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Sempre detestei fumaça de cigarro. Comemorei a Lei Antifumo em lugares fe-
chados. Hoje, no entanto, vejo que a batalha contra o cigarro foi longe de-
mais: tornou-se uma campanha alarmista, moralista e mentirosa. Por que o
Estado me obriga a ver imagens terríveis de pessoas agonizando cada vez que
eu, um não-fumante, entro em uma banca de jornal? Como afirmar em propa-
gandas oficiais que o cigarro mata mais que as guerras? A insanidade da coisa
é tanta, que enquanto o STF libera a “marcha da maconha”, clara apologia ao
crime, a Anvisa quer acabar com a indústria do tabaco, que gera milhares de
empregos. Os possíveis malefícios do fumo já são mais do que notórios e públi-
cos. Se o Estado acha que uma pessoa com 18 anos já pode votar, ser presa e
dirigir um carro, por que com a mesma idade ela não teria capacidade de esco-
lher se fuma ou não? O tabaco é a “droga” mais inofensiva para a sociedade
porque não altera o livre arbítrio de quem a consome, ao contrário de outras
substâncias, entre elas, o próprio álcool. E, por isso, deve ser tolerado.

O Estado só deve interferir na decisão individual quando um individuo des-
respeita a liberdade alheia. Em um lugar fechado, parece-me adequado haver
restrições ao fumo. Mas e dentro do próprio carro? Sim, há leis que querem
proibir um fumante de acender um cigarro dentro de seu próprio veículo. Em
uma sociedade livre, cada indivíduo possui o livre-arbítrio para escolher se “vi-
ciar” no que quiser, desde que permitido pela legislação em vigor, mesmo que
isso não seja saudável. O saudoso Nelson Rodrigues, viciado em jogos de fute-
bol, foi impedido pela família de assistir as partidas decisivas do Fluminense pa-
ra preservar sua saúde. Será que pensando no meu bem-estar — e de milhões
de brasileiros —, o governo irá elaborar uma legislação para me impedir de ver
“jogos para cardíacos” só porque sei a escalação do time campeão carioca de
1995? Será que vão proibir que se frequente a praia sem protetor solar? Vão fis-
calizar se as pessoas lavam a mão antes de comer? Em Nova York, querem proi-
bir a batata frita por fazer mal a saúde. Lá, já é proibido fumar na calçada.

Cito as leis nova-iorquinas porque são o exemplo mais bem acabado de legis-
lações que interferem indevidamente na vida dos cidadãos com a desculpa de
protegê-los. É o “Estado babá”. A história ensina que o “Estado Babá” quanto
mais se fortalece, mais se transforma no “Estado Totalitário”. Dois personagens
do século XX ilustram essa lição. Winston Churchill, o estadista britânico, era
conhecido por ser um fumante compulsivo de charutos. Quando Hitler se van-
gloriou de não beber e não fumar, tornando o povo alemão mais “saudável”
com seu exemplo, o líder britânico replicou: “Fumo e bebo sem moderação. Em
compensação, durmo tranquilo todas noites com a minha consciência”.

Churchill viveu “apenas” 90 anos — dos quais 65 anos como fumante —, o
suficiente para ganhar o prêmio Nobel de Literatura e liderar o mundo livre
contra o regime nazista, que proibia o fumo, mas prescrevia morfina, anfeta-
minas e cocaína para que seus soldados lutassem melhor. Hoje, 29 de agos-
to, dia nacional contra o tabaco, é o dia perfeito para a reflexão: Por que uma
campanha antitabagista tão virulenta e um “oba-oba” em relação às dro-
gas? Incoerência ou movimento calculado? ■
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No final deste ano, mais tardar no início de 2013, o Facebook registrará 1 bilhão
de usuários ativos, número divulgado por uma auditoria. Numa conta meio ar-
redondada, isso equivale a 25% da população “adulta”, acima de 14 anos, do pla-
neta. É gente que não acaba mais, postando fotos da família, links de vídeo ou
uma piada nem sempre engraçada. E é difícil acreditar que um fenômeno dessa
proporção possa deixar de existir e ser assunto apenas dos livros de sociologia.

Há redes sociais de todo tipo e em todos esses ambientes as pessoas com-
partilham algo. No Instagram são fotos; no Youtube, vídeos; no Linked-in,
currículos; no Foursquare são resenhas de lugares e dicas do que comer ou
fazer. Não importa quão diferente seja a rede e seu conteúdo, quando para-
mos para analisá-las, todas têm algo em comum. Elas promovem o relaciona-
mento. E relacionamento não é modismo nem algo passageiro — está na es-
sência do homem e na história da humanidade.

Anos atrás, quando o Facebook ainda engatinhava e eu tinha uns poucos
amigos na rede, dei-me conta de que sabia mais da vida desses amigos do
que de minhas irmãs, que ainda não estavam conectadas. Em poucos minu-
tos estava a par da vida de várias pessoas, sabia que um tinha tirado férias, o
outro mudado de emprego. Mas, pra saber das minhas irmãs eu precisava te-
lefonar. Na vida corrida que levamos hoje, é difícil ligar ou encontrar as pes-
soas. Mas se eles estão em rede, toma apenas alguns segundos mandar um oi
ou dar um like na foto de um deles. Tem-se a sensação de pertencer a um
grupo e de interagir com ele, mesmo que seja virtualmente.

Redes funcionam como um agregador de pessoas prontas a se relacionar.
E, nesse sentido, não serão um modismo. Claro que há redes que surgem e
morrem, como agora ocorre com o Orkut, que já fez sucesso no Brasil mas a
cada dia perde mais e mais integrantes. Pode ser que as pessoas se cansem
do Facebook — e nos Estados Unidos, no ano passado, 1,5 milhão de usuários
saíram da rede, cometendo o Facebookcídio. Pode ser que as pessoas se can-
sem, inclusive, do excesso de exposição a que se submetem e voltem a culti-
var a privacidade. Mas isso dificilmente acontecerá sem o intermédio das re-
des sociais, por mais paradoxo que possa parecer. É que já estão surgindo re-
des mais restritas, que permitem poucos amigos.

Pessoalmente, acredito que haverá um crescente número de redes sociais,
cada vez mais segmentadas. As pessoas vão procurar suas tribos segundo seus
interesses: moda, literatura, música, viagens, produção de artesanato, brinca-
deiras infantis. A bem da verdade, já existem redes sociais de todas essas cate-
gorias citadas, algumas embrionárias ainda. E talvez elas sofram segmentação
ainda maior: rock, jazz, literatura inglesa, viagens de luxo, viagens populares.

Nessas redes, não importará muito a quantidade de pessoas e sim o que as
une. E essa é uma ótima notícia para empresas que trabalham com públicos seg-
mentados e que podem aproveitar essas redes como canal anunciante e de rela-
cionamento. Bom também para as empresas que pensam em montar uma rede
social própria, para interagir diretamente com seu público. O mundo do rela-
cionamento virtual ainda está nos primórdios, à espera de ser desbravado. ■

A batalha contra o cigarro
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PONTO DE VISTA

O Irã informou ontem não ter planos de mostrar suas instalações nucleares
a diplomatas que visitam o país para uma cúpula do Movimento dos Não-Alinhados,
contradizendo, assim, oferta feita pelo vice-ministro de Relações Exteriores,
Mohammad Mehdi Akhoundzadeh. “Nós não temos nenhum plano específico para
uma visita a instalações nucleares por parte de convidados estrangeiros que
participam da cúpula dos países não-alinhados”, disse o porta-voz da chancelaria
iraniana, Ramin Mehmanparast, segundo a agência estatal de notícias Irna. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 39.




