
Édesanimador, pro-
fundamente desa-
nimador, assistir
na televisão, vá-
rias vezes ao dia,
às propagandas

que mostram craques da sele-
ção brasileira de futebol indu-
zindo a população a ingerir bebi-
da alcoólica. Realmente, o técni-
co Dunga e jogadores que inte-
gram ou já integraram a seleção
ali estão, presumivelmente por
dinheiro, a estimular aqueles
que os admiram a esse vício,
que representa drama dos mais
sérios para milhões de pessoas
neste país: o alcoolismo.

Subliminarmente, tal propa-
ganda enganosa procura asso-
ciar o êxito e a vitalidade física
ao hábito de tomar uma deter-
minada marca de cerveja. Esse
comportamento reprovável já
contagiou, irremediavelmente,
o jogador Ronaldo e depois, iso-
ladamente, o técnico Dunga.
Ambos se prestam docilmente
a apontar à juventude que é
bom e saudável beber cerveja.

Mas, agora, o que aparece nos
filmes é muito pior – é a imagem
da própria seleção brasileira de
futebol, com vários de seus inte-
grantes, a pedir aos brasileiros
que bebam a referida cerveja. A
seleção é assunto nacional e
por isso mesmo revolta.

Não se pode imaginar que is-
so seja feito de graça, e sim por
dinheiro, aquilo que o conse-
lheiro Acácio chamava com iro-
nia de vil metal. Enfim, excelen-
tes exemplos de atletas de nos-
so país, que deveriam servir de
modelo para a juventude, cor-
rompem-se dessa forma, proje-
tando uma imagem da qual tal-
vez um dia se arrependam.

Os profissionais da área publi-
citária sempre dizem que a filo-
sofia por trás da propaganda es-
tá baseada na velha observação
de que todo homem é, na reali-
dade, dois homens: o homem
que ele é e o homem que gosta-
ria de ser. Isso parece estar evi-
dente no caso referido, porque
é incalculável o número de jo-
vens brasileiros que gostariam
de ser iguais a Dunga e aos joga-
dores da seleção.

Mas para isso será que é ne-
cessário beber cerveja? Sobretu-
do para os adolescentes, essa
propaganda infeliz se mostra
danosa, porque associa vitalida-
de e sucesso ao gesto nada reco-
mendável de beber cerveja, em
vez de simplesmente praticar
esporte e tornar-se saudável.

No momento em que esse en-
godo se processa pelas televi-
sões brasileiras, é curioso obser-
var que o mais expressivo joga-
dor de futebol de todos os tem-
pos – o incomparável Pelé – nun-

ca apareceu em anúncios asso-
ciando sua imagem a bebida. Es-
sa conduta, sem nenhuma dúvi-
da, serviu para que Pelé sempre
seja visto com respeito.

Também nunca se viu o can-
tor Roberto Carlos, tão em voga
nestes dias, prestar-se a esse
comportamento abominável.
Décadas atrás, quando uma fra-
se de sua autoria era repetida
por todo o Brasil – “É uma bra-
sa, mora?” –, conta-se que lhe
ofereceram uma fortuna para
que dissesse: “É uma (marca de
cerveja), mora?” Mas ele se re-
cusou e, assim, o seu exemplo
se manteve íntegro.

Os criadores de propaganda
não se incomodam com os efei-
tos danosos de algum veneno
embutido nos produtos que
conseguem enfiar goela abaixo
dos consumidores. Para eles, o
essencial é vender, o que se

compreende, porque são pagos
para isso.

Mas é evidente que, ao ver o
filho adolescente bebendo cer-
veja, porque, afinal, o Ronaldo
toma, o Dunga toma, talvez eles
se perguntem, ao olhar no espe-
lho, se estarão fazendo a coisa
certa.

Do ângulo dos produtores de
cerveja, emerge um gesto de hi-
pocrisia ainda pior, porque, ao
final de cada propaganda veicu-
lada, acrescentam o pedido de
que se beba como moderação,
como se isso os absolvesse de
qualquer censura.

Os romanos, ao longo do do-
mínio secular que exerceram
sobre a Europa, a África e a
Ásia, sempre repetiram uma
frase de extraordinário signifi-
cado: “Corruptio optimi pessi-
ma”, que significa a corrup-
ção do melhor é a pior.

Pessoas que se destacam e
se tornam públicas, como é o
caso de atletas, jogadores e ar-
tistas, estão permanentemen-
te sob a luz dos holofotes e de-
veriam ter um mínimo de res-
peito ético em relação ao país
que lhes permitiu a consagra-
ção. Enfim, deveriam devotar
amor ao Brasil e aos brasilei-
ros, e não ao dinheiro.

