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Com certeza! É como se o país tivesse caído num caldeirão de convicção. Vivemos tempos 
incertos, mas nas ruas o que se vê é um frenesi categórico  
 
Imaginemos um rapaz. O Ayrton. Recém-admitido em uma empresa de contabilidade, ele vive 
a insegurança do novato. Aquele nervosismo. Aquela vontade de fazer parte das rodinhas. 
Chega sexta-feira, e eis que o Carlão do financeiro resolve convidar os colegas para um 
churrasco. O Ayrton vai. Está intimidado, mas aos poucos começa a se soltar. Conta um caso 
envolvendo seu tio-avô. Não demora e está emplacando piadas, fazendo aquela imitação do 
Pelé que todo mundo acha engraçada. Eufórico, Ayrton sente que está integrado, que foi aceito 
pelo grupo, que agora só falta descobrir o nome da loirinha do RH que lhe sorriu outro dia no 
elevador. Nesse momento o Carlão lhe dá um tapa nas costas e pede que ajude a buscar umas 
cervejas no freezer da cozinha. É quando, dos subterrâneos verbais de seu inconsciente, o 
Ayrton resume seu contentamento em uma expressão: Só se for agora! 
 
O pessoal ri. A frase pega, se espalha, ultrapassa os corredores da firma, se estende para os 
familiares, os amigos, a vizinhança, numa trajetória tão arrebatadora que não demora a virar 
canto de torcida, grito de feirante, quem sabe até bordão de novela. O Ayrton jamais saberá 
que foi o responsável pela criação de uma expressão tão popular deve pensar que apenas 
repetiu algo que tinha ouvido na rua. O fato é que agora está feito, que o inconsciente nacional 
foi definitivamente contaminado e não há o que impeça a frase de seguir ecoando, límpida e 
insuportável, até o fim dos tempos. 
 
Histórias como essa devem ter marcado a gênese de outras expressões, como "fala sério", 
"demorou" ou "com certeza". Em algum momento da última década, alguém decidiu que o 
"sim" tinha ficado dé-modé e, quando se viu, um país inteiro tinha aprendido a repetir, diante 
da mais singela indagação, o mesmo mantra incontornável. Vai passar o carnaval na praia? 
Com certeza! Gosta de jabuticaba? Com certeza! Torce pro Corinthians? Com certeza! Com 
certeza! Com certeza! 
 
É como se o país tivesse caído num caldeirão de convicção. Vivemos tempos incertos, mas nas 
ruas o que se vê é um frenesi categórico. O que aconteceu com nossa hesitação? Onde foi 
parar a tibieza que nos define? Será o "com certeza" um sinal de que o Brasil finalmente 
superou seu complexo de vira-latas? Ou, ao contrário, é sinônimo de uma histeria oca, típica 
de quem não tem a menor idéia de porcaria nenhuma? 
 
Eu não saberia dizer. Sei apenas que, cada vez que uma dessas expressões faz doer o meu 
ouvido, penso que o problema talvez não seja dos outros, mas meu, de minha atávica 
incapacidade de conectar-me ao espírito do tempo, percebendo a beleza existente na 
replicação de um fenômeno puramente verbal, como uma grande corrente capaz de afirmar, 
de maneira definitiva, nossa indivisível humanidade. Mas cá entre nós: custava o Carlão ir 
buscar a cerveja sozinho? 
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