
Fantasia  

 

 

Na idade infantil costuma-se ouvir histórias apavorantes e 

que acabam sendo incrementadas ao imaginário. No conceito das 

crianças criam-se uns personagens não bem vistos. Na mente dos 

pequenos seres, quando não bem informadas, são formatados alguns 

personagens com características próprias da mentalidade infantil. A 

fantasia associa ao bem ou ao mal de acordo com a figura dramática. 

Tive a oportunidade de vivenciar uma fantasia infantil de 

cunho depreciativo sobre os fiscais em um episódio ocorrido na 

periferia da A.R. de Capitão Leônidas Marques, ali pelos idos de 1982, 

por ocasião da instituição da categoria de Contribuinte de Pequeno 

Porte. 

Para o enquadramento na condição criada era necessário o 

conhecimento formal do responsável pela empresa e o contato era 

pessoal para a ciência do beneficiado. 

Ao estacionar o veículo oficial junto ao estabelecimento em 

que eu iria cientificar o empresário, ouvi um “chegou o fiscal” e a 

seguir um barulho esquisito vindo do recinto a que chegava e ao 

adentrar no boteco pude ver a cortina que interligava com a 

residência ainda se fechando. O barulho era semelhante ao de um 

bando de ratos em debandada num sótão.  

Identifiquei-me e expus o objetivo de minha visita. 

Dos sussurros pude destacar uma voz feminina que dizia 

“não precisam ter medo, é apenas um fiscal e é um homem como 

qualquer outro”. 

Notei movimentos suaves na cortina e numa fresta que se 

abriu, apareceram algumas cabecinhas de crianças com uns olhos 

espantados e ávidos de curiosidade. 



Minha mente viajou para um mundo de dúvidas e 

inquietações. Que fantasia colocaram naquelas pequenas mentes 

sobre os fiscais? Para que elas temessem tanto o termo fiscal, a 

conceituação não deveria ser nada alvissareira. 

Deu-me uma tristeza muito grande. À noite fui dormir 

muito preocupado. Ainda é tempo de mudarmos essa imagem! 

 

Autor: Clodoaldo Duarte da Silva – 9ª DRR 

Pseudônimo: Calango 

 


