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Um forte aparato de seguranças foi mobilizado para formar um corredor de 

isolamento. Tinha de assegurar a passagem incólume da comitiva de autoridades que se 

dirigiam ao enorme palanque no Largo do Pelourinho, tomado por uma multidão que 

ocupava cada centímetro da praça e de todos os becos e ruas adjacentes, desde o 

Terreiro de Jesus às ladeiras de Nossa Senhora do Carmo e do Taboão. 

- Deixa o homem passar! Deixa o homem passar! – gritava alguém musculoso, 

troncudo, à frente, seguido de uma massa compacta de policiais à paisana convocados 

para o serviço. Abriam caminho, aos empurrões, para a passagem da comitiva. 

O “homem”, no caso, era Ivonildo Cruz. A seu lado, o prefeito Demóstenes 

Almeida e o deputado Manoel Pinto. Atrás, sua mulher, amparada por Miguelzinho, e 

toda uma equipe profissional de apoio, incluindo o pessoal do marketing político. 

Secretários de governo e alguns vereadores completavam a fila protegida pelos 

seguranças e levada, aos trancos e barrancos, ao palco onde parte da diretoria do 

afamado bloco afro Adètòkunbo já aguardava eufórica. Nelson Zuma, aluno retardatário 

do curso de filosofia da Universidade Católica de Salvador, na função de todo-poderoso 

presidente do Adétòkunbo, coordenava a grande festa de apoio ao lançamento do 

primeiro candidato negro à Prefeitura de Salvador. 

Tambores rufavam ampliados pelo eco das antigas ladeiras do velho e decadente 

Centro Histórico. O som percussivo, cadenciado e profundo, preenchia o ar de uma 

musicalidade vulcânica, intestina, repassada desde os primórdios dos tempos - quando 

os homens se comunicavam nas savanas e nas estepes através daqueles instrumentos, do 

batuque. O populista radialista Pedro Moca, empregado do ausente Iribar, era uma 
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atração à parte em cima do palco, fazendo a vez de mestre de cerimônia. A 

elaboradamente crua sonoridade dos tambores do Adétòkunbo se desdobrava para além 

da atmosfera imediata, na qual os pombos e outras aves costumavam circular. Invadia 

todos os espaços abertos do infinito cósmico, muito além do outro lado da baía de 

Todos os Santos e suas ilhas, muito além da zona do Recôncavo onde permanecem os 

espíritos sacrificados, e também as entrâncias dos casarões antigos com seus sótãos e 

subterrâneos, e entrava pela terra como se quisesse reanimar os ossos dos ancestrais 

responsáveis por essa torrente criativa de musicalidade. O som do Adétòkunbo, 

inventado por um mestre do batuque popular, poderia ganhar o mundo, pois agora no 

lançamento de uma candidatura negra chegava até as masmorras de Jaguaribe onde, 

presos em correntes, ancestrais de Ivonildo Cruz foram amontoados sob tortura nos 

túneis invadidos pela maré que subia trazendo lacraias, cobras e feras marinhas para 

fustigar seus corpos diuturnamente. 

No chão de Salvador, por toda parte, o povo dançava suas danças inventadas 

sem a necessidade de esquadros. A água da chuva secou, após descer procurando 

caminhos. O sol já se punha. O clima ajudava a algazarra. Faixas e mais faixas, cartazes 

com o rosto negro de Ivonildo sorridente, bandeiras com cores-símbolos da África – o 

vermelho, o preto, o verde, o amarelo – e da Bahia – o vermelho, o azul, o branco – 

denunciavam que ali não era somente o pré-festival anual de música do Adétòkunbo, 

para a surpresa dos milhares de adolescentes deslocados da periferia da cidade (muitos 

ainda chegavam) com o objetivo único de “curtir o som” do bloco afro do Pelô. As 

calçadas já estavam cobertas de exemplares de panfletos e fleyers que, juntados e 

reciclados aos outros que cobrem o chão de todas as praças do mundo, dariam para 

montar uma pequena floresta. Que quantidade daqueles panfletos seria de fato lida, 

quem sabe? O exército de jovens panfletadores pagos para distribuir o material não 

estava nem aí pelos resultados: entregava os papéis para alguns receptores em várias 

cópias logo atiçadas ao chão, repositório de lixo. 

O povo queria era rebolar ao som das caixas e atabaques – observou, de 

imediato, o olhar suspeitoso de PS. E beber. Ambulantes, vendedores improvisados de 

ocasião, montaram barraquinhas – em verdade, cacete-armados, armengues, caixas de 

isopor - e vendiam suas latinhas de cerveja e álcool quase bruto. Quantidades imensas 

de capetas: coquetéis misturando cachaça com frutas, pó de guaraná, leite moça, pasta 

de açaí, amendoim torrado e sabe-se lá mais o quê! Entre esse sabe-se lá mais o quê, 
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Rupinol para fazer a cabeça dos malucos, tá ligado? “Energéticos”, propagandeavam 

eles. O coquetel assim energizado adquiriu um dos nomes do coisa-ruim. 

Era um povo encantador esse, formado por gente popular. Gentes de várias 

belezas, de vários dentes brancos ou banguelas, de peles que formavam um mosaico 

entre o preto retinto, quase azulão, ao chumbo, ao avermelhado, ao sarará e ao ouro, 

todas as belezas ali misturadas, suarentas, de cabelos esvoaçantes ou gomalizados, de 

trancinhas ou transformados em lisos pelas escovas progressivas, gentes de odores 

diversos e transpirações abundantes – toda a gente bailando, amalgamada pelo ritmo 

primordial dos tambores do Adétòkunbo – o bloco afro mais famoso do Brasil, que 

apareceria sempre nas transmissões ao vivo dos jogos da Copa do Mundo de Futebol. 

PS observava. Essa multidão que dança poderia dominar o mundo, 

autopercepção houvesse do poder que tem. Os negros eram uma maioria numérica. Fato 

amedrontador dos planos de controle de poder dos ricos, invariavelmente brancos. Dar-

lhes a supremacia da festa, intoxicar-lhes de alegria, proporcionar-lhes êxtases 

barulhentos, embora inúcuos em seus efeitos práticos, este o segredo dos senhores de 

mando. A política com P maiúsculo era-lhes negada. Melhor, a eles parecia um bicho de 

sete cabeças, um tema fora de suas cogitações. Simples assim. O que a multidão ali 

reunida em torno do batuque queria, era bailar. 

