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 CARNAVAL-HISTÓRIA

 

      O Carnaval Brasileiro é a maior festa popular do mundo. Tem excessos, obviamente, como toda manifestação de massas, mas é reconhecido internacionalmente e, a cada ano, atrai enorme

quantidade de turistas de todas as partes. E o ponto mais alto desta atração é o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, no popular Sambódromo.

 

        O Carnaval de 2018, em meio a uma crise econômica demorada, foi o mais animado de todos os tempos, se considerarmos o número de foliões que abarrotaram as ruas da cidade nos

esfuziantes blocos de todos os bairros, nos dias da folia e nos fins de semana que os precederam.

 

        Pode ser resultado de uma reação humana do tipo “chega de sofrimento; ao invés de chorar vamos sambar”, típica de um sentimento brasileiro que pontifica no velho e belo Rio de Janeiro.

 

       E vai ficar na História. Por isto mesmo, pela própria animação que absorveu episódios de violência do dia a dia dentro dos blocos cantantes, e também, e principalmente pelo inusitado,

inesperado, inteligente, alegre e criativo grito de protesto das Escolas, reverberado pelo povo, no grande desfile da Sapucaí.

 

         O comentário reverberante do dia seguinte em toda a Cidade era Viva a Tuiuti!!

 

         A comissão julgadora certamente escutou o revérbero, já sentido com muita clareza na própria noite do desfile; e deu à Tuiuti a vitória inequívoca de um segundo lugar a um décimo de ponto

do primeiro.

 

        Houve prudência na decisão: um primeiro lugar daria ensejo a uma interpretação de afronta típica da mente dos usurpadores no poder, e poderia acabar prejudicando todo o mundo

carnavalesco. Um segundo, quase empate com outra escola que, além de tradicional, também exibiu protesto, salvaguardou a verdade clara da vitória.

 

         Belo Carnaval! Histórico Carnaval da Tuiuti!

 

      Até porque no dia seguinte veio a reação demonstrativa desta qualidade histórica: a Intervenção militar no Rio de Janeiro.

 

         Que venha a Ordem; a História já está escrita.
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