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Alexandre de Moraes tem razão: com ou sem voz na Internet, somos uns imbecis. 

 

“Espelho, espelho meu. Existe alguém menos imbecil do que eu?”. 

“Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra”. (Mateus 5:5). 

 

Alexandre de Moraes, ministro do STF, grão-vizir da Suprema Hermenêutica, czar da 

Liberdade de Expressão e senhor dos Misteriosos Conluios, subiu em seu trono de ouro no 

alto da torre de marfim, vestiu a toga de tecido especialíssimo e com poderes 

inimagináveis, deu um beijo em Têmis, aquela safadinha, e, emulando Umberto Eco (de 

quem nunca ouviu falar), proclamou majestosa e arrogantemente, como lhe convém: “a 

Internet deu voz aos imbecis”. 

 

Tem razão, o mais magnânimo entre os magnânimos. Somos mesmo uns imbecis. Uns 

parvos, um pascácios, uns lerdos, uns palermas, uns tontos, uns bobos, uns néscios, uns 

idiotas. Uns mansos que, apalermados, assistimos aos arbítrios de autoridades calvas de 

bom-senso. E no máximo damos uns chiliquezinhos nas redes sociais e voltamos a jantar, 

ocupados apenas em nascer e morrer. 

 

E foi mesmo a Internet, essa monstruosidade que uns escrevem com inicial maiúscula e 

outros com minúscula, essa ágora ruidosa, caótica, confusa e anárquica que nos seduz com 

sua promessa de informação, amizade e humor, esse sonho que tem seus momentos de 

pesadelo e esse pesadelo que tem seus momentos de sonho, que deu voz tanto ao 

suprassumo da Humanidade, personificado em Alexandre de Moraes, quanto à ralé. Isto é, 

a nós, os imbecis. 

 

Nós, os imbecis 

 

Nós, os imbecis que trabalhamos duro, quando há trabalho, e vemos todos os meses um 

terço de nosso salário desviado para saciar a fome de lagostas dos privilegiados. Nós, os 

imbecis que não sabemos, podemos ou queremos usar mesóclise para prender 

arbitrariamente aqueles que nos contrariam. Nós, os imbecis que não pretendemos ser 

sumidades em nada e que olhamos para os ícaros togados com o coração na mão, porque 

sabemos que é uma questão de tempo para eles se darem conta de que chegaram perto 

demais do Sol. 



 

Nós, os imbecis que ainda acreditamos em abstrações políticas cada vez mais desprovidas 

de sentido, porque assim nos foi ensinado e, sinceramente, não há muita alternativa. Nós, 

os imbecis que insistimos em fazer mesuras a uma democracia em frangalhos. Nós, os 

imbecis tão imbecis que um dia ouvimos da professora que a República tem três poderes 

independentes e harmoniosos, decoramos a lição e tiramos 10 na prova. Nós, os imbecis 

que damos razão ao que dizem os livros, não a realidade. 

 

Nós, os imbecis que em outubro próximo sairemos de casa para votar, débil e 

imbecilmente crendo que nossa vontade, reduzida a uma dezena digitada numa torradeira 

de luxo, será de fato respeitada. Nós, os imbecis que ouvimos o pirililili das urnas como 

quem faz uma oferenda ao Estado. Nós, os imbecis que confiamos porque não temos outra 

opção. Nós, os imbecis que nos perguntamos agora: "ou será que temos?". 

 

Nós, os imbecis que fingimos viver sob os auspícios do que a sociedade ocidental tem de 

melhor e que há dois séculos e meio saímos por aí gritando slogans que falam de liberdade, 

igualdade e fraternidade. Nós, os imbecis que seguimos com a nossa vida, aqui e ali nos 

desviando de deliciosos pecados. Nós, os imbecis que babamos na camisa para nos dizer 

livres enquanto somos dia após dia açoitados pelo douto maquiavelismo mau-caráter de 

um imbecil que não se sabe e assim não se vê, mas que também é. Ah, se é! 

 

Nós, os imbecis que nos sabemos assim, cheios de defeitos, de ignoranças, de lógicas 

tortas, suscetíveis a falácias e cantos das mais belas sereias - e até de sereias nem tão belas 

assim. Nós, os imbecis que não queremos deixar de ser, até porque sabemos que é 

impossível. Nós, os imbecis que nos enganamos e agimos e falamos como se não houvesse 

morte e fim e Juízo. Nós. 

 

Nós, os imbecis que ainda mantemos uma nesguinha de esperança de ver a torre de 

marfim em breve ruir, lançando no vazio da história esses homens e mulheres minúsculos 

que, embriagados de uma sensação falsa e fugaz de grandeza e onipotência, se deixaram 

seduzir pela lábia demoníaca e sonham controlar essa porção do mundo habitada por nós, 

os imbecis. 

 

Leia mais em https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/polzonoff/alexandre-de-moraes-

tem-razao-com-ou-sem-voz-na-internet-somos-uns-imbecis/  
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