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ita de teatro
I diferenciadas

os profissionais sao remu
ldos", por isso, os candi
's passam por entrevista
saber se tem 0 perfil ideal.
nformac;:6es pelo e-mail:
odoexcluido@gmail.com
15) 3025 3854.
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CONS

~~ ciencia
em evolu~ao
Monarqulsmos
Fhivio Amaral*
"Um<l linda princesa, l1um belo castelo, a busca
dn prfncirc cncantado .. :' Com estc cliche c::nrc
dam-sc contoS infantis ao (ongD dos scculos. On
tern c hojc a monarquia permanecc prcsente c viva
no imaginario popular. Da rainha do carnaval ao rei
do futebol, nao ha rei sem suditos. Mas ... e voce
ainda e sudito?
A monarquia resume-se a vedaI', a alguns her
deiros, 0 acesso a urn poder exclusivo de Estado.
Edotal' alguem de direitos, simplesmente pelo grau
de parentesco. Os nazistas conferiam a propria
"ra~a", mais direitos. Os racistas dao ao seu grupo
etnico, mais privilegios. A monarquia passa os di
reitos e privilegios adquiridos apenas aos herdei
ros, podendo ser considerada a formula mais ego
centrica de exercitar 0 poder politico.
Enquanto a sociedade esclarecida esfor~a-se
para concretizar a Democracia, ate hoje permeada
de falhas, outras multid6es aplaudem a monarquia,
arranjo politico que preconiza ser, urna famflia real,

labaao

play, Jay-Z,
Guns'n Roses,
lank, Frejat, Arnaldo Antu
is, Mana, Pitty, entre muitos
~ros que ainda nao confirma
maparticipayao.
la Redaf80 com Agimcia)

Shopping

10 publico

no Cataratas JL
be curtas-metragens de fie
xoximidade eprofundidade
ainda a sincronizayao das
5es de vento, vapor e agua
ie Ouro, 0 Trem Fantasma,
':1e Chocolates e Viagem 80
linutos e Gustam R$ 10. A
ping. De segunda asabado,
5, das 14h as 20 horas.

mals especial 00 que tooas as outms ram1llas 00
rei no. POl' mais simpaticos que sejam rainhas e reis,
a monarquia e uma ditadura, vitalfcia e heredilaria.
Para sobrcviver, na atualidade, a monarquia pre
cisa manler-se discreta nos assuntos publicos, e
simpatica aos olhos do povo. POI' ser politicamente
ullrapassada, ela precisa sempre renovar 0 seu pa
pel simb61ieo, fazer-se acreditar necessaria. A mo
narquia modern a e especie de instilui~ao folc16ri
ea, que se mantemaliando-seaoorgulho naciona
lista do pr6prio povo.
POI' isso a monarquia depende das frivolidades.
o milo da plebeia lransformada em princesa ali
menta 0 sonho do casamento de 9 em 10 mulhe
res. As futilidades sobre qual a tiara da princesa,
quem e 0 estilista das roupas reais, como sera 0
vestwirio de agora em diante... Para ser aplaudida,
a monarquia precisa fazer acreditar, ao povo, que
estas e outras preocupa~6es mesquinhas sao, na
verdade, superimportantes. Assim sobrevivem as
monarquices da atualidade, dando ao ilus6rio urn
carateI' "real".
o Hder autentico nao se junta aos lobos, nem
procura acumular poder sobre os demais. Do con
tnl.rio, faz assistencia, ajuda 0 quanta pode, dando
condi~6es as pessoas para viverem plenamente, sem
jugos e submiss6cs. 0 poder mantido sobre outra
pessoa, a despeito desta, aprisiona mais do que li
berta. Pense nisso, quando a liberdade de alguem
incomodar voce.
Rei: maior escraVQ. Rainha: ninharia real.

FLavio Amaral e economista e pesquisador de
Consciellciologia.
(famara/@illbox.com)
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