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O nipotente, o senso comum proclama que “gosto, futebol e
política não se discutem”. Acostumadas que estão às falsas
equivalências, reiteradas por setores da “grande” mídia, parte

das pessoas tende a acatar o rifão como se fosse máxima filosófica.
Talvez você se pergunte qual o problema em proceder dessa forma.
Tento responder.

Diria que essa conduta implica duas cláusulas: (1) ela tende a nivelar
rasteiramente critérios de cunho pessoal (definição de bom/mau gosto;
torcida por determinado time de futebol) com decisões que, tomadas
individualmente ou não, podem definir o futuro não só do eleitor, mas
da cidade, do Estado e da Nação. (2) Ao rebaixar a política ao âmbito
da querela pessoal, o palpiteiro converte debate em bate-boca; e,
mais grave, passa a enxergar o vizinho, a prestadora de serviços, o
jornalista, a freguesa, o motorista de aplicativo, o açougueiro, a
professora, o estudante, a artista, ora como aliados (circunstanciais),
ora como oponentes (quase eternos).

Nesse sentido, a primeira providência seria reconhecer que equiparar
gosto(s) ou futebol à política é uma fórmula apaziguadora que
pretende, dentre outras coisas, evitar que se apontem equívocos,
criem vibes desagradáveis ou se denunciem arbitrariedades – por
mais respaldadas e evidentes que elas sejam. A negação ostensiva da
existência de dados, testemunhos, registros em canais de vídeo ou
documentos comprobatórios pode sugerir que, para uma parte
expressiva do eleitorado, política e politicagem seriam termos
equivalentes. Talvez repouse aí a premissa de que “todos” os
candidatos “seriam iguais” e a “conclusão” resignada de que “tanto
faz” e “nada muda”.

