expulsá-la 
como se não fosse problema nosso e continuar fazendo cara de paisagem, ou ainda, verificar de 
onde ela veio, porque é assim, o que faltou em sua formação para deixá-la assim tão diferente de 
nós e o que podemos fazer por ela. E humildemente, assumirmos a nossa parcela de culpa.  
  
Encerro lembrando a iniciativa de uma comissão de deputados que lançou uma campanha contra 
estes programas em defesa da moral de dos bons costumes. Caríssimos deputados (no sentido 
respeitoso e financeiro da palavra) e tão culpados quanto nós: façam sua parte sim, mas não 
tentem desviar o olhar dos aumentos de salários abusivos, das verbas suculentas para comprar 
seus ternos Armani e seus gabinetes recheados de nepotismo. Com o nosso aval de classe média, 



vocês já ajudaram muito a tirar o pão do povo. Não tentem tirar o circo que lhes resta, pois para 
o colapso cultural que virá após isso, nem vocês nem nós estaremos preparados. Assim como 
vocês, nós da classe média formadora de opinião, estamos alimentando essa égua já há um bom 
tempo. Agora que ela cresceu, agüentemos seu coice. 
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