Os que não rebolavam, comiam. Principalmente a feijoada distribuída 

gratuitamente em pratos plásticos, quebráveis, para quem quisesse. A feijoada como 

isca, porque a ordem era festejar a candidatura – de quem?! Comiam, bebiam e 

dançavam. A distribuição da comida começara no início da tarde. Crianças que nem 

baratas, prostitutas, travestis, velhos, mendigos e desempregados que habitam a região 

do Centro Histórico atenderam ao chamado e espalharam a notícia. Alguns 

compareceram com panelas e vasilhas de mantimentos, enchidas de feijoada que 

levavam para casa. Nesse início de noite a comida já havia esfriado, mas não faltou. 

Como a coisa era de graça, podia-se pegar quantas vezes se desejasse. Parte da multidão 

àquela hora simplesmente já estava empazinada de tanto comer e o que fazia era pegar a 

comida e, quase sem tocar, atiçar os pratos plásticos pelos cantos, pelo meio-fio. Alguns 

garotos até fizeram brincadeiras de guerra, atirando o prato uns nos outros. Muita gente 

tinha de tomar cuidado ao pisar no calçamento, para não escorregar no feijão, nos 

pedaços de toucinho, de lingüiça calabresa, de carne seca e de costela de porco salgada 

cozidos. O povo fazia a festa. 
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E quando um auxiliar se aproximou ao ouvido de Nelson Zuma, para comunicar-

lhe que a comitiva das autoridades havia chegado, com Ivonildo Cruz à frente, o dono 

do Adétòkunbo, o anfitrião do pedaço, fez cessar o rufar dos atabaques, das caixas, da 

marcação e as vozes dos cantores do seu bloco afro. Tudo já estava combinado, de 

acordo com o figurino de Phillipe Schwanberg. Nelson deveria fazer o anúncio à 

multidão e, concomitantemente, uma bateria de fogos de artifícios seria detonada por 

um pessoal a postos nos pátios de dois casarões antigos. Ao mesmo tempo, da frente do 

palco subiria uma onda de balões de ar vermelhos e brancos – cores sugeridas pelo 

próprio Nelson Zuma, também adepto do candomblé, portanto sabedor que essas são as 

cores predominantes de Xangô. 

- Atenção, minha gente! Atenção, minha gente! Quero anunciar a chegada do 

futuro prefeito da Roma Negra: o professor Ivonildo Cruz! Ele já está no Pelourinho e 

daqui a pouco estará neste palanque. Uma saudação forte dos orixás para Ivonildo Cruz! 

Os tambores rufaram em desabalada batida por cerca de três minutos, tempo em 

que os balões foram soltos e começaram a subir, fogos alegóricos explodiram em 

cascata num espetáculo multicolorido de luzes e cores, a percussão rufando, rufando e 

uma claque contratada pela SNDA postada na grande área próxima ao palanque iniciou 

o coro que, sem dificuldades, logo se espalhou nos gritos da multidão quase toda. 

- Ivonildo! Ivonildo! Ivonildo! 

Então, sorridente e triunfal, a comitiva começou a subir ao palanque, com cada 

um tomando o seu lugar sobre o tablado. Logo Nelson Zuma apressou-se, pegou no 

antebraço esquerdo de Ivonildo, que parecia assustado, e o arrastou à frente do palco, 

orientando-o a acenar para o mar de gente apertada desordenadamente lá embaixo, 

enquanto tomava o microfone. 

- Esse é o futuro prefeito de Salvador, negrada! Esse é o professor Ivonildo 

Cruz, aquele que vai resgatar a honra e a dignidade do povo negro oprimido da 

Babilônia, da nossa Roma Negra! 

A claque continuou a explosão, extasiada, com os tambores desabalados e o 

cheiro de pólvora no ar. 

- Ivonildo! Ivonildo! Ivonildo! 
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Ivonildo parecia sorrir. Sorria, mas não era assim, como dizer, um riso natural. O 

professor Ivonildo Cruz era um ex-favelado, mas há tempos, bote tempo nisso, se 

desacostumara ao contato direto com multidões como aquela. Era um sujeito de finos 

modos. O barulho, a gritaria, o desordenamento que notara no palanque, tudo isso o 

expunha a uma situação à qual havia tempo não estava acostumado. Teve medo. Ficou, 

assim, acenando para aquela massa de rostos disformes. Veio-lhe um sentimento de 

abandono, das cavernas. Estava sozinho e precisava de um abraço de... Miguelzinho. 

Olhou rapidamente e viu o estagiário lá atrás, ao lado de sua mulher, sorrindo para ele, 

contente, fazendo um gesto de “positivo” com o polegar e dando uma piscadela de olho. 

Nelson, um sujeito instruído que, devido ao trabalho com o seu bloco afro, “tinha 

contatos”, estava enfático: 

- A história de Salvador jamais será a mesma a partir de hoje! A partir de hoje 

vamos para a virada! Chega de opressão contra o povo negro! Os jovens negros estão 

sendo exterminados na periferia! É a cidade do desemprego! Nós viemos da África 

como escravos e o que a gente recebeu em troca foi somente chicotada, dia e noite! A 

abolição foi uma farsa! O povo negro, como disse o camarada Abdias Nascimento aqui 

de cima desse palco, quando foi homenageado por nós o ano passado, o povo negro é 

vítima do genocídio branco. A Europa criminosa espoliou a África e trouxe nossos 

ancestrais para cá! E o que nos deu o tempo todo foi só exclusão! A Bahia vai acordar a 

partir de agora! Somos os herdeiros de Zumbi dos Palmares! Salvador, a Roma Negra 

cósmica, vai iniciar a revolução que irá transformar o Brasil! Vamos virar o jogo do 

poder! Vamos fazer como os companheiros negros dos Estados Unidos, os Panteras 

Negras, Malcolm-X, Martin Luther King! Vamos nos mirar na luta dos negros da 

América e partir para o confronto! Você, Ivonildo, tem a honra e a responsabilidade de 

ser o guia desse processo revolucionário! Você, Ivonildo, um homem do povo! Um 

homem que veio de baixo e alcançou o lugar onde todo negro deveria estar! Um 

professor, doutor, maior economista do Brasil! E ainda assim, discriminado! Nunca foi 

nomeado ministro, porque capacidade tem para tal! Vamos mostrar que não estamos 

aqui para brincadeira! Tremam racistas baianos! Tremam racistas brasileiros! Tremam 

diante das forças sagradas dos nossos ancestrais! Tremam diante de um filho de Xangô! 