Isso talvez explique, em parte, a elevada proporção de não eleitores,
num momento tão decisivo como este. Como justificar a abstenção?
Preguiça? Desinteresse? Descrença? Apatia? Postura enviesada de
quem confundiu dogma com verdade e desistência com neutralidade?
Ou adesão hipócrita a pautas reacionárias e excludentes, como se
elas implicassem, de fato, a moralização dos costumes? Os dados
estão à mostra. Basta examinar as aberrações inventadas pela
máquina do ódio, disseminadas imediatamente e sem cessar nas
redes sociais e grupos de mensagem.
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https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&su=N%C3%A3o%20%C3%A9%20uma%20final%20de%20campeonato&body=https%3A%2F%2Fjornal.usp.br%2Fartigos%2Fnao-e-uma-final-de-campeonato%2F%0A%0AN%C3%A3o%20%C3%A9%20uma%20final%20de%20campeonato%0A%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Anipotente%2C%20o%20senso%20comum%20proclama%20que%20%E2%80%9Cgosto%2C%20futebol%20e%20pol%C3%ADtica%20n%C3%A3o%20se%20discutem%E2%80%9D.%20Acostumadas%20que%20est%C3%A3o%20%C3%A0s%20falsas%20equival%C3%AAncias%2C%20reiteradas%20por%20setores%20da%20%E2%80%9Cgrande%E2%80%9D%20m%C3%ADdia%2C%20parte%20das%20pessoas%20tende%20a%20acatar%20o%20rif%C3%A3o%20como%20se%20fosse%20m%C3%A1xima%20filos%C3%B3fica.%20Talvez%20voc%C3%AA%20se%20pergunte%20qual%20o%20problema%20em%20proceder%20dessa%20forma.%20Tento%20responder.%0D%0A%0D%0ADiria%20que%20essa%20conduta%20implica%20duas%20cl%C3%A1usulas%3A%20%281%29%20ela%20tende%20a%20nivelar%20rasteiramente%20crit%C3%A9rios%20de%20cunho%20pessoal%20%28defini%C3%A7%C3%A3o%20de%20bom%2Fmau%20gosto%3B%20torcida%20por%20determinado%20time%20de%20futebol%29%20com%20decis%C3%B5es%20que%2C%20tomadas%20individualmente%20ou%20n%C3%A3o%2C%20podem%20definir%20o%20futuro%20n%C3%A3o%20s%C3%B3%20do%20eleitor%2C%20mas%20da%20cidade%2C%20do%20Estado%20e%20da%20Na%C3%A7%C3%A3o.%20%282%29%20Ao%20rebaixar%20a%20pol%C3%ADtica%20ao%20%C3%A2mbito%20da%20querela%20pessoal%2C%20o%20palpiteiro%20converte%20debate%20em%20bate-boca%3B%20e%2C%20mais%20grave%2C%20passa%20a%20enxergar%20o%20vizinho%2C%20a%20prestadora%20de%20servi%C3%A7os%2C%20o%20jornalista%2C%20a%20freguesa%2C%20o%20motorista%20de%20aplicativo%2C%20o%20a%C3%A7ougueiro%2C%20a%20professora%2C%20o%20estudante%2C%20a%20artista%2C%20ora%20como%20aliados%20%28circunstanciais%29%2C%20ora%20como%20oponentes%20%28quase%20eternos%29.%0D%0A%0D%0ANesse%20sentido%2C%20a%20primeira%20provid%C3%AAncia%20seria%20reconhecer%20que%20equiparar%20gosto%28s%29%20ou%20futebol%20%C3%A0%20pol%C3%ADtica%20%C3%A9%20uma%20f%C3%B3rmula%20apaziguadora%20que%20pretende%2C%20dentre%20outras%20coisas%2C%20evitar%20que%20se%20apontem%20equ%C3%ADvocos%2C%20criem%20vibes%20desagrad%C3%A1veis%20ou%20se%20denunciem%20arbitrariedades%20%E2%80%93%20por%20mais%20respaldadas%20e%20evidentes%20que%20elas%20sejam.%20A%20nega%C3%A7%C3%A3o%20ostensiva%20da%20exist%C3%AAncia%20de%20dados%2C%20testemunhos%2C%20registros%20em%20canais%20de%20v%C3%ADdeo%20ou%20documentos%20comprobat%C3%B3rios%20pode%20sugerir%20que%2C%20para%20uma%20parte%20expressiva%20do%20eleitorado%2C%20pol%C3%ADtica%20e%20politicagem%20seriam%20termos%20equivalentes.%20Talvez%20repouse%20a%C3%AD%20a%20premissa%20de%20que%20%E2%80%9Ctodos%E2%80%9D%20os%20candidatos%20%E2%80%9Cseriam%20iguais%E2%80%9D%20e%20a%20%E2%80%9Cconclus%C3%A3o%E2%80%9D%20resignada%20de%20que%20%E2%80%9Ctanto%20faz%E2%80%9D%20e%20%E2%80%9Cnada%20muda%E2%80%9D.%0D%0A%0D%0AIsso%20talvez%20explique%2C%20em%20parte%2C%20a%20elevada%20propor%C3%A7%C3%A3o%20de%20n%C3%A3o%20eleitores%2C%20num%20momento%20t%C3%A3o%20decisivo%20como%20este.%20Como%20justificar%20a%20absten%C3%A7%C3%A3o%3F%20Pregui%C3%A7a%3F%20Desinteresse%3F%20Descren%C3%A7a%3F%20Apatia%3F%20Postura%20enviesada%20de%20quem%20confundiu%20dogma%20com%20verdade%20e%20desist%C3%AAncia%20com%20neutralidade%3F%20Ou%20ades%C3%A3o%20hip%C3%B3crita%20a%20pautas%20reacion%C3%A1rias%20e%20excludentes%2C%20como%20se%20elas%20implicassem%2C%20de%20fato%2C%20a%20moraliza%C3%A7%C3%A3o%20dos%20costumes%3F%20Os%20dados%20est%C3%A3o%20%C3%A0%20mostra.%20Basta%20examinar%20as%20aberra%C3%A7%C3%B5es%20inventadas%20pela%20m%C3%A1quina%20do%20%C3%B3dio%2C%20disseminadas%20imediatamente%20e%20sem%20cessar%20nas%20redes%20sociais%20e%20grupos%20de%20mensagem.%0D%0A%0D%0AUm%20mandat%C3%A1rio%20que%20utiliza%20o%20aparato%20p%C3%BAblico%20em%20conluio%20com%20a%20bancada%20da%20bala%20e%20pseudomission%C3%A1rios%2C%20para%20benef%C3%ADcio%20pr%C3%B3prio%20ou%2C%20no%20m%C3%A1ximo%2C%20de%20sua%20legenda%20partid%C3%A1ria%2C%20age%20de%20modo%20torpe%20e%20ego%C3%ADsta%20%28sob%20a%20complac%C3%AAncia%20e%20o%20preconceito%20daqueles%20que%20nunca%20frequentaram%20os%20espa%C3%A7os%20que%20demonizam%29.%20Nada%20mais%20compat%C3%ADvel%20com%20uma%20personalidade%20narc%C3%ADsica%20%28sen%C3%A3o%20megaloman%C3%ADaca%29%20e%20MIT%C3%94mana.