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Como bandas racistas
recrutam defensores
da supremacia branca
‘Hate music’ atrai jovens com marketing convencional

Brasil,ovencedornaampliaçãodoMercosul
A Venezuela pode parecer a vitoriosa, mas as poucas possibilidades de exportação e a economia estatizada significam revezes em sua relação com os vizinhos

O atirador que matou
seis pessoas num
templo sikh ao sul de
Milwaukee, no do-
mingo, fazia parte de
uma cena musical un-

derground que serve como meio de
recrutamento para o movimento ra-
cista que defende a supremacia da ra-
ça branca nos Estados Unidos.

Wade Michael Page, de Cudahy,
Wisconsin, era guitarrista e funda-
dor da banda de hardcore End Apa-
thy, que propagava o poder da raça
branca em sua música. Trata-se de
uma banda que o Southern Poverty
Law Center identificou como uma
das dezenas de grupos musicais en-
volvidos com organizações racistas
nos últimos anos.

Numa entrevista em abril de 2010,
postada no website da gravadora do gru-
po, a Label 56, Page disse que as letras
das suas músicas “são variadas, falam de
temas sociológicos, religião e como o
valor da vida humana tem se degradado
pela submissão à tirania e à hipocrisia a
que estamos subjugados”.

Page afirmou também que tocava nas
bandas Definite Hate e 13 Knots, ambas
associadas a movimentos racistas.

Veterano do Exército que jamais ser-
viu no exterior, Wade foi morto por poli-
ciais na frente do templo sikh em Oak
Creek depois que assassinou seis pes-
soas com uma pistola de calibre 9 milí-
metros. Policiais e agentes do FBI não
deram explicações sobre os motivos do
crime, mas disseram estar examinando
as relações de Page com grupos racistas.

A investigação do FBI determinará se o
incidente deve ser classificado como
um ato de terrorismo doméstico.

O selo Label 56 procurou se desvincu-
lar de Page e sua banda, divulgando um
comunicado na segunda-feira no qual
afirmou “lamentar muito a tragédia” e
estar removendo do seu website todas
as imagens e produtos relacionados à
End Apathy para a banda não se aprovei-
tar “financeiramente ou com a publici-
dade”.

“Por favor não entendam o que Wade
fez como algo honroso ou respeitável e
não pensem que somos todos iguais”,
conclui o comunicado.

O website da Label 56 promove mui-
tos eventos e causas ligados a movimen-
tos racistas, incluindo vídeos de Merlin
Miller – candidato à presidência este
ano pelo American Third Position
Party, organização que prega a suprema-
cia da raça branca – e informações sobre
a European American Heritage Celebra-
tion, que terá lugar no próximo mês em
Moosic, na Pensilvânia.

Heidi Beirich, diretora de pesquisa do
Southern Poverty Law Center, diz que a
comunidade da “hate music” (música
de ódio) é sofisticada e opera muito à
maneira do setor de música convencio-
nal: turnês das suas bandas pelos Esta-
dos Unidos e no exterior, os ouvintes
são atraídos por meio de vídeos em web-
sites e redes sociais – e a promoção jun-
to às massas inclui camisetas, CDs, pôs-
teres, videogames e outros produtos.

Heidi diz que bandas com o mesmo
grupo de músicos mudam de nome com

frequência, com a intenção de dar a pare-
cer que esse cenário musical está cres-
cendo. Muitos selos, como Tighrope Re-
cords e Resistance Records, estão liga-
dos a importantes grupos que pregam a
supremacia da raça branca. Seu objeti-
vo, diz Heidi, é atrair os jovens, para en-
volvê-los nos movimentos.

“É um grande recurso de recrutamen-
to para essas organizações e elas sabem
disso”, diz ela.

O exemplo mais conhecido é o Pro-

ject Schoolyard USA, organizado pela
Panzerfaust Records, gravadora hoje ex-
tinta de Minneapolis que em 2004 distri-
buiu cópias gratuitas de um CD com di-
versas bandas, para estudantes de todo
o país. O website do grupo trazia o slo-
gan: “Não procuramos entreter crian-
ças racistas, nós as criamos”.