Esteja certo, Ivonildo! Você jamais estará sozinho nessa caminhada rumo à vitória! O 

povo negro dessa cidade está cansado de falsas promessas! Está cansado de ser 

mandado pelos brancos que nos governaram desde séculos e séculos! Esteja certo, 
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Ivonildo! O bloco afro Adétòkunbo vai entrar de corpo e alma na sua candidatura! E vai 

também juntar forças com todos os setores do movimento negro baiano, aqui 

representado sobre este palanque e em todo o largo do Pelourinho, para libertar essa 

terra do jugo da opressão! A família Adétòkunbo vem declarar seu apoio incondicional, 

IN-CON-DI-CI-O-NAL!... a essa candidatura, que já nasce sob as bênçãos de todos os 

deuses e orixás! Aqui! Agora! Rumo à vitória!  

- Aqui! Agora! Rumo à vitória! – ecoou a multidão. 

- Aqui! Agora! Rumo à vitória! – mais eco. 

- Aqui! Agora! Rumo à vitória! 

PS tinha comprado de um compositor da periferia, e adaptado de próprio punho, 

a letra do jingle do candidato, que, no momento combinado, começou a ser entoado a 

toda altura, por cronometrados 90 segundos. Eis o refrão: 

“Ivonildo é meu, é seu é de nós 

É de Deus 

É de lá sua voz”. 

Foram minutos e mais minutos de euforia. Os artistas, as ialorixás, os 

babalorixás, as iaôs e demais seguidores dos cultos de matrizes africanas, os rotarianos e 

sindicalistas, amigos da maçonaria e da Irmandade do Rosário dos Pretos, algumas das 

principais lideranças do movimento negro sobre o palco vibravam. A multidão à frente 

do palanque e o grupo sobre o tablado repetiam a palavra de ordem detonada pelo 

presidente da “família” Adétòkunbo. Nelson Zuma se credenciava, dessa forma, para 

coordenar a estratégia de adesão das lideranças do movimento negro ao candidato ali no 

palanque, conforme planejado por PS. Foi vista na praça, mas em um cantinho recuado, 

com um grupo de amigas na porta de um barzinho, a professora Zorádia dos Santos 

Oswaldo. Parecia não ceder à tentação de se deixar contagiar pela ambiência. Escutava 

atenta, refletindo, bicando sua cerveja. Sérgio Novaes estava satisfeito com a 

empolgação de Nelson Zuma, que também impressionou Demóstenes Almeida, Manoel 

Pinto, Bruno Mauro da TV Água-Doce e o ex-governador Aurélio Pessoa. Pela ordem, 

o próximo a falar foi Nilo Dailame, a liderança rastafári. Ele seguiu, mas sem o mesmo 

brilho, a trilha do discurso de Zuma. Disse que “os negros dessa cidade têm a obrigação 
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moral de eleger você, Ivonildo, contra todas as forças do atraso”. E aproveitou para falar 

do seu próprio problema: 

- Todos aqui sabem que fui vítima da mais espúria calúnia, por parte de um 

francês racista. Ele e os comparsas dele na universidade, aqueles que olham com nojo o 

nosso povo, que nos tratam como macaquinhos em laboratório nas suas pesquisas, estão 

numa campanha suja de difamação contra mim. Aqueles senhores encastelados na Casa 

Grande que é a UFBA, no campus de São Lázaro! Pensam que a gente ainda vive no 

tempo da escravidão e que somos bichinhos de laboratório para ganharem dinheiro 

falando sobre nós. Por que isso? Porque eles são brancos e nós somos negros! Não é 

fantáshtico?! O francês racista disse a mim, à minha mulher e ao meu filho, que iria 

acabar com a nossa raça! Para isso ele teria de acabar com a raça de todos nós, é ou não 

é? [“Isso mesmo!”, gritou um coro no palaque]. Francês racista, fora daqui! Abaixo a 

Casa Grande de São Lázaro! Está na hora de você tomar uma surra, seu filho de uma 

égua nazista! Eu estou aqui, de cima desse palanque, nessa festa vitoriosa, estou aqui 

colocando para Ivonildo o meu apoio, o apoio da Nação Rastafari, e também o apoio do 

partido do qual sou presidente. O partido de Leonel Brizola, líder nacional contra a 

intolerância da ditadura militar. Ivonildo, você, junto com toda a negrada de Salvador, 

vamos dar uma surra nessas elites! Salvador vai viver esse momento bacana! Vamos 

fazer como Zumbi dos Palmares! Viva a Zumbi! Viva a Ivonildo! Ras Tafari-i!!! 

Mais empolgação, mais música, mais euforia. Um ator global acenava para a 

multidão e um cantor recém-alçado ao estrelato momentâneo do último Carnaval puxou 

um refrão de “yêba, yêba, yêba”, ao que abaixo o povão todo respondeu com um grito 

de “yêba, yêba, yêba”! 

Vereador, deputado, uma filha de santo e um cantor de reggae fizeram 

pronunciamentos de louvor, intercalados por apresentações musicais. O tempo foi 

passando e o povo já começara a dar sinas de impaciência bem antes de o ex-

governador, que discursava como se pregando às vacas ruminantes no pasto, 

provocando bocejos, chegar à metade da sua preleção. A coisa estava nesse ritmo. Os 

tambores se enfraqueceram, as atrações artísticas cessaram, a cerveja estava ficando 

quente. De cima do palanque, com olhos atentos e visão privilegiada, Phillipe passou a 

se preocupar com o que via abaixo. Aqui e ali dava para constatar sinais evidentes de 

que alguma coisa estava fugindo ao controle. Garrafas de vidro voavam. Via se abrir 

clarões e correrias no meio da multidão espremida, e alguns sujeitos se esmurravam, em 
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brigas que pareciam de gangues, provocando pânico. Via-se PMs, armas em punho, agir 

com excesso de brutalidades. Depois, como se nada ocorrera, a massa voltava a se 

compactar, dançando e cantando para, momentos a seguir, novamente cenas idênticas 

acontecerem. A crua expressão da baianidade? Rios de policiais fardados em grupo 

cumpriam a função de tentar manter a ordem, metendo o cacete a torto e a direito. 