%20Seja%20qual%20for%20o%20diagn%C3%B3stico%2C%20sequestrar%20as%20verbas%20de%20escolas%2C%20institutos%20e%20universidades%20federais%20%C3%A9%20crime%20de%20responsabilidade.%20%C3%89%20motivo%20para%20que%20todos%20que%20defendemos%20a%20democracia%20saiamos%20%C3%A0s%20ruas%2C%20estendamos%20as%20m%C3%A3os%20uns%20aos%20outros%20e%20pressionemos%20as%20institui%C3%A7%C3%B5es%20para%20que%20se%20posicionem%20vigorosamente%20em%20defesa%20da%20democracia.%0D%0A%0D%0ACausa%20estranheza%20o%20sil%C3%AAncio%20de%20algumas%20entidades%3B%20de%20jornais%20que%20se%20autodefinem%20como%20ve%C3%ADculos%20com%20maior%20credibilidade%3B%20de%20personalidades%20que%20disputam%20protagonismo%20nas%20m%C3%ADdias%3B%20de%20incertos%20representantes%20da%20sociedade%20civil...%20Afinal%2C%20n%C3%A3o%20estamos%20diante%20de%20um%20ato%20isolado%20e%20pontual%2C%20mas%20de%20uma%20decis%C3%A3o%20nefasta%2C%20implementada%20tiranicamente.%20N%C3%A3o%20se%20trata%20de%20uma%20disputa%20entre%20torcidas%20de%20futebol%20nas%20arquibancadas%3B%20mas%20de%20aprimorarmos%20nosso%20senso%20de%20solidariedade%20contra%20os%20golpistas.%20N%C3%A3o%20confundamos%20a%20espetaculariza%C3%A7%C3%A3o%20de%20bravatas%20com%20atos%20de%20civismo.%20Estamos%20a%20testemunhar%20a%C3%A7%C3%B5es%20delet%C3%A9rias%2C%20forradas%20de%20capricho%20e%20%C3%B3dio%20cego%2C%20vociferadas%20por%20um%20punhado%20de%20sujeitos%20sem%20qualquer%20projeto%20para%20o%20povo%2C%20o%20Estado%20ou%20o%20Pa%C3%ADs.%0D%0A%0D%0AQuanto%20mais%20tempo%20esses%20seres%20ocuparem%20o%20poder%2C%20sem%20sofrer%20san%C3%A7%C3%B5es%20%C3%A0%20altura%20das%20atrocidades%20que%20cometem%20e%20asneiras%20que%20disseminam%2C%20mais%20se%20fortalecer%C3%A1%20o%20kit%20desfa%C3%A7atez%2C%20hipocrisia%20e%20virul%C3%AAncia.%20N%C3%A3o%20se%20trata%20de%20nos%20vitimizarmos%20%28o%20que%20seria%20leg%C3%ADtimo%29%2C%20mas%20de%20constatar%20macros%20e%20microviol%C3%AAncias%20di%C3%A1rias%20que%20afetam%20a%20sociedade%20em%20geral.%20O%20sequestro%20de%20verbas%20que%20inviabilizam%20o%20funcionamento%20dos%20institutos%20e%20universidades%20federais%20sugere%20que%20estamos%20a%20lidar%20com%20pessoas%20extremamente%20vaidosas%20%28pelo%20qu%C3%AA%3F%29%2C%20presun%C3%A7osas%20%28por%20qu%C3%AA%3F%29%20e%20autorit%C3%A1rias%2C%20movidas%20por%20inseguran%C3%A7as%20e%20ressentimentos%2C%20quase%20sempre%20projetados%20nos%20%E2%80%9Cinimigos%E2%80%9D%20%28a%20lista%20%C3%A9%20imensa%29%20e%20aplicados%20com%20sadismo%20%C3%A0s%20pessoas%20mais%20vulner%C3%A1veis.%0D%0A%0D%0ADefender%20a%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20das%20verbas%20que%20asseguram%20a%20dignidade%20do%20trabalho%2C%20o%20bem-estar%20da%20comunidade%20acad%C3%AAmica%20e%20o%20funcionamento%20adequado%20das%20institui%C3%A7%C3%B5es%20de%20ensino%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20protesto%20vago%2C%20de%20natureza%20setorial%20e%20dimens%C3%A3o%20corporativa.%20A%20quest%C3%A3o%20%C3%A9%20bem%20outra%2C%20grav%C3%ADssima.%20Posicionar-se%20dessa%20forma%20implica%20resistir%20aos%20ataques%20%C3%A0%20coisa%20p%C3%BAblica%3B%20reverter%20os%20cortes%20que%20afetam%20a%20ci%C3%AAncia%2C%20a%20pesquisa%2C%20o%20ensino%2C%20a%20aprendizagem%3B%20mostrar%20como%20isso%20impacta%20na%20prepara%C3%A7%C3%A3o%20de%20jovens%20e%20adultos%20para%20o%20mercado%20de%20trabalho%20etc.%20O%20%C3%A2mbito%20dessa%20velha%20nova%20luta%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20individual%3A%20estamos%20condenados%20a%20tomar%20parte%20dela%2C%20em%20defesa%20de%20um%20outro%20projeto%20civilizacional.%20Ou%20o%20%28e%29leitor%20realmente%20acredita%20que%20a%20redu%C3%A7%C3%A3o%20artificial%20no%20valor%20dos%20combust%C3%ADveis%2C%20a%20dois%20meses%20do%20pleito%20eleitoral%2C%20seja%20sinal%20de%20sa%C3%BAde%20econ%C3%B4mica%20e%20benignidade%3F%0A&tf=1
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fjornal.usp.br%2Fartigos%2Fnao-e-uma-final-de-campeonato%2F&text=N%C3%A3o%20%C3%A9%20uma%20final%20de%20campeonato
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https://twitter.com/usponline
https://www.youtube.com/canalusp
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https://www.instagram.com/usp.oficial/
https://jornal.usp.br/podcast/em-dia-com-o-direito-25-na-guerra-um-estado-pode-justificar-o-uso-da-forca-mas-seus-soldados-podem-ser-condenados/
https://jornal.usp.br/podcast/de-papo-pro-ar-65-o-pianista-antonio-adolfo-lanca-o-cd-octet-and-originals/
https://jornal.usp.br/podcast/sociedade-em-foco-130-escolha-de-ministro-da-economia-pode-ditar-o-caminho-para-politicas-publicas-diferentes/
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https://jornal.usp.br/artigos/instrumentos-de-compensacao-e-os-impactos-socioambientais-da-transicao-energetica-na-contemporaneidade/
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https://jornal.usp.br/home-universidade/