Mas, infelizmente, vê-se
que o amor ao dinheiro cresce
tanto quanto o próprio dinhei-
ro. Isso é especialmente grave
quando os beneficiários dessa
conduta usam o próprio País,
ou seja, se prevalecem de estar
na seleção brasileira de fute-
bol, sonho tão grandioso, para
fazer propaganda de cerveja.
Como se a seleção brasileira
fosse deles.

É difícil acreditar que exista
algum patriotismo nesse com-

portamento, além da avidez
por uma gorda conta bancária.
Não se pode dizer que haja cri-
me nessa conduta, mas, sem dú-
vida alguma, trata-se de com-
portamento reprovável que al-
cança, por omissão e cumplici-
dade, as autoridades responsá-
veis pela seleção brasileira.

Não se haverá de exigir que
jogadores de futebol não se dei-
xem levar, uma vez ou outra, pe-
lo prazer de tomar um gole de
cerveja. Será natural que isso
ocorra. Mas não é natural, nem
desejável, que assumam uma
conduta pública que atua em
desfavor deles próprios.

É possível que a questão divi-
da as opiniões e sem nenhuma
dúvida haverá os que conside-
rem natural um craque da sele-
ção brasileira induzir os jovens
ao hábito da bebida. Mas sem-
pre haverá também alguns, co-
mo eu, que jamais aceitarão es-
se comportamento e estarão na
expectativa de que a omissão
dos superiores desses atletas
não seja tão vergonhosa como a
conduta deles.

A propaganda individual, fei-
ta apenas por um dos integran-
tes da seleção, sem o uniforme
oficial, por si só, já se mostra
chocante.

Mas quando ocorre coletiva-
mente, associando a luta da es-
quadra canarinho ao consumo
de bebidas, no mínimo, contri-
bui para virar o estômago.
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“Uma certa
m i o p i a
socialpo-
d e s e r
maispro-
d u t i v a

politicamente do que um olho
perfeitamente são.” A frase, do
ex-diretordaCapesRenatoJani-
neRibeiro,concluiumacomuni-
cação acadêmica consagrada às
políticas de identidades – ou se-
ja, no caso do Brasil, especial-
mente às políticas de preferên-
cias raciais. O cerne do texto en-
contra-se na ideia de que “uma
estratégia política das diferen-
ças (...) pode sustentar uma táti-
capolíticadadesigualdade,num
sentido fortemente compensa-
tório– isto é,de que para chegar-
mosàigualdadeseráprecisopas-
sarmos pela desigualdade”.

Renato Janine é um pensador
íntegro,não um panfletário ran-
coroso. Seu texto, pontilhado
de dúvidas e perplexidade, é al-
go como uma renúncia à utopia
marxista organizada em torno
da luta de classes. No lugar do
fracassado programarevolucio-
nário, seria a hora de aceitar a
“miopia” mais “produtiva” das
políticas diferencialistas, que
descortina o cenário de uma so-
ciedadeconstituídaporsegmen-
tos identitários: afro-brasilei-
ros, europeus étnicos, indíge-
nas, quilombolas...

O marxismo, a ditadura do
proletariado e o totalitarismo
stalinista, que não são idênti-

cos uns aos outros, certamente
formam galhos da vasta árvore
iluminista nascida à sombra do
estandarte da igualdade. Mas, ao
contrário do que parece sugerir
Renato Janine, a árvore tem mui-
tos galhos saudáveis. Fora da es-
fera soviética, as lutas sociais
romperam o círculo de ferro do
liberalismo elitista. O voto femi-
nino, a educação e a saúde públi-
cas, os sistemas de previdência
social atestam a “produtivida-
de” de um credo assentado so-
bre o princípio da igualdade polí-
tica dos cidadãos. Por que moti-
vo deve ser abandonada a obra
infinita, ainda tão precária entre
nós? Como se justifica asua subs-
tituição por uma estratégia que
fragmenta o povo em segmentos
circundados pelas muralhas das
“identidades”?

De acordo com Renato Janine,
a luta de classes tenderia à guer-

ra de extermínio, enquanto a
“política das diferenças” se
orienta pela meta do “reconheci-
mento do outro”. A primeira as-
sertiva é desmentida por cem
anos de lutas trabalhistas nas de-
mocracias “burguesas”. A segun-
da, por genocídios colossais ou
pequenos massacres cotidianos
que,da Alemanhanazista à Ruan-
da hutu e da Índia das castas à
Nigéria das etnias oficiais, for-
mam um plantel de experiências
históricas sobre a dinâmica das
políticas identitárias. As pessoas

mudam de ideia, de partido, de
estrato de renda e de classe so-
cial, mas não podem mudar de
“raça” ou “etnia”. Eis o motivo
pelo qual as Constituições de-
mocráticas rejeitam a classifi-
cação oficial dos cidadãos se-
gundo o critério do sangue.