Phillipe resolveu agir. Primeiro, orientou Nelson Zuma a interromper o soporífero 

discurso “desse babaca” (referindo-se ao ex-governador) e botar a banda para tocar, o 

que foi feito. Depois, fez uma espécie de rápida reunião de bastidores. Definiu-se que 

não haveria mais nenhum outro discurso além do de Ivonildo, para, o quanto antes, se 

encerrar a parte política do evento. O anfitrião da festa deveria pegar o microfone e 

simplesmente declarar o nome das demais autoridades no palanque. Essas apenas 

acenariam sorridentes à multidão. Ivonildo deveria ficar atento às reações do público 

para não se alongar demais em seu discurso, finalizando-o com o slogan “Eu sou a cor 

dessa cidade! A cor dessa cidade sou eu!”. 

- Vamos ouvir Ivonildo Cruz, minha gente! Vamos ouvir o futuro prefeito da 

Roma Negra! 

Espocar de mais fogos de artifício. Embolada de tambores para fazer tremer toda 

a praça. A claque adredemente posicionada e paga com antecedência passou a aplaudir e 

entoar o jingle cinco ou seis vezes, até calar-se. 

Avuncular, Ivonildo Cruz se aproxima do microfone e, da sua altura, olha por 

cima daquelas cabeças todas: sua gente indistinta. 

Houve uma época em que um punhado de homens fazia guerra contra outros 

homens, por toda a superfície do planeta. Os pretextos e motivações eram vários e se 

podia simplesmente aniquilar os derrotados, cortando-lhes as cabeças, destruindo suas 

mulheres e sua prole. Tal qual Gengis Kahn, Ethereld, Axum. Um punhado de homens 

guerreia outros homens, agora no interior do continente africano. Dessa vez os 

derrotados não mais eram mortos. Os vitoriosos agora queriam preservar as suas vidas, 

tornando-as escravos. Depois, os árabes, o Islam e a sua sharia. E mais: os precursores 

das viagens transatlânticas, impávidos portugueses. No desafio do desconhecido e 

amedrontador oceano, esses alcançam a costa ocidental africana e vêem ser a escravidão 

uma boa política. Dava para fazer daquilo fonte de negócios da expansão mercantil. Seu 

uso organizado permitiria a portugueses e outros europeus libertarem-se do trabalho 

físico e das tarefas árduas do cotidiano. Séculos mais tarde Ivonildo Cruz examina 
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rapidamente aquelas cabeças e identifica entre elas uma, duas, dezenas, centenas, 

milhares de cabeças, foram milhões, que sucumbiram antes nos navios negreiros, que 

rolaram nos matagais e nas camas em coitos selvagens, que souberam amaciar a 

selvageria do senhor das formas mais criativas e úteis, que enfim geraram descendência 

e resistiram para neste momento ouvir a voz libertadora de um dos seus filhos. Não é 

exagero, mas por alguns segundos sentiu-se um “messias” eritreu. Todos os grupos 

oprimidos de um necessitam. Ivonildo agora o era. Vestia uma bata branca, de algodão 

manualmente tecido, mesmo material da calça de linho branco, cinto vermelho, e sobre 

a pele, envoltas no pescoço que suava aos cântaros, meia dúzia de contas diferentes de 

Xangô. 

Irascível, entretanto, parte da multidão clamava por música. Tal clamor chega ao 

seu ouvido no exato momento em que, lá atrás, aumentou a preocupação de Phillipe 

Schwanberg. Como dominar essa platéia, meu pai? Como trazê-la toda até mim, 

curvada, de joelhos, para escutar as palavras não minhas, mas do Axé? Nelson Zuma 

esforçava-se para manter a massa sob controle, gesticulando com as mãos. As 

autoridades sobre o palanque se entreolhavam. Um coro de “Ivonildo! Ivonildo!” e 

muitas palmas tentavam abafar os protestos dos que não queriam mais ouvir discursos, e 

então veio uma idéia iluminar a mente daquele que era o motivo da festa. Há um só 

assunto, no Brasil, capaz de galvanizar o pensamento da massa mais que qualquer outro: 

o futebol. E se em cada lugar a população em geral divide suas emoções e preferências 

torcendo por um time do coração e rivalizando com o outro time do coração adversário, 

foi exatamente disso que o Dr. Ivonildo Cruz lembrou-se, dando dessa for um viés 

demagógico ao início do seu discurso. 

- Uma salva de palmas para quem é “Bahia”! 

Urros, urros, mais urros de alegria: “Baêeeee, minha porra!” – ouviu-se lá 

embaixo. 

- Uma salva de palmas para quem é “Vitória”! 

Urros e urros: a torcida do Esporte Clube Vitória estava em menor proporção. 

- Eu venho aqui para dizer – iniciou Ivonildo – que, sendo “Bahia” ou sendo 

“Vitória”, todos nós merecemos ser felizes! Venho aqui para trazer uma mensagem de 

esperança para todos nós, “Bahia” ou “Vitória”, homens e mulheres, jovens e velhos, 

crianças e adultos que me ouvem nessa noite maravilhosa! Vocês, que estão aqui desde 
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cedo me aguardando! Que não temeram as chuvas nem os trovões e se abalaram de suas 

casas para prestigiar esse que vos fala! E este que vos fala é um igual, é alguém que 

veio da favela, que cresceu passando fome, um pé calçado outro descalço, de mãe 

empregada doméstica, desamparada com os seus filhos para criar numa condição 

adversa! Este que vos fala sofreu na pele e na alma as agruras e as tristezas das famílias 

desassistidas por aqueles a quem caberia a responsabilidade de cuidar de sua gente! 

