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Em qual dessas você se encaixa? Se for em nenhuma não 
vou acreditar. Essa é uma pesquisa que depende da 
sinceridade de quem responde. A não ser que você seja 
viciado em livros de autoajuda ou esteja acompanhando os 
vídeos de algum coach. Quem acompanha coach sabe o que 
é, quem não acompanha vai aí a definição: charlatão que 
vende seus serviços na internet e quando você não 
“melhora”, ou seja, quando você não vence na vida, você é 
o fracassado, confissão que o coach só faz depois que você 
pagar a última mensalidade. O sonho de Simon Bolívar 
cada vez mais se aproxima. Estamos cada vez mais 
parecidos. Não pelo sonho libertário de comunhão de 
nossas culturas e riquezas, mas pelas farmácias, igrejas, 
pet-shops e academias. Isso sem falar nos coaches e, por 
extensão, no tráfico de drogas, nas milícias, na corrupção  
estrutural e no negacionismo. Colômbia e Brasil podem dar 
as mãos... estão cada vez mais parecidos... Em Bogotá, ando 
pelas ruas e vejo ruir a natureza humana.  
Ligo para Marcelo, meu amigo-irmão brasileiro e lhe 
comunico meu levantamento: “Você tem razão, está tudo 
dominado. Aqui está igual...” Passei-lhe os dados que 
consegui levantar. Pensamos em escrever juntos um 
trabalho para apresentar num congresso de ciências sociais 
que vai ocorrer em 2021, em Bogotá. É uma “desculpa” 
para ele vir, já que em 2019 eu fui vê-lo no Rio e em 2020 a 
pandemia nos isolou. Vamos ver se até o meio do ano 
estamos liberados pra viajar. Bogotá tem 7 milhões e 100 
mil (censo 2018), o Rio 6 milhões e 300 mil (censo 2010).  
São cidades de perfis demográficos e urbanísticos similares. 
Boas para serem comparadas em matéria de ruína da 
humanidade... Em Bogotá, para cada 2.245 habitantes há 
uma drogueria (farmácia/drogaria). No Rio há uma para 
cada 2.842 habitantes, mas nos últimos 5 anos houve um 
aumento de 40%. Em Bogotá existem 1.544 iglesias (igrejas 
de várias correntes). Marcelo está com dificuldade para 
descobrir quantas igrejas há no Rio, talvez pela rapidez 
como surgem as seitas neopentecostais, mas, para dar uma 
ideia, só na comunidade da Rocinha, com cerca de 120 mil 
habitantes, já em 2013 existiam 7 igrejas católicas e 40 
evangélicas. Se ele não conseguir os dados fará projeções 
que já apontam para um número maior do que em Bogotá. 
A Colômbia é o quarto país latino-americano em gastos 
com mascotas (animais domésticos). O Brasil é o primeiro. 
Dados recentes apontavam que em 2019 as vendas de 
alimentos para cachorros e gatos, no mundo superariam as 
de alimentos para bebês. Ruína da humanidade? 

 

Em Bogotá existem 2.182 estabelecimentos comerciais de 
Pets/z. Mais uma vez, Marcelo encontra dificuldades com 
os dados do Rio de Janeiro. Até brinquei com ele: “Passe 
um tempo aqui na Colômbia para ver como é que produzimos 
informações sobre a ruína da humanidade.”  
O que ele descobriu é que, já em 2012, o Brasil era o 
segundo maior país do mundo em mercado Pet, perdendo 
apenas para os EUA. Gimnasios (academias de ginástica) 
na Colômbia são em torno de 2.000. Sei que Marcelo vai me 
dar o troco, pois ainda não descobri quantos há em Bogotá, 
creio que mais da metade do país. Mas a dúvida se deve a 
que 30% fecharam durante a pandemia e ainda não se sabe 
se voltarão. Acho que estou desculpado. O que se sabe é que 
em tempos normais, o negócio movimentava quase 400 
milhões de dólares, ao ano, na Colômbia (2019). Em 2016, 
o Brasil era o 2º mercado mundial em número de academias 
de ginástica (EUA - 1º). Existem hoje no país mais de 36 mil 
unidades de negócio, que movimenta 3 bilhões de dólares 
por mês. E enquanto o mundo cresce a 50%, o Brasil cresce 
a mais de 120%. A interrupção causada pela pandemia não 
deve arrefecer essa tendência. Marcelo não sabe quantas 
existem no Rio, mas com certeza, proporcionalmente, são 
mais de 3 mil. Este é o cenário de ruína da humanidade. 

ATO FINAL 
Escravos digitais recolhidos em suas cavernas. 
Escravos entregadores morrendo pelas ruas. 

Escravos das atividades essenciais: farmácias,  
pet-shops, igrejas, academias de ginástica, hospitais, 

cemitérios, limpeza urbana, lixões,  
morrendo em seus locais de trabalho. 

Ex-escravos desempregados e desalentados 
morrendo nas ruas em frente a farmácias,  
pet-shops, igrejas, academias de ginástica,  

ou dentro de padarias.  
 ............................ 

Escravos (ainda) vivos em seu dia de folga 
ROTEIRO: 

1ª hora – Farmácia para comprar sua tarja preta; 
2ª hora – Pet-shop com seu gatinho para o banho; 

3ª hora – Igreja para o exorcismo em nome de Jesus; 
4ª hora – Academia fitness para o exorcismo derradeiro  

e descarrego. 
............................. 

 Cortinas se fecham e os neo-humanos-sem-humanidade 
voltam cabisbaixos para suas cavernas. 

■ ■ ■ 
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