Um mandatário que utiliza o aparato público em conluio com a
bancada da bala e pseudomissionários, para benefício próprio ou, no
máximo, de sua legenda partidária, age de modo torpe e egoísta (sob
a complacência e o preconceito daqueles que nunca frequentaram os
espaços que demonizam). Nada mais compatível com uma
personalidade narcísica (senão megalomaníaca) e MITÔmana. Seja
qual for o diagnóstico, sequestrar as verbas de escolas, institutos e
universidades federais é crime de responsabilidade. É motivo para que
todos que defendemos a democracia saiamos às ruas, estendamos as
mãos uns aos outros e pressionemos as instituições para que se
posicionem vigorosamente em defesa da democracia.

Causa estranheza o silêncio de algumas entidades; de jornais que se
autodefinem como veículos com maior credibilidade; de
personalidades que disputam protagonismo nas mídias; de incertos
representantes da sociedade civil… Afinal, não estamos diante de um
ato isolado e pontual, mas de uma decisão nefasta, implementada
tiranicamente. Não se trata de uma disputa entre torcidas de futebol
nas arquibancadas; mas de aprimorarmos nosso senso de
solidariedade contra os golpistas. Não confundamos a
espetacularização de bravatas com atos de civismo. Estamos a
testemunhar ações deletérias, forradas de capricho e ódio cego,
vociferadas por um punhado de sujeitos sem qualquer projeto para o
povo, o Estado ou o País.