Aqueles que estão em seus castelos, em suas mansões, em suas casas confortáveis e 

carros de luxo, enquanto nós, o povo, sequer temos onde morar, com os barracos 

destruídos por qualquer chuva, sem escola, sem emprego, sem saúde! Esse que vos fala 

passou por tudo isso, mas soube superar as adversidades, confiando em Deus, se 

segurando nos Orixás, indo e vindo a pé para a escola até chegar aonde chegou! E aqui 

agora me encontro diante de vocês, com o apoio de tanta gente que quer ver a 

continuidade da mudança iniciada pelo prefeito Demóstenes Almeida. Ele que, com 

orgulho, é meu amigo particular, quer ver o bom trabalho iniciado por ele seguir 

adiante! O governador do Estado, o ex-governador, é com essa gente séria, que no poder 

soube atender os clamores de seu povo, é com essa gente que eu me apego para ter a 

honra de enfrentar o desafio de governar essa cidade tão linda, mas tão maltratada por 

tantos, por tanto tempo! 

A claque paga retomou os aplausos na área próxima ao palanque. Logo, 

contaminou o resto - e uma sinfonia de aplausos irrompeu por toda a praça. Vivas e 

vivas, durante ao menos um minuto, tempo em que o professor Ivonildo, saboreando o 

efeito de sua performance inicial, aproveitou para secar o suor do rosto. PS, dessa feita 

impressionado com a retórica de seu pupilo, decidiu então sentir de perto a reação do 

povo lá de baixo. Era parte do seu negócio, como coordenador de marketing da 

campanha. Comunicou isso a Sérgio Novaes e chamou dois auxiliares para acompanhá-

lo, walktalk na mão. Descia a escada do palco rumo à multidão quando, por trás, Nilo 

Dailame tocou em seu ombro e avisou o propósito de também descer. Foram-se, então, 

juntos, medir a temperatura da massa na praça. 

- Ô, rapaz! – gritou a voz de um adolescente, um “brau”, como se dizia na gíria,  

com cabelos cortados ao estilo V-O, chamando a atenção de PS, que interrompeu o 

passo. – Ô rapaz, chegue aí! - Logo PS compreendeu que o adolescente não se dirigia a 

ele. 
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- Ele está chamando aquela piriguete – esclareceu Nilo, apontando com o queixo 

para uma garota em minúsculo short e bustiê estreito. Ela tinha passado máquina zero 

na cabeça e a beleza do seu rosto era ressaltada por grandes brincos de bijuteria e lábios 

grossos. A garota, que seguia de mãos dadas com uma outra, deu meia-volta, atendendo 

ao chamado do adolescnete. 

- Colé a de mesmo, véio? – ela disse ao rapaz, mas PS não ficou para ouvir o 

resto da conversa. Adentrou na multidão. 

Rios de mijo escorriam por toda parte, exalando um abrangente e úmido odor de 

urina sobreposta. Homens e mulheres, de costas para a parede ou acocorados, não 

demonstravam o menor pudor em exibir suas partes pudendas. Satisfaziam suas 

necessidades fisiológicas ali pelos meios-fios, em qualquer canto e fachada de prédio, 

como se animais quaisquer em apuros. 

-... um pé calçado, outro no chão, lá ia eu para a escola – Phillipe ouviu Ivonildo 

discursar. – E se hoje eu sou respeitado, devo isso à tenacidade característica dos que 

não se rendem no primeiro minuto às adversidades da vida! Nunca me deixei 

acabrunhar. Digo isso porque é esta mensagem que quero trazer ao meu povo! Salvador 

merece ser salva! Não pode ficar na liderança do desemprego no país! As bases da 

mudança estão dadas pelo meu amigo Demóstenes, por isso não podemos nos arriscar 

em aventuras! Sou economista, entendo muito bem do assunto! Minha primeira medida 

como prefeito será desonerar a folha de pagamento das empresas, para que elas 

contratem mais! Será montar uma força tarefa, composta de técnicos de comprovada 

competência, para me apresentar em trinta dias um plano de aceleração do 

desenvolvimento sócio-econômico! Irei socorrer aos mais pobres, aplicando o que já 

fazemos com êxito, eu e Maria Tereza, minha mulher, através da Fundação Amália 

Silva, a FAS! Quem aqui é do Calabetão, sabe disso! Quem aqui é de Saramandaia, de 

Mata Escura, do Nordeste, do Calabar, do Boiadeiro, do Alto das Pombas, de São 

Marcos, de Tubarão, sabe disso! Vamos investir num projeto de geração de renda e 

trabalho, com um plano que estimule a economia solidária! Recuperaremos as escolas 

de nossos filhos, que, apesar do excelente trabalho do prefeito Demóstenes Almeida, em 

parte continuam sucateadas! Com apoio do governador Virgílio Pimenta, tudo faremos 

para dar segurança ao nosso povo! Confiem em mim! Quero que cada um de vocês olhe 

dentro dos meus olhos, porque jamais deixei de honrar a minha palavra! Minha mãe já 

me dizia... 
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PS seguia Nilo por entre a massa compacta daquelas gentes, observando as 

diferentes reações ao discurso inflamado e piegas do seu candidato. Pelo que combinara, 

daqui a pouco ele deveria soltar algumas farpas contra Cid Kohen. O objetivo era, desde 

logo, buscar uma polarização com o principal adversário e líder da campanha que, 

evidentemente, infiltrara no comício os seus olheiros, assessores, fotógrafos e equipes 

de filmagem. No dia seguinte deveria ler nos principais jornais, e ver nas cópias de 

gravações dos noticiários das emissoras de TV e rádio que apóiam Kohen, matérias que 

desqualificavam essa festa de lançamento da campanha de Ivonildo. Reportagens que 

explorariam, principalmente, o “tumulto, briga e confusão” – eram as manchetes -, e o 

“desperdício de feijoada grátis do candidato despreparado”. O jornal A Tarde, em sua 

suposta neutralidade, publicaria uma notinha com o título “Racismo perigoso” na 

coluna política, condenando “a ênfase que o candidato deu à questão racial, esquecendo-

se que a Bahia é multicolorida e não admitimos divisões como as que existem nos 

Estados Unidos ou na África do Sul.” Entretanto, agora, quando seguia os desvios de 

Nilo Dailame, evitando enfiar os pés inclusive em bosta fresca defecada por alguns 

daqueles eleitores, percorrendo com dificuldade a área do largo do Pelourinho para 

melhor auscultar a reação do povo, o pensamento de Phillipe deslocou-se para outras 

esferas num átimo de tempo e lembrou-se de sua filhinha de quatro anos, lembrou-se de 

Sandra, com quem rompera bruscamente, lembrou-se de Dimtri Zubkov, o russo que viu 

morrer sobre a Montanha Nova. Foi chamado à realidade quando sentiu duas mãos 

puxando com insistência a aba de sua camisa. Eram duas crianças, descabeladas e com 

um saco de linhaça contendo latas vazias de cerveja. 

