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O que têm em comum Ronaldinho Gaúcho e Amy Winehouse? Apresentados aos cariocas na 
mesma semana, ambos estão caindo pelas tabelas; cada performance é uma incógnita; seus 
públicos, apesar de diferentes — um entre o chique e o pós-rebelde; outro uma “nação” 
ensandecida —, são movidos não só pela qualidade intrínseca do trabalho de seus ídolos hoje, 
mas pelo marketing que trata de reabilitá-los e pilhar sua sobrevida. Os fãs de Amy 
aplaudiram a cantora e atacaram os caretas que não se ligaram na sua vibe. Os de Ronaldinho 
reverenciaram o novo imperador e as coxudas que bailavam no Coliseu da Gávea. Nesta 
edição da sessão Logo, A Página Móvel (que saiu este domingo no Segundo caderno) a 
convergência dos fenômenos sob três prismas.   
 

 
  
Onde os  sequelados têm vez  
Bernardo Araujo  
 
O marketing pode ser esportivo, cultural, político, mas ele funcionará de verdade se houver 
alguma paixão envolvida. Aí, o craque decadente e a cantora vacilante ou o supercraque e a 
superdiva do soul moderno, como preferir estão juntos: é preciso muitoamor para suportar o 
engarrafamento na ida e na volta da Arena (está bem, a não ser para os sortudos moradores 
do Rio 2), onde se ouviria uma moça trôpega cantar por uma hora, alternando o vozeirão que 
a tornou conhecida com letras mal balbuciadas e fora do tempo; da mesma forma, só a paixão 
justifica um ajuntamento de 20 mil pessoas suarentas em pleno verão carioca para ver um 
dentuço fazer hang loose com as mãos por dez minutos, tudo sob o comando de Ivo Meireles. 
Por outro lado, nada mais normal do que horas no trânsito e um ingresso extorsivo para se ver 



o fenômeno Amy Winehouse; assim como uma sauninha na Gávea para se saudar o melhor 
jogador do mundo é o mínimo que se espera de um torcedor.  
 
Com paixão, fica fácil. E a discussão esquenta: “Mas vocês não sabiam que Amy era uma 
sequelada? Queriam uma performance ‘normal’ dela?”, vociferaram os defensores nos 
votequins e redes sociais da vida. É bem verdade que ninguém imaginava uma aeróbica à la 
Ivete Sangalo, mas bem que o ingresso poderia ter vindo com aquele aviso, tipo “visão 
obstruída”. E se o mesmo acontecer com Ronaldinho? “Queriam o quê? Que ele jogasse como 
fez no Barcelona?”, dirão alguns. A apaixonada torcida se contentará com o Ronaldinho 
recente? E se o dentuço arrebentar no Estadual, contra os bravos Olaria, Cabofriense e Nova 
Iguaçu, terá valido o milhãozinho que receberá por mês? Perguntas que só o marketing 
responde. E os milhões continuam movimentando o mundo.  
 

 
  
Rock exalta atitude que futebol teme  
Antonio Carlos Miguel  
 
Mesmo aos trancos e barrancos, Amy Winehouse está cumprindo a sua tarefa. 
 
Restava, enquanto batucava essa linhas, a apresentação marcada para sábado, em São Paulo, 
a quinta e última da turnê brasileira, na primeira sequência de shows que protagoniza desde o 
verão europeu de 2008.  
 
Se repetir o que fez nas passagens por Florianópolis, Rio (na segunda noite) e Recife (mesmo 
caindo no palco na quinta, levou o show até o fim), seus empresários terão algum cacife para 
vender mais shows, após a cantora e barraqueira inglesa ter queimado seu filme nos últimos 
três anos.  
 
Queimou em parte. Num mundo como o do rock, onde a atitude de bad girl tem, para muita 
gente, o mesmo peso do artístico/técnico, os irregulares shows de Amy “Alldrinkshouse” deram 
para o gasto. 
 
Até a caótica primeira noite carioca, com apenas uma hora, teve seus momentos, incluindo 
“Just friends” e “Valerie”.  
 
Apesar de todos os barracos, Amy é, sim, uma grande cantora na tradição do soul e do jazz; 
seu repertório autoral, mesmo que pequeno, está entre os melhores da cenapop desta 
primeira década do século; e sua banda é afiada. A prova de Ronaldinho Gaúcho pode ser bem 
mais difícil. Para torcidas de futebol, o que importa é resultado, vitória medalhas de prata, 
vice-campeonatos são entendidos como derrotas, por melhor que os jogadores tenham se 
comportado. Um dos últimos craques do futebol brasileiro, ele tem um histórico de grandes 
jogadas e de intensa vida noturna, adepto de pagodes, namoros e badalações mis. Pelo senso 
comum, é um direito dele, desde que não interfira em sua relação com a bola. Mas, caso, 
durante este ano de contrato milionário, o Flamengo não transforme a contratação de 
Ronaldinho em títulos, de nada vai adiantar o bom desempenho dentro e fora dos gramados. A 
galera eufórica que lotou a Gávea na quarta-feira passada enquanto o mundo desabava nas 
cidades serranas fluminenses vai chorar, e odiar o ídolo e os dirigentes do clube.  
 

 
 
O que restou de nós, os fãs  
André Miranda  
 
Duas massas se reuniram na última semana no Brasil com objetivos distintos. Uma se 
distribuiu em cinco  dias para declarar sua admiração por Amy Winehouse, aquela inglesa que 
conquistou o mundo em 2006 cantando que nunca iria para uma clínica de reabilitação e, 
certamente por essa recusa inicial, ficou um tempão sem se apresentar. Foram shows em 
Florianópolis, Rio, Recife e São Paulo, mas falou-se tanto do que ela fez (ou não fez) 



hospedada nos hotéis quanto do que ela não fez (ou fez) no palco. A outra massa se oncentrou 
em apenas um dia. Foram 20 mil torcedores do Flamengo ocupando o estádio da Gávea, no 
Rio, para saudar a chegada de Ronaldinho Gaúcho ao time. O jogador voltou ao Brasil logo 
após um ano ruim, em que, sim, se apresentou publicamente, mas não encantou nem foi 
convocado para a Copa do Mundo. Como todos os atletas de seu nível, foi disputado por 
equipes de todo o planeta, até pousar no Fla. Em ambos os casos, as massas foram 
parcialmente alimentadas pelo que esperam dos ídolos. Amy é a cantora que contradiz o físico 
frágil e olhar perdido com uma voz excepcional. Ronaldinho é o jogador dentuço e feio que faz 
com que qualquer torcida volte seu olhar para ele em campo. Só que expectativas são mais 
geradas por imagens que por talento. Amy e Ronaldinho não encantavam ninguém há tempos. 
Mas os fãs — eu, inclusive — foram ao show tendo em mente uma imagem idealizada de como 
Amy se portaria no palco. Os de Ronaldinho (entre os quais me incluo mas, vade retr o, sou 
vascaíno e não fui) levavam em mente a imagem projetada do futuro (ele vai repetir as 
atuações clássicas?) e a imagem da festa popular regada a cerveja e mulheres popozudas. 
Nesse sentido, o sonho se fez realidade. Amy e Ronaldinho são irmãos nesse mundo de 
imagens. São filhos de um tempo em que o peito de fora dela na varanda do hotel ou a 
entrevista coletiva dele (para não dizer nada) são mais importantes do que o resto. É o resto 
que nós queremos. É esse “resto” que deveria ficar para a História.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 jan. 2011, Segundo Caderno, p. 4. 