Na entrevista online, Page disse que
seu grupo tocou no Hammerfest 2000,
que, segundo Heidi, “equivale ao Lolla-
palooza, mas no mundo do ódio”. O
Hammerskin Nation, considerado um
dos grupos de skinheads neonazistas
mais bem organizados nos Estados Uni-
dos é que promove o festival.

Normalmente as gravadoras são de-
sorganizadas, não estão necessariamen-
te motivadas pelo lucro e são operadas

por poucas pessoas, diz Christian Pic-
colino, que integrou um movimento
que pregava a supremacia branca em
Chicago e depois abandonou o grupo
para fundar a Life After Hate, organi-
zação não lucrativa que fornece pro-
gramas educacionais sobre tolerân-
cia para escolas.

Piccolino tocou na banda racista
White American Youth entre 1990 e
1993 e depois foi líder dos Northern
Hammerskins. “Os membros da ban-
da funcionavam como marqueteiros
da organização”, diz ele, porque a mú-
sica é um instrumento muito podero-
so para impressionar e, finalmente,
persuadir os adolescentes.

“A coisa mais perigosa é a música.
Não é a organização, é a mensagem
contida na música”, ele afirma. “A
música, em geral, consegue criar um
impulso emocional e os skinheads
compreenderam isso muito bem.”

Piccolino disse não conhecer Page
ou suas bandas. E afirmou que o tra-
balho educacional que realiza hoje
nas escolas tem por finalidade levar
aos jovens a mensagem de que a bon-
dade e a compaixão são mais fortes
que o ódio.

“Se a bondade tivesse sido mostra-
da a Wade 20 anos atrás, talvez ele
tivesse a chance de não seguir esse
caminho.” / TRADUÇÃO DE TEREZINHA
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A sabedoria conven-
cional diz que a
Venezuela foi
a grande ven-
cedora da últi-
ma cúpula do

Mercosul, quando o país ingres-
sou oficialmente, enfim, no
bloco comercial sul-ameri-
cano. Para mim, porém, o
grande vencedor foi o Bra-
sil. Evidentemente, o pre-
sidente venezuelano, Hu-
go Chávez, ao lado da presi-
dente brasileira, Dilma Rous-
seff, da presidente argentina,
Cristina Kirchner, e do presidente
uruguaio, José Mujica, foi o centro
das atenções em Brasília, enquanto
assinava a incorporação oficial da Ve-
nezuela ao Mercosul.

Era a primeira viagem oficial ao ex-
terior de Chávez não relacionada ao
seu tratamento de câncer, em Cuba,
em mais de um ano e uma grande vitó-
ria propagandística em sua campa-
nha para vencer a a eleição de 7 de
outubro em seu país.

A foto de Chávez sorrindo ao lado
dos presidentes dos maiores países
da América do Sul não só o ajudou a
desarmar alegações de críticos de
que ele não está fisicamente apto a
concorrer à presidência, mas tam-
bém o ajudou a defender, em seu
país, que ele não é nenhum pária in-
ternacional cujos amigos estrangei-
ros são os ditadores de Cuba, Síria,
Irã e Bielo-Rússia.

De mais a mais, a incorporação da
Venezuela ao Mercosul deu à campa-
nha de reeleição de Chávez um novo
tema para reforçar as esperanças dos
venezuelanos, no momento em que o
país se vê às voltas com uma inflação
galopante, seguidos apagões de ener-
gia e índices recordes de criminalida-
de.

“Essa é a maior oportunidade histó-
rica da Venezuela em 200 anos”, dis-
se Chávez na cerimônia do Mercosul.
“O Mercosul será, sem dúvida, o prin-
cipal motor para garantir nossa inde-
pendência e acelerar nosso desenvol-
vimento.” Com a inclusão da Vene-
zuela, o bloco será a “quinta potência
mundial”, com uma economia combi-
nada de US$ 3,3 trilhões, 83% da pro-
dução econômica da América do Sul
e 270 milhões de pessoas, de acordo
com ele.