“Nós tivemos de ensinar o
povoaodiarossulistas,aenxer-
gá-loscomopessoasqueexpro-
priavamosseusdireitos”,expli-
cou um líder dos hauçás da Ni-
géria setentrional, referindo-
se ao sistema de preferências
étnicas inscrito nas leis do país.
A “estratégia política das dife-
renças” é uma pedagogia do
ódio destinada a construir co-
munidades identitárias coesas.
No Brasil, percorremos a etapa
inicial dessa trajetória pedagó-
gica.Comoemtantosoutroslu-
gares, tenta-se ensinar o ódio
primordialmente na escola. A
missão, conduzida pelo MEC,
tem como alvos as crianças e os
jovens das escolas públicas.

A palavra “revanche” encon-
trousentidopositivona resolu-
ção do MEC, de junho de 2004,
que regulamenta as Diretrizes
para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Bra-

sileira e Africana. Nela o Brasil é
descrito como um país binacio-
nalnoqual“convivem (...)dema-
neira tensa, a cultura e o padrão
estéticonegro eafricanoe umpa-
drãoestéticoeculturalbrancoeu-
ropeu”. Neste país partido em
dois, “não é fácil ser descendente
de seres humanos escravizados”,
mas também é difícil “descobrir-
se descendente dos escravizado-
res” e “temer, embora velada-
mente, a revanche dos que, por
cincoséculos,têmsidodespreza-
dos e massacrados”. Qual será a
opinião de Renato Janine sobre
tais passagens, convertidas em
ato legal por Tarso Genro e refe-
rendadas por Fernando Haddad?

A pedagogia do ódio é também
a da falsificação da História. A re-
solução,que mandacelebrar o 20
de novembro como Dia da Cons-
ciênciaNegra,nãotrazpalavra al-
guma sobre o movimento popu-
lar abolicionista, definindo o 13
de maio como “o dia de denúncia
das repercussões das políticas de
eliminação física e simbólica da
populaçãoafro-brasileira nopós-
abolição”. No dia de hoje, se os
professores seguirem as diretri-
zes do MEC, nenhum estudante
ouvirá os nomes de Joaquim Na-
buco, José do Patrocínio, Antô-
nio Bento e Luís Gama ou conhe-
cerá os feitos de incontáveis anô-
nimos, de todas as cores e classes
sociais,quederrotaram aescravi-
dão e derrubaram os pilares do
Império. Por outro lado, serão
apresentados a nada menos que
um genocídio racial, evento que
clamaria pela “revanche”.

As palavras da resolução têm
consequências cotidianas. Nas
escolas públicas, o MEC distribui
livros didáticos dedicados a divi-
dir os jovens estudantes em
“brancos”(“descendentesdoses-
cravizadores”) e “negros” (“os
que, por cinco séculos, têm sido
desprezadosemassacrados”),en-
quanto suas comissões de sele-
ção aplicam as diretivas oficiais
para excluir as obras que não re-
tratam o Brasil como o país bina-
cional inventado por “uma certa
miopia social”. Uma gosma de
doutrinação racial escorre para
dentrodassalasdeaula,emporca-
lhando todo o sistema de ensino.

As pessoas aprendem a odiar.
O ódio racial é um substituto
míope, mas fácil, para a comple-
xa, nuançada reflexão política
sobre nossas ruínas sociais. Re-
nato Janine não deixaria de com-
parecer ao simpósio promovido
pela Capes e pela British Acade-
my no qual fez o elogio da mio-
pia. Estará ele presente quando
jovens colegas de escolas públi-
cas atirarem pedras uns nos ou-
tros porque os tons da pele sepa-
ram seus destinos no umbral da
universidade?
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SINAIS PARTICULARES
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A seleção a serviço
da cerveja

O BRASIL NA COPA
Seleção

Não bastasse a convocação do
Dunga, ou seja, só volantes e nin-
guém na criação – afinal, é nor-
mal, ele não tem nenhuma criati-
vidade –, descobri que o sr. An-
drés Sanchez, presidente do Co-
rinthians, será o chefe da delega-
ção brasileira! Só falta o Joel San-
tana de tradutor e intérprete...
CARLOS R. BARRETO BARSOTTI
cbarsotti@hotmail.com
São Paulo

FICHA LIMPA
Assim não vale

A Câmara aprovou o Projeto Fi-
cha Limpa num acordo de líde-
res. Assim não vale, porque a po-
pulação não se pode divertir com
o voto dos mensaleiros do gover-
no Lula ou de quem quebra sigilo
bancário de caseiro.

