
"Ora bolas, não me amole com esse papo de emprego." Era 
essa a palavra de ordem de Tim Maia, que balançava a 

pança e ondulava o ritmo.*Naqueles tempos, a gente não su-
portava ouvir falar em ordem, disciplina, hierarquia - não 
suportava a idéia da farda no poder. Trabalho? Nem pensar. 
Naqueles tempos, elogiar a malandragem era politicamente 
correto, quer dizer, era revolucionário. Ser revolucionário era 
politicamente corretíssimo. O malandro era festejado como a 
síntese feliz da desobediência e da contestação, tanto que Tim 
Maia funcionava como um bálsamo para os ouvidos e para o 
espírito - e, claro, para o corpo também. Até hoje, muita gente 
chacoalha e canta junto com ele: "O que eu quero? Sossego". 

Foi assim que Tim Maia nunca saiu de moda, qualquer 
que seja a geração da platéia. Vamos então homenageá-lo 
e transformá-lo na trilha sonora deste artigo. Enquanto 
você lê estas linhas, dê ouvidos a sua memória e ouça, ao 
fundo, a voz de Tim Maia repetindo: 
"O que eu quero é sossego". 

Agora, sem desligar a ginga, pense um 
pouco: o que aconteceu com aquela ve-
lha palavra, revolução? Ela se banalizou, 
como tudo, num processo atabalhoa-
do, desengonçado. Logo nos anos 1960, 
já vinha sofrendo abalos terríveis. Na 
China, Mao tsé-tung pôs em marcha 
sua "revolução cultural", a rigor contrarrevolucionária e 
anticultural. Ela consistia em humilhar ou mesmo dizimar 
intelectuais. No Brasil, os militares e seus apoiadores endi-
nheirados resolveram dar a seu golpe de Estado o nome de 
"Revolução de 64". Foi o fim da linha. 

Depois disso, a palavra revolução virou quinquilharia no 
altar do consumismo. A gloriosa revolução inglesa, a pa-
radigmática Revolução Francesa, a libertadora Revolução 
Americana, a pujante Revolução Industrial, a épica revolução 
bolchevique, tudo acabou não em pizza, mas em suvenir. 
Ao final do século XX, Che Guevara caminhou como um 
relâmpago da condição de líder guerrilheiro para a condição 
de ícone de camiseta e boina de butique. 

De resto, a tão celebrada era das revoluções descambou 
no fetiche dos equipamentos eletrônicos, das dietas, dos 
livros de autoajuda e dos profetas da administração de em-
presas. As multidões compram aparelhos celulares revolu-
cionários sem nota fiscal e saem das lojas sorridentes como 
crianças na Disneylândia. Existem automóveis revolucio-

nários e até casamentos revolucionários (casamentos de 
três, por exemplo), que barateiam e desnaturam expressões 
que já foram perturbadoras em textos de pensadores tão 
diferentes como Reich ou Kinsey. A Revolução Sexual virou 
uma questão de sutiã. Nas escolas, há métodos de ensino 
revolucionários. Nas farmácias, remédios revolucionários. 
Existem canetas esferográficas revolucionárias e receitas 
revolucionárias de "gestão de pessoas". 

Revolução é hoje um nome cintilante que serve para qual-
quer coisa: serve para tudo e não serve para nada, diria Tim 
Maia. No desmoronamento paroxístico dessa palavra, quase 
nada lhe resta de romântico. Nem mesmo de razoável. Alguns 
de nós ainda enchemos a boca para falar da "revolução ára-
be". No fundo persiste aquele temor de que o Egito caia num 
fundamentalismo religioso (a revolução iraniana que derru-
bou o xá, vamos lembrar, foi parar na ditadura dos aiatolás). 

Empresários e futurologistas olham para 
a internet e erguem a voz para chamá-la 
de "a maior revolução desde Gutenberg" 
como se a invenção das rotativas, da te-
levisão, do rádio, do cinema não tivesse 
mudado a face da Terra - como se, enfim, 
a revolução da internet não fosse o desdo-
bramento lógico da própria revolução de 
Gutenberg. Como se não vivêssemos, pelo 

menos desde o Iluminismo, uma escalada de transformações 
profundas que não cessa, que apenas se acelera. 

E se acelera tanto que uns acham que o mundo ficou líqui-
do, embora outros já tivessem dito, muito antes, que o sólido 
desmancharia no ar. "Estamos todos embarcados, queiramos 
ou não, numa era que revoluciona o pensamento e a própria 
vida", escreveu Joseph Pulitzer há mais de 100 anos. Estava 
certo. Aliás, é possível dizer que continuamos embarcados na 
mesma era, com uma diferença apenas: a palavra revolução 
se banalizou horrivelmente. Lacónicamente. 

Ridiculamente. Agora temos até funcionários públicos "re-
volucionários". Pense bem e ouça Tim Maia uma vez mais: 
funcionário público revolucionário. Pode? Eles param serviços 
essenciais, fazem greves remuneradas, pontualmente remune-
radas, e vão para as ruas com faixas "revolucionárias". E, se o 
governo fala em cortar o ponto, é contrarrevolucionário. 

Não, pelo amor de Deus. Eu quero sossego. • 
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