No entanto, um teste de realidade
nas afirmações grandiloquentes fei-
tas por Chávez e pelos outros presi-
dentes na cerimônia de Brasília reve-
la que o Mercosul, longe de ser um
gigante econômico em ascensão, cor-

re o risco de seguir os passos de malfada-
das associações sul-americanas anterio-
res de livre comércio, como a Alalc, nos
anos 60, e a Aladi, na década de 80.

Para começar, o comércio entre os
membros do Mercosul vem caindo acen-
tuadamente nos últimos anos. Segundo
a Comissão Econômica das Nações Uni-

das para a América Latina e Caribe (Ce-
pal), o comércio entre os membros do
Mercosul, que chegou a representar
25% do comércio do bloco com o resto
mundo, em 1998, caiu para 15,2% no ano
passado.

O declínio não ocorreu apenas em ra-
zão do fato de que os membros do Mer-

cosul aumentaram dramaticamente
seu comércio com a China, mas tam-
bém porque eles estão colocando obstá-
culos comerciais crescentes entre eles.
No começo deste ano, a Argentina adi-
cionou quase 200 produtos – incluindo
laptops e motos – em sua lista de impor-
tações mundiais que requerem licenças

de comércio exterior não automáti-
cas, bloqueando dezenas de importa-
ções de países do Mercosul.

O Brasil retaliou, bloqueando im-
portações automáticas de vários pro-

dutos argentinos, entre os
quais vinho e batata. O co-

mércio entre Brasil e Ar-
gentina, os maiores
membros do bloco co-
mercial, deve diminuir

10% este ano.
Quanto à alegação de Chá-

vez de que com a inclusão da
Venezuela o Mercosul seu país

será a “quinta potência mun-
dial”, a verdade é que o Brasil, sozi-

nho, já é a quinta ou sexta econo-
mia do mundo.

Questionadosse a entrada da Vene-
zuela no Mercosul dará um renovado
vigor ao bloco, especialistas em co-
mércio foram céticos. Eles dizem
que, após 12 anos de políticas econô-
micas desastrosas de Chávez, a Vene-
zuela, rica em petróleo, ficou virtual-
mente sem nenhuma indústria de fa-
bricação competitiva e precisa impor-
tar aproximadamente 70% de suas
necessidades alimentares. Portanto,
ela não tem quase nada para exportar
a seus colegas do Mercosul.

Para a maioria dos especialistas, a
expansão do Mercosul é, mais do que
tudo, um “teatro político”. A econo-
mia estatal da Venezuela está tão em
descompasso com as regras do Mer-
cosul que o documento que Chávez
assinou na semana passada contém
centenas de exceções. Com o passar
dos anos, a Venezuela terá de adicio-
nar outras centenas, dizem especia-
listas.

Na minha opinião, se há algum ven-
cedor no ingresso da Venezuela no
Mercosul, é o Brasil. E, em menor
grau, a Argentina. Ambos poderão
vender alimentos e produtos manufa-
turados à Venezuela com tarifas pre-
ferenciais.

Na reunião em Brasília, Dilma e
Chávez já assinaram um acordo para
a compra pela Venezuela de seis
aviões comerciais Embraer E-190, fa-
bricados no Brasil. Isso faz parte de
um acordo ainda maior que poderá
incluir compras venezuelanas no va-
lor de US$ 900 milhões.

Eles poderiam ter feito tudo isso
sem todo o show do Mercosul, mas
Chávez queria a coreografia para ven-
der aos eleitores em casa o sonho de
que eles estarão se juntando ao ex-
pansivo bloco comercial sul-america-
no. Isso pode ser bom para Chávez,
mas não necessariamente para a Ve-
nezuela. / TRADUÇÃO DE CELSO
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‘Se a bondade tivesse sido
mostrada a Wade 20 anos atrás,
talvez ele tivesse a chance de
não seguir esse caminho’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