MIREL GONÇALVES SOUZA
mirelgsouza@yahoo.com.br
Santos

Ficha limpa já a partir de outubro
de 2010, esse é o desejo de todos
os eleitores!
ROBERT HALLER
robelisa@click21.com.br
São Paulo

TUMA JÚNIOR
O preço do silêncio

Quando começaram a pipocar de-
núncias sobre o governador do
Distrito Federal, José Roberto Ar-
ruda, seu fim foi a prisão. Temos
a considerar que o ex-governa-
dor era oposição e por isso a rapi-
dez em ir para a cela, mesmo ten-
do ele dito que falaria o que sa-
bia. Ficou só na ameaça e amar-
gou uns bons dias preso. Já Tu-
ma Júnior é da situação e Lula de-

fendeu-o porque, certamente, se
for jogado aos leões, dirá o que sa-
be e, se vier à tona, cai o dominó
com todas as peças. Quanto vale
o silêncio de Tuma Júnior?
LUCIANA LINS
lucianavlins@gmail.com
Campinas

É de lavar a alma o artigo de José
Nêumanne ‘Polícia é polícia, ban-
dido é bandido’ (12/5, A2). São ra-
ciocínios impecáveis como esse
que nos fazem ter a certeza de
que o Brasil pode mais.
M. BENEDITA C. A. FORTUNATO
mbclaret@ig.com.br
São Paulo

PARQUE DA ÁGUA BRANCA
Autoritarismo na reforma

A iniciativa da primeira-dama
paulista de reformar o Parque da
Água Branca é louvável. O que se

lastima é a forma autoritária de
fazê-lo. Os moradores da vizi-
nhança e todos os interessados
devem ser ouvidos e suas opi-
niões, ponderadas. É um exercí-
cio de cidadania e direito de toda
a população exercê-lo, principal-
mente por meio de uma represen-
tativa associação de moradores.
Espera-se que a sra. Deuzeni te-
nha a sensibilidade de compreen-
der e respeitar os anseios que se
manifestam. É o mínimo que se
espera de uma integrante de go-
verno democrático.
HONYLDO ROBERTO PEREIRA PIN-
TO, diretor-presidente da Associa-
ção Amigos do Jardim Canadá
honyldo@temfoto.com.br
Ribeirão Preto

ESCLARECIMENTOS
Rodoanel

Ao contrário do que afirma o títu-
lo da matéria Trecho Sul do Ro-
doanel está às escuras (6/5, C7), a

via não carece de iluminação, co-
mo o próprio conteúdo da repor-
tagem informa. A contradição po-
de ser destacada em várias passa-
gens do texto, quando sugere
que “as pistas estão praticamen-
te às escuras” e “as únicas exce-
ções são alguns pontos, como as
pontes sobre as represas e os
acessos, onde são usados gerado-
res elétricos”. São justamente os
locais que necessitam de ilumina-
ção, segundo normas técnicas, in-
dependentemente de a energia
ser produto de geradores ou da
Eletropaulo. A sinalização de to-
do o Trecho Sul atende ao Ma-
nual de Sinalização Rodoviária
do DER/SP, do Contran e da
ABNT/NBR, a saber: pintura me-
cânica e manual com tinta retror-
refletiva; tachas do tipo 4 refleti-
vo de vidro, o popular “olho de
gato”; balizador lateral de solo
no bordo do acostamento e do
canteiro central; balizador de bar-
reira de concreto e defensa metá-
lica com elementos refletivos. To-

dos esses elementos de seguran-
ça são perceptíveis ao tráfego no-
turno da via, pois são iluminados
pela luz dos faróis dos veículos.
Por fim, está para ser concluído o
sistema de monitoramento ele-
trônico, com 51 câmeras – em
61,4 km de extensão –, que a tor-
na uma das vias mais seguras e
modernas do País.
PATRÍCIA GUEDES, Assessoria de
Imprensa da Secretaria dos Trans-
portes do Estado
São Paulo

‘Concordata rural’

Na condição de presidente da Câ-
mara Reservada à Falência e Re-
cuperação Judicial do Tribunal
de Justiça do Estado de São Pau-
lo, único órgão com competência
para apreciar recursos interpos-
tos em ações de falência e pedi-
dos de recuperação judicial, fi-
quei surpreso com o editorial
Concordata rural (10/5, A3), di-
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Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)
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É de virar o estômago
associar a luta da
esquadra canarinho ao
consumo de bebidas

Uma gosma de
doutrinação racial
emporcalha todo o
sistema de ensino

%HermesFileInfo:A-2:20100513:

A2 Espaço aberto QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Text Box
Imagem

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 maio 2010, Primeiro Caderno, p. A2.




