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Por ser um fenóme-
no que congrega de 
modo lúdico pul-
sões agressivas de 
massa, o futebol é 

ambíguo. Não se sabe ao certo 
em que medida ele desloca e 
escoa a violência ou a estimu-
la. José Miguel Wisnik. em seu 
admirável livro sobre o assun-
to, flagra sua dupla natureza 
de ser ao mesmo tempo vene-
no e remédio. Garrincha e Pe-
le são paradigmas do ímpeto 
espontâneo e criativo do bra-
sileiro. Pele. segundo Wisnik, 
seria a justificativa da atitude 

afirmativa diante das qualida-
des brasileiras, contraposta à 
atitude pessimista, ainda que 
tão vitoriosa quanto, de Ma-
chado de Assis. 

Em tempos de insegurança 
generalizada, Bruno é agora o 
paradigma do veneno da vio-
lência. O que já se evidenciava 
no âmbito das torcidas organi-
zadas agora vem dircto do pal-
co da vida privada da estrela. 
Para refletir sobre o caso, vou 
levar a um terreno ainda não 
explorado a tese de que o fute-
bol é um substituto da guerra. 

Se a massa, na falta de ritu-
ais sacrílegos e guerras mun-

diais, precisa do futebol como 
sua simulação civilizada, então 
os jogadores são soldados. A 
prova é como em todas as en-
trevistas repetem-se a mesma 
postura modesta, espírito co-
letivo. promessa de melhora e. 
principalmente, prontidão pa-
ra o próximo combate. Se o jo-
gador é a secularização do sol-
dado. o soldado é a seculariza-
ção do herói mítico. O atacan-
te, na vanguarda do campo, faz 
gois, solta "bombas". O golei-
ro é, por conseguinte, a defesa 
anti-aérea. Ele protege nosso 
ponto fraco, nosso calcanhar 
de Aquiles, nossa região mais 
frágil. O goleiro é o guardião 
do gol assim como a elite ar-

AnHa, seguindo o verdade em amor, creiamos em tudo naquele que é o cabeço, Cristo. 
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vida privada 
da estrela 

mada é guardiã da praça cen-
tral da capital. Francisco Bosco 
afirma, ao escrever sobre Bru-
no, que a lei. no Brasil, "é nos-
so ponto cego". Bruno, que se 
sente acima da lei, tinha como 
função defender o ponto cego 
do gol, resguardar o "gol" para 
que outros jogadores façam do 
"gol" um remédio vitorioso e 
não fazer o "gol" contra vene-
noso, como foi o mais ou me-
nos o que aconteceu com Jú-
lio César em Brasil X Holan-
da. O duplo sentido da palavra 
"gol", portanto, retém a ambi-
guidade do veneno/remédio e 

a desloca para a figura do go-
leiro. No imaginário brasilei-
ro, o goleiro deve ser como 
o bombeiro: prestativo, simpá-
tico, amigo e impecavelmente 
exemplar. Sua função é salvar 
vidas, salvar da derrota, salvar 
da morte. 

Contudo, assim como a 
censura da ditadura foi subs-
tituída pelo imperativo midiá-
tico de chocar cada vez mais 
com os horrores da realidade, 
o guardião da segurança de-
ve se transformar no carras-
co egoísta. Bruno só defende 
seus próprios interesses, co-
metendo a falta mais grave: o 
soldado revelou-se um bárba-
ro. O remédio virou veneno. 

Mas será que o imaginá-
rio do jogador bom moço já 
não estava há muito perdido? 

Será que o povo é tão ingé-
nuo assim? Creio que não. Po-
rém hoje o veneno da mídia 
não consiste só em alimen-
tar a ilusão do bem. nem só 
espetacularizar a subsequen-
te devastação do mal, porém, 
antes de mais nada. em ali-
mentar a própria decepção in-
cessantemente renovada e re-
petida da ilusão. O problema 
é que a decepção incessante 
com a ilusão continua ilusó-
ria, só que agora tornou-se um 
pesadelo sem saída, scin pro-
teção, sem guardião que dela 
nos resguarde. 

Mas eu insisto: o pesadelo 
também é uma ilusão. Em vez 
de pôr holofotes em assassi-
nos que viram estrelas e estre-
las que viram assassinos, falta 
deixar aparecer o trabalho de 
quem está de fato fazendo al-
go de construtivo. 

Os torcedores não fazem 
ideia de quanta gente anónima 
está dando duro. levando bom-
ba, por um mundo melhor. 

» Eduardo Guerreiro B. losso é professor 
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