
Juca da Silva, um Sofredor 

Quero vos apresentar João Onofre Godofredo da Silva, vulgo Juca 
da  Silva,  48  anos,  instrução  secundária,  funcionário  público  estadual, 
viúvo,  cinco filhos  e  habitante  da  cidade erguida sobre a  Ilha de Santa 
Catarina desde que nasceu.  Com a sua aparência esquálida e amarelada, 
sempre com a roupa de anteontem e a barba por fazer, Juca da Silva, assim 
como milhões de brasileiros de sua mesma idade e condição social é, antes 
de tudo, um sofredor. Para ele a aventura humana, neste fim de milênio dito 
cristão, anda cada vez mais inglória e mal paga. E sem a mínima graça. 
Não é por outro motivo que Juca, às vezes, sente uma nostálgica inveja 
daqueles  nossos  ancestrais  pré-históricos  que  vagavam  seminus  pelas 
pradarias,  batalhando  pela  sobrevivência.  Enfrentavam  a  fúria  dos 
elementos e, não raras vezes, serviam de repasto para os animais selvagens, 
mas, pelo menos, não tinham impostos a pagar. Nem títulos vencidos, juros 
exorbitantes, prazos implacáveis e neurotizantes filas.

Mas é bom que se esclareça que, assim como certas pessoas nutrem 
um  medo  mórbido  das  alturas  (acrofobia)  e  outras  sentem-se  mal  em 
recintos fechados (claustrofobia),  Juca da Silva sofre de uma fobia toda 
própria: a contafobia. Isto é: ele tem um verdadeiro pavor de suas contas 
mensais. Só em pensar nelas fica todo arrepiado e cheio de bolhas. Mas o 
mais  trágico é  que,  por maior  que seja  a  sua aversão a  tão impiedosos 
compromissos,  ele  não  pode  fugir  deles,  ao  contrário  das  fobias  mais 
usuais.

 Em vista disso, a partir do dia vinte de cada mês, Juca passa a ser 
acossado  por  terríveis  pesadelos,  que  parecem  ser  produzidos  nas 
profundezas do inferno, com requintes de padrão global. E na tela dos seus 
sonhos ele se vê como a última pessoa de uma serpenteante fila, cujo início 
se perde no infinito. Depois passa a ser perseguido por gigantescos carnês, 
dotados de cabeças de dragões e  bocas monstruosas  cuspindo labaredas 
formadas  por  taxas,  prestações,  contribuições,  seguros,  tributos  e 
mensalidades em geral.  Ele corre feito um fugitivo de Alcatraz, mas acaba 
sempre caindo num caldeirão fervente de juros, multas, sanções e prazos 
vencidos. Outro pesadelo decorrente é quando ele se sente soterrado por 
uma  avalanche  de  faturas,  duplicatas,  papagaios  e  pepinos  dos  mais 
variados formatos e tamanhos.     
 Nem  seria  preciso  chamar  os  discípulos  de  Sigmund  Freud  para 
decifrar  os  símbolos  oníricos  que  assombram  a  sua  mente.  Pois,  na 
realidade, Juca da Silva (assim como todos aqueles que não pertencem a 
privilegiadas  castas),  vive  em constante  estado  de  terror.  E  não  é  para 
menos. Tendo completado 25 anos de serviço público, como escriturário de 
uma  Secretaria  de  Estado,  ele,  em todo  esse  período,  nunca  conseguiu 
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equilibrar  a sua mísera  receita com as suas sempre crescentes despesas, 
pois os filhos também não param de crescer. O jeito então é aceitar aquele 
servicinho extra de fim de semana ou apelar para os agiotas de praxe, já 
que os gerentes bancários nem se dão ao luxo de recebê-lo. Em função do 
parco salário, o seu saldo não chega a ser mínimo, quanto mais médio.

Mas é muito conveniente que se diga que, mesmo com todo o sufoco 
e mesmo tendo que combater dia e noite os seus fantasmas (não confundir 
com os públicos), Juca da Silva vai rolando as suas dívidas e a sua vida 
para frente. Não com a barriga, pois ele não pode se dar ao luxo de ostentar 
uma, mas com o peito mesmo.

Uma coisa, porém, é certa: Juca da Silva já tem garantido o seu lugar 
no céu. Se existir céu. (1987)
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