Quanto mais tempo esses seres ocuparem o poder, sem sofrer
sanções à altura das atrocidades que cometem e asneiras que
disseminam, mais se fortalecerá o kit desfaçatez, hipocrisia e
virulência. Não se trata de nos vitimizarmos (o que seria legítimo), mas
de constatar macros e microviolências diárias que afetam a sociedade
em geral. O sequestro de verbas que inviabilizam o funcionamento
dos institutos e universidades federais sugere que estamos a lidar com
pessoas extremamente vaidosas (pelo quê?), presunçosas (por quê?)
e autoritárias, movidas por inseguranças e ressentimentos, quase
sempre projetados nos “inimigos” (a lista é imensa) e aplicados com
sadismo às pessoas mais vulneráveis.

Defender a manutenção das verbas que asseguram a dignidade do
trabalho, o bem-estar da comunidade acadêmica e o funcionamento
adequado das instituições de ensino não é protesto vago, de natureza
setorial e dimensão corporativa. A questão é bem outra, gravíssima.
Posicionar-se dessa forma implica resistir aos ataques à coisa pública;
reverter os cortes que afetam a ciência, a pesquisa, o ensino, a
aprendizagem; mostrar como isso impacta na preparação de jovens e
adultos para o mercado de trabalho etc. O âmbito dessa velha nova
luta não é individual: estamos condenados a tomar parte dela, em
defesa de um outro projeto civilizacional. Ou o (e)leitor realmente
acredita que a redução artificial no valor dos combustíveis, a dois
meses do pleito eleitoral, seja sinal de saúde econômica e
benignidade?

Política de uso  
A reprodução de matérias e fotografias é livre mediante a citação do Jornal da
USP e do autor. No caso dos arquivos de áudio, deverão constar dos créditos a
Rádio USP e, em sendo explicitados, os autores. Para uso de arquivos de vídeo,
esses créditos deverão mencionar a TV USP e, caso estejam explicitados, os
autores. Fotos devem ser creditadas como USP Imagens e o nome do fotógrafo.

 TALVEZ VOCÊ GOSTE TAMBÉM

na-contemporaneidad
29/11/2022
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\\ MAIS LIDAS
(https://jornal.usp.br/ciencias/des
coberto-novo-mecanismo-
associado-ao-agravamento-da-
covid-19/) Descoberto novo

mecanismo associado ao agravamento da covid-19
(https://jornal.usp.br/ciencias/descoberto-novo-
mecanismo-associado-ao-agravamento-da-covid-
19/)

(https://jornal.usp.br/radio-
usp/acesso-para-o-enem-na-usp-
sera-uma-opcao-feita-pela-
inscricao-na-fuvest-e-nao-mais-

pelo-sisu/) Enem USP permite que aluno se inscreva
diretamente pelo sistema da Fuvest
(https://jornal.usp.br/radio-usp/acesso-para-o-
enem-na-usp-sera-uma-opcao-feita-pela-inscricao-
na-fuvest-e-nao-mais-pelo-sisu/)

(https://jornal.usp.br/campus-ribei
preto/diferencas-culturais-no-
catar-chamam-atencao-na-copa-
do-mundo/) Diferenças culturais
no Catar chamam atenção na Copa

do Mundo (https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-
preto/diferencas-culturais-no-catar-chamam-
atencao-na-copa-do-mundo/)

(https://jornal.usp.br/institucional/
oito-pesquisadores-da-usp-estao-
entre-os-mais-in�uentes-do-
mundo/) Oito pesquisadores da

USP estão entre os mais in�uentes do mundo
(https://jornal.usp.br/institucional/oito-
pesquisadores-da-usp-estao-entre-os-mais-
in�uentes-do-mundo/)

(https://jornal.usp.br/institucional/
jogador-richarlison-e-o-primeiro-
embaixador-do-programa-usp-
vida/) Jogador Richarlison é o

primeiro embaixador do programa USP Vida
(https://jornal.usp.br/institucional/jogador-
richarlison-e-o-primeiro-embaixador-do-programa-
usp-vida/)
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