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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
ISTO É RACISMO?
Marcos Roberto Inhauser
As vaias e xingamentos recebidos pela presidente Dilma na abertura e encerramento da Copa
tiveram explicações oficiais e oficiosas.
Na esfera oficial, a fala da presidente merece análise. Segundo ela, “quem compareceu aos estádios,
..., foi ... quem tinha poder aquisitivo para pagar o preço dos ingressos, dominantemente uma elite
branca. Em alguns casos, devia ter 90%, em outros 80% ou 75%, mas era dominantemente elite
branca".
Para ela, as vaias que recebeu foi coisa de branco. Ela não foi a única entre os petralhas a assim
diagnosticar. Quem começou com a coisa foi o próprio Lula, ainda que este, depois tenha mudado o
tom do discurso.
Se eu escrevesse que a eleição e reeleição do Lula e a eleição da Dilma se deveu aos votos dos
pardos e negros com “votos comprados com o Bolsa Família”, certamente seria acusado de racismo.
Meter a boca nos brancos não é?
O que os petralhas não querem entender é que a população cansou e decidiu fazer barulho,
demonstrando sua indignação contra toda a corrupção, contra a Copa mais cara da história, contra a saúde
moribunda e a educação analfabeta, bem ao nível do operário ex-presidente que se gabava da sua
mediocridade educacional. Cansou do loteamento da máquina pública, colocando sindicalistas ao nível do
apedeuta ex-presidente, regiamente assalariados com o extorsivo 27,5% de IR na fonte, mais uma
enxurrada de outros tributos.
Os brancos, pardos e negros se cansaram das explicações oficiais para a inflação, para as filas
intermináveis nos Postos de Saúde, para a falta de médicos, para a maquiagem do Mais Médicos, para as
escolas caindo aos pedaços tanto nos prédios como no conteúdo.
Se nos estádios que vaiaram a presidente (e recorde-se que o próprio Lula também o foi na abertura do
Pan) havia uma maioria branca, há que recordar-se que na composição dos ministérios do Lula e Dilma, a
mesma elite branca é maioria. O negro que o PT indicou para fazer história como primeiro negro do STF,
foi depois vaiado, xingado, ameaçado de morte e induzido à aposentadoria precoce porque teve a
dignidade e independência de sentenciar à prisão uma elite branca corrupta e filiada ao PT e partidos
aliados.
Há no PT quem jure que as vaias e xingamentos partiram de um camarote específico, ligado a um
grande banco. Paradoxal esta versão: o setor que mais “mamou” e se enriqueceu nestes anos de
desgoverno foi o bancário e é dele, segundo estas fontes, que se promoveu a indelicadeza e a baixaria!
Não haveria também algumas construtoras por trás dos fatos, talvez a Odebrecht, construtora e “dona
do Itaquerão”, construído com o dinheiro do BNDES? Quem financiou as campanhas vitoriosas, agora
é quem xinga e ofende? Se for verdade, não seria porque a mordida das piranhas do erário está
aumentando?
Falar mal de branco não é racismo: é diagnóstico político!

Acesse também www.inhauser.com.br / www.pastoralia.com.br / www.igrejadairmandade.org.br