- Tio, tio, dá 1 real? 

- Dá 1 real, tio, dá um real? 

Phillipe não entendeu a princípio o que diziam. Percebendo o lance, Nilo 

interferiu, afastando as crianças desgrenhadas. 

- Não tem um real, não! – falou em tom severo. – Vão em frente! 

Puxou PS e explicou do que se tratava. Eram catadores de latinhas de alumínio, 

crianças que atravessam a cidade, por vezes até altas madrugadas, praticando o ofício de 

catar latinhas atiradas ao chão pelos consumidores de bebidas envasadas nesse material. 

Tinham de juntar enormes quantidades para depois vender, por bagatela, a 

atravessadores que as revendiam para a indústria de reciclagem. A própria Prefeitura, 
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em época de festanças de rua, impunha um cadastramento e cobrava uma taxa aos 

catadores. Nos meses em que permaneceu em Salvador, indo daqui para acolá, Phillipe 

testemunharia em outras praças, em áreas abertas dos antigos mercados populares e na 

areia das praias, todo um exército de pequenos seres maltrapilhos, crianças ou senhoras 

velhas que davam pena, avançando em direção a essas latinhas, por vezes disputando a 

tapa entre si. Ele veria mais crianças raquíticas, de idades que calculava entre os 7, 9, 

11, 13 anos, que em vez de estarem dormindo ou debruçadas em atividades escolares, 

varavam a noite perambulando com vasilhas imundas contendo amendoim cozido ou 

torrado, ou espetinho de queijo coalho para assar. Ele testemunhou, inclusive, como 

essas crianças eram exploradas por mulheres em autoridade de mães, que, de um canto 

estratégico na praça ou no mercado, obrigavam os pirralhos, dando ordens ríspidas, a 

persistirem no trabalho sob pena de serem espancadas ali mesmo por elas, megeras e 

putativas mães parideiras. E viu algumas vezes pessoas adultas, homens ou mulheres, 

acariciarem maldosamente essas crianças, fazendo-lhes supostos favores na compra de 

seus docinhos ou salgados, ou simplesmente dando-lhes alguma moedinha para que elas 

viessem e sentassem no colo dos sedutores. Ele próprio, Phillipe, depois que 

compreendeu como a coisa funcionava na selva urbana, como o Estado era omisso, 

como os pais eram desprezíveis, como os donos dos bares eram coniventes, como os 

defensores das causas infantojuvenis – muitos integrantes da classe média – eram 

hipócritas, como tais crianças precocemente amadurecidas logo aprendiam a tirar 

vantagens dos incautos, ele próprio, Phillipe, seduziu algumas delas, ainda que já 

adolescentes, e as colocou em seu carro e as fez masturbá-lo, senão chupar o seu pau até 

o gozo, ali mesmo no recanto escuro das praças e estacionamentos, oferecendo em troca 

a elas algumas migalhas. 

“Acabar com a miséria”, “dar moradia ao povo”, “garantir ao menos três 

refeições por dia”, “recuperar a autoestima de nossa gente oprimida por 500 anos” – era 

o candidato, exaltado, falando à multidão que já se dispersava. Phillipe recorreu a seu 

walktalk, dando ordens a um auxiliar em cima do palanque para que orientasse Ivonildo 

a fechar o seu discurso. Foi atendido. 

- Há por aí um adversário pensando que já ganhou as eleições! Porque ele tem a 

força do dinheiro, os seus milhões que até hoje não explicou de onde vem, pensa que 

pode comprar o seu voto, cidadão eleitor! Pensa que os baianos se vendem barato! Ele é 

o candidato das elites perversas que sempre massacraram o nosso povo! Tem o nome 
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estrangeiro, difícil de pronunciar! Diz que é oposição, mas oposição sou eu! Oposição 

sou eu! Ele é o candidato de tudo a que me oponho. É o candidato dos empresários, dos 

ricaços, dos brancos oligarcas! Fica espalhando que já ganhou a eleição, mas precisa 

saber que eleição se ganha é na urna! Eleição se ganha é com esse povo humilde, que 

está farto de conversinha fiada de candidato que só aparece de quatro em quatro anos! 

Pois que ele saiba que nenhum dinheiro do mundo vai comprar a consciência dos 

eleitores baianos! Pode vir com o seu milhão, pode vir com o seu milhão! Porque eu 

vou com o meu tostão! Eu vou com a força de todos os santos dessa Bahia! Meu nome é 

povo! Meu nome é Ivonildo Cruz! Meu nome não é nome de gringo! Vá buscar o apoio 

do francês racista, que discriminou Nilo Dalaime, um de nossos irmãos! Já estamos 

fartos disso! O povo de Salvador já tem candidato e ele se chama Ivonildo Cruz! Meu 

pai Oxalá, meu pai Xangô, essa é a minha arma! E essa festa, esse belo festival com o 

qual me presenteia o Adétòkunbo e centenas de entidades populares e do movimento 

negro, é a prova da virada! Vamos juntos ganhar essas eleições! Viva o Brasil! Viva a 

Bahia! Viva Salvador! Viva a cor dessa terra, que sou eu! A cor dessa cidade sou eu! 

Muito obrigado, meu povo querido! Até a vitória próxima! 

Imediatamente os tambores voltaram a soar, com força, para gozo da multidão. 

Com a bata branca totalmente ensopada de suor, Ivonildo, ainda em transe, recebeu um 

forte abraço do anfitrião da festa, que o guiou para o backstage. Seu corpo tremia de 

baixo a cima. Um a um, seus apoiadores principais lhe cumprimentaram, dando os 

parabéns. Não distinguia quem. Apertou a mão de sua mulher, que parecia deslocada, 

mas de todo modo sorria. Miguelzinho veio e deu-lhe um demorado abraço, sussurrando 

algo em seu ouvido. Foi chamada ao microfone uma nova banda de pagode, que puxou 

o coro musical “segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan-tchan-tchan-tchan-

tchan!”, para delírio da galera embaixo. Nelson Zuma procurou Sérgio Novaes com o 

fito de informar que articulara uma grande reunião “com todos os setores do movimento 

negro baiano” já para dali a pouco mais de sete dias. Precisaria de algum recurso “para 

massificar” a divulgação. Sérgio o orientou a telefonar no dia seguinte a Phillipe. 

Depois o próprio Sérgio quis saber qual a melhor forma de retirar o seu pessoal dali, 

sem passar necessariamente pelo meio da multidão. Foi orientado e convocou a equipe 

de segurança. Ivonildo era assediado por grupos de pessoas no palanque, gente pedindo 

coisas, “um contato para apresentar o currículo”, “uma audiência para agendar uma 

visita à sede de nossa instituição”. Um sujeito o segurou por um dos braços, portando 
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uma pasta plástica, classificador escolar, presa numa da mãos. Gritou próximo ao 

ouvido de Ivonildo que tinha “dois ou três projetos muito importantes, excepcionais”, 

aos quais, se o candidato aprovasse, certamente estaria eleito. Ivonildo pedia para 

Miguelzinho ver como encaminhar todas aquelas demandas, tentando se desvencilhar 

do tumulto. Não fazia mais idéia de onde estaria Maria Tereza. Dois seguranças abriram 

uma picada, o cercaram e anunciaram a saída. Então, foram arrastados aos empurrões. O 

candidato tinha que sorrir, tinha que apertar as mãos de desconhecidos enquanto 

passava, tinha de corresponder aos beijinhos dessa ou daquela senhora, tinha de dizer, 

mentindo, que sim, lembrava-se sim desse ou daquele fulano que insistia conhecê-lo 

desde a juventude. No trajeto até o carro, que demorou mais do que previra, pessoas lhe 

pediam uma escola, uma esmola, um posto de saúde, um trabalho “mesmo que seja para 

faxina”. 

* 

No Pelourinho as últimas atrações do festival afro se apresentavam no palco. A 

atmosfera já estava pesada e mal-cheirosa. Centenas de pessoas ainda dançavam, mas a 

grande maioria caminhava rumo aos ônibus alugados ou aos terminais da Barroquinha e 

Estação da Lapa, antes dos coletivos deixarem de circular aí pelas 11 e meia da noite. 

Parecia uma procissão moída pela exaustão.  No trajeto, alguns grupos de adolescentes 

provocavam outros. Muitos, sem transporte nem dinheiro para condução, teriam mesmo 

de regressar a pé às suas comunidades, algumas bem distantes. Nilo Dailame, PS e dois 

assistentes permaneceram juntos na praça. Nilo apresentava ao coordenador de 

marketing planos estupendos, a seus olhos, para alavancar a candidatura de Ivonildo 

junto às massas. 

- Cara – dizia Nilo, já sentindo poder tratar PS sem qualquer formalidade -, esse 

lançamento aqui foi fantáshstico! Bacana mesmo!  

- Você achou, realmente? 

- Te garanto, cara: fantáshstico! Ivonildo tem tudo para empolgar a negrada. 

- E o tom do discurso dele? – PS quis saber. – Gostou? 

- Perfeito! Bacana! Eu só acho que ele deveria falar mais de sua experiência 

como favelado. No restante, não tenho o que dizer. Fantáshstico! 
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Phillipe já notara que Nilo Dailame não dizia uma frase sem usar ou “bacana” ou 

“fantástico”, sendo que sua pronúncia nesse adjetivo transformava o “s” em um som que 

soava “shh”, um quase sibilar. 

- Na passeata de desagravo à minha pessoa que o movimento rastafari está 

organizando, vamos querer a presença de Ivonildo. Vai ser muito bacana! Estamos 

calculando um público de 10.000 pessoas, por baixo. Isso se não der mais. Vai sair do 

Curuzu até o Plano Inclinado Liberdade, onde vai ter um palanque armado para o show 

de reggae. Vai ser fantáshstico, cara, isso eu garanto. E não vai custar caro, não. 

- Você calcula quanto? 

- Vai depender do cachê de Edson Gomes. Conhece Edson Gomes? Talvez não, 

porque você é paulista. Cara, Edson Gomes é o maior cantor de reggae do norte-

nordeste. É fantáshstico! Já produzi dois shows com ele e estouramos a boca do balão! 

Lotamos, meu amigo, simplesmente lotamos a Codeba. Ah, sim, você também não sabe 

o que é Codeba. É um espaço bacana para shows na Cidade Baixa, tem pagode todas as 

segundas-feiras, sextas e sábados. Edson Gomes é o cara! Mesmo que ultimamente 

tenha virado crente, é fantáshstico! Não estourou ainda no cenário nacional porque os 

filhos da puta racistas dos empresários da indústria fonográfica boicotam ele. Os 

produtores culturais na Bahia formam uma máfia que escraviza os nossos artistas e 

compositores. É o esquemão! 

- Está bom, mas deixa de lenga-lenga. Quanto ele vai cobrar? 

- Estamos negociando. Mas garanto que vai sair barato, diante da mobilização 

toda que faremos, trazendo a minha galera rasta do subúrbio ferroviário, do Bairro da 

Paz, da Baixa de Tubo, de Itapuã. Quero fazer uma coisa bacana, muito som pesado, 

dançarinas, muita musicalidade. Estou calculando aí uns 45 mil reais. Pechincha para 

uma coisa fantáshstica como essa! Ivonildo vai ser o grande beneficiado, porque ele 

precisa ter penetração junto à galera da periferia. É isso que estou proporcionando. 

- O que está ocorrendo? – indagou PS, interrompendo o diálogo. 

De repente havia irrompido outra confusão, estourando perto aos dois. Empurra-

empurra, uma clareira se abriu. Viu-se um rapazote troncudo, negro, com o peito 

maciço e brilhante – dava para ver, porque sua camiseta estava rasgada de cima a baixo 

– se atracando com uma jovem garota negra, aos socos e pontapés. Era murro para lá e 

murro para cá, como se fossem dois boxeadores em luta de vale-tudo. A garota vestia 
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um short e uma camiseta que deveria ser branca: agora estava totalmente tingida do 

vermelho que era o sangue que esguichava do corpo de ambos. Enquanto ele segurava-a 

pelos cabelos crespos desarrumados, como se tivesse pegando um touro à unha, do 

mesmo modo ela o agarrava pelo que lhe sobrou da camisa. Esmurravam-se um ao 

outro com ferocidade. Ambos demonstravam um apetite pela luta jamais testemunhado 

por Phillipe, surpreso, até, com a atitude da garota. Ao seu modo, cada um dos lutadores 

tentava acertar com socos a cara do adversário, sem cessar. E, ao contrário do que PS 

poderia esperar de cenas como essas, em vez de acorrerem para separar os dois, alguns 

homens e mulheres aos gritos de “ninguém se mete!” faziam um cordão de isolamento 

com os braços em forma de corrente humana. 

- Ninguém se mete! Ninguém se mete! – dizia o coro. 

Era para se matarem? Todo o corpo da brava garota se tingia de sangue 

misturado a suor. Ela grunhia, o contendor também. O rapaz lhe dava uma gravata, 

apertando-lhe o pescoço, mas ela o levantava por uma das pernas até vê-lo esparramar-

se nas pedras do Pelourinho. Emitiam urros. Os dentes já deviam ter se espatifado, 

diante da fúria dos socos mutuamente trocados. A pequena torcida vibrava. PS 

perguntou a Nilo se algo não poderia ser feito e este respondeu que parecia “briga de 

marido e mulher”, pelo que entendeu dos rápidos comentários. Já novamente de pé, 

escorregando um na pele do outro, pareciam extasiar-se e cansar-se, mas continuavam 

se esmurrando. Irrompeu-se, repentino, um urro aterrorizante da garota. O cara estava 

arrancando um pedaço do pescoço dela. A seguir viu-se o rapaz regateando, quase 

dependurado, também urrando. Ela, com uma das mãos, intentava arrancar com as 

longas e imundas unhas os culhões dele. Nilo decidiu intervir, mas foi contido por 

alguns dos torcedores. Era a Grécia dos romanos! Neste momento, que marcava o ápice 

do confronto, repeliram-se de vez. Foram atirados de cada um dos lados opostos da roda 

da assistência, exaustos, quebrados, a mais de dois metros de distância, cambaleantes. 

Cambaleando, mas com as próprias pernas, a garota tateou, levantou-se e abriu espaço 

na roda. A audiência não queria sujar-se de sangue e cada um, como podia, se 

desvencilhou para dar passagem. Ela saiu às pressas, quase correndo e tropeçante, por 

uma das ruelas de pedra – e desapareceu acima, mais adiante. O rapaz também partiu, 

sentido contrário, ladeira abaixo, sumindo das vistas. Somente aí um destacamento de 

mais de dez fortes PMs remanescentes, comandado por uma oficial feminina, apareceu 

trotando. Abria caminho aos empurrões, às cacetadas, com relativa tranquilidade. O 
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baticum de tambores, curiosamente para Phillipe, em nenhum instante foi interrompido. 

Nada parara a festa. “O horror! O horror!”, pensou Phillipe, estarrecido, trazendo 

Conrad à mente. 

* 

E aqui está este homem, são e salvo dentro do seu carro, sobrevivente ao tumulto 

do qual – confessa agora a Miguelzinho – chegou a ter dúvidas se sairia inteiro. Ao 

deixar o Pelourinho a comitiva de autoridades se dispersou, cada qual tomando o seu 

rumo. A segurança foi desmobilizada. Um motorista levou Maria Tereza para casa, 

sozinha, pois sabedora que seu marido tinha um último compromisso. Sua ialorixá o 

aguardava no Gantois para concluir o trabalho de limpeza espiritual iniciado na noite 

anterior. Miguelzinho o acompanharia, guiando o carro. E agora os dois, antes de seguir 

ao templo religioso, vieram ao Alto de Ondina desfrutar, por breves e apressados 

minutos, o frescor da brisa, o mar lá embaixo descortinado, a lua crescente que somente 

agora tinham tempo de observar. Não era a primeira vez que ali se refugiavam nas 

noites. Havia hoje em ambos, como se pode dizer, uma força sobrenatural impelindo-os 

a carícias. Ficaram assim entregues. Por longos quartos de hora. Já quase entregues a 

Tânatos, vieram a ser despertados por fortes feixes de luz no rosto, vindos à queima-

roupa de fora. Até recobrarem os sentidos, quando ouviram as batidas fortes nos vidros 

do automóvel. Apressados em se recomporem e ao mesmo tempo se desvencilharem do 

clarão, logo compreenderam o que ocorria. 

- Abram a porta e saiam com as mãos para cima – ordenaram uns polícias, em 

número de três; o quarto ficou ao volante da viatura. 

- Pederastas, hein?! Documentos! 

Miguelzinho e Ivonildo mantinham-se mudos, embora trêmulos, quando 

atenderam às ordens. 

- Virados com as mãos no capô! Documentos, vamos! Retirerm com cuidado e 

voltem as mãos para cima do capô. 

Entregaram as carteiras, dentro de uma delas a cédula da Ordem dos 

Economistas. O policial que as conferiu olhou para os colegas com ar de 

desapontamento. – Não trazem dinheiro? Não têm nenhuma grana guardada no carro? 

- Não, senhor – foi a resposta de Ivonildo, ainda de costas para os oficiais. 
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- Entendido – falou o que comandava a ação. – Toma aí de volta suas carteiras. 

Agora entrem no carro e dêem o fora imediatamente. Isso aqui não é lugar para relaxar a 

uma hora dessas, entenderam? É perigoso! 

- Sim, senhor. 

Antes mesmo de os dois se recomporem do susto, os polícias, sem aguardar um 

minuto a mais, deram meia-volta, entraram na viatura e bateram à toda em retirada, 

rangendo os pneus do carro, tragado pelo breu. Miguelzinho, a seguir, guiou em sentido 

contrário. 

 
* 

 


