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De Pelé a Joaquim Barbosa, é sempre a mesma história
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Postado em 01 Jan 2014 por : Paulo Nogueira

Pelé e Xuxa, no passado

Não é um assunto fácil de tratar.

Mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de enfrentá-lo.

Começo, então, com uma digressão.

Uma das coisas notáveis que o ativista negro Malcom X fez pelo seu povo foi, em suas pregações, elevar-lhe a

auto-estima.
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Malcom X, com seu poder retórico extraordinário, dizia aos que o ouviam que deviam se orgulhar de sua

aparência.

Os lábios grossos de vocês são lindos, bem como o cabelo crespo, bem como as narinas dilatadas – bem como,

sobretudo, a cor de sua pele.

Os negros americanos tinham sido habituados a se envergonhar de sua aparência, e a buscar tudo que fosse

possível para aproximá-la da dos brancos.

O próprio Malcom X, na juventude, alisou os cabelos.

Não foi por vaidade que um dos seguidores de Malcom X, Muhammad Ali, dizia que era o homem mais bonito do

mundo. Ali estava na verdade dizendo aos negros que eles eram bonitos.

Ali casou algumas vezes, sempre com negras. Era mais uma maneira de sublinhar a beleza dos negros. Se Ali, no

apogeu, tivesse casado com uma loira a mensagem não poderia ser pior.

JB e namorada, no presente

Pelé, no Brasil, teve uma atitude bem diferente – e não apenas ele. Era como se na ascensão dos negros no Brasil

estivesse incluída a mulher branca.

Falta de consciência? Alienação? Deslumbramento? Compensação? Alpinismo social? A resposta a esse

fenômeno é, provavelmente, uma mistura de todos estes fatores.

Pelé casou com uma branca, Rose, há meio século. Depois, passou para uma Xuxa adolescente. É uma bênção

para as negras brasileiras que seu orgulho nunca tenha estado na dependência de estímulos de celebridades

como Pelé.

Quanto mudou o cenário nestes cinquenta anos fica claro quando se olha a fotografia da namorada de Joaquim

Barbosa.

Não mudou nada.

Quando, algum tempo atrás, falaram que JB fora fotografado em Trancoso numa pizzaria com uma namorada,

imediatamente pensei:  branca e com idade para ser sua filha.

Ao ver a foto, ali estava ela, exatamente como eu antecipara para mim mesmo.

Não sou tão inteligente assim. Mas observo as coisas.

http://diariodocentrodomundo.com.br/de-pele-a-joaquim-barbosa-a-historia-e-a-mesma/sans-titre-124-e1361818001111/
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Próximo post

O estranho caso do helicóptero engavetado

Seria esperar demais que JB, por tudo que já mostrou, agisse diferentemente. Que estivesse mais para Ali do que

para Pelé.

Os traços de personalidade já estavam claros. Numa entrevista à Veja, ele se gabou dos ternos de marca

estrangeira que estão em seu guarda-roupa. Não é uma coisa pequena senão por ser grande na definição de

caráter.

A partir desse tipo de coisa, você pode montar os dados básicos do perfil  da pessoa. Ou alguém imagina, para

ficar num personagem dos nossos dias, um Pepe Mujica falando de grifes a repórteres?

De Pelé a JB, o Brasil sob certos aspectos marchou para o mesmo, mesmíssimo lugar.

Racismo não faltou, neste tempo todo. Faltou foi gente do calibre de Malcom X e de Muhammad Ali.

Sobre o Autor

O jornalista Paulo Nogueira é fundador e diretor editorial do site de notícias e análises

Diário do Centro do Mundo.

Leia também

Conheça as regras do debate

124 comentários

Join the discussion…

2

Como num zoológico?

O megasucesso de um

reality show sobre

uma família de

caipiras americanos

Por que FHC disse o

que disse de Joaquim

Barbosa

O pior brasileiro do

ano

“Indo para a África.

Espero que não pegue

AIDS”: a saga de um

post racista e os

nossos dias

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/como-isaac-asimov-previu-que-seria-2014-50-anos-atras/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-estranho-caso-do-helicoptero-engavetado/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.diariodocentrodomundo.com.br/de-pele-a-joaquim-barbosa-e-sempre-a-mesma-historia/
http://twitter.com/share?url=http://www.diariodocentrodomundo.com.br/de-pele-a-joaquim-barbosa-e-sempre-a-mesma-historia/
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.diariodocentrodomundo.com.br/de-pele-a-joaquim-barbosa-e-sempre-a-mesma-historia/&title=De%20Pel%C3%A9%20a%20Joaquim%20Barbosa,%20%C3%A9%20sempre%20a%20mesma%20hist%C3%B3ria
http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.diariodocentrodomundo.com.br/de-pele-a-joaquim-barbosa-e-sempre-a-mesma-historia/
http://digg.com/submit?url=http://www.diariodocentrodomundo.com.br/de-pele-a-joaquim-barbosa-e-sempre-a-mesma-historia/&title=De%20Pel%C3%A9%20a%20Joaquim%20Barbosa,%20%C3%A9%20sempre%20a%20mesma%20hist%C3%B3ria
http://reddit.com/submit?url=http://www.diariodocentrodomundo.com.br/de-pele-a-joaquim-barbosa-e-sempre-a-mesma-historia/&title=De%20Pel%C3%A9%20a%20Joaquim%20Barbosa,%20%C3%A9%20sempre%20a%20mesma%20hist%C3%B3ria
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.diariodocentrodomundo.com.br/de-pele-a-joaquim-barbosa-e-sempre-a-mesma-historia/&title=De%20Pel%C3%A9%20a%20Joaquim%20Barbosa,%20%C3%A9%20sempre%20a%20mesma%20hist%C3%B3ria
https://plus.google.com/share?url=http://www.diariodocentrodomundo.com.br/de-pele-a-joaquim-barbosa-e-sempre-a-mesma-historia/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.diariodocentrodomundo.com.br/de-pele-a-joaquim-barbosa-e-sempre-a-mesma-historia/&media=http://www.diariodocentrodomundo.com.br/wp-content/uploads/2013/03/PELE_XUXA1.jpg
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/conheca-as-regras-do-debate/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/como-num-zoologico-por-que-um-reality-show-sobre-uma-familia-de-caipiras-americanos-virou-um-megasucesso/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/como-num-zoologico-por-que-um-reality-show-sobre-uma-familia-de-caipiras-americanos-virou-um-megasucesso/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/por-que-fhc-disse-o-que-disse-de-joaquim-barbosa/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/por-que-fhc-disse-o-que-disse-de-joaquim-barbosa/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-pior-brasileiro-do-ano/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-pior-brasileiro-do-ano/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/indo-para-a-africa-espero-que-nao-pegue-aids-a-saga-de-um-post-racista-e-os-nossos-dias/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/indo-para-a-africa-espero-que-nao-pegue-aids-a-saga-de-um-post-racista-e-os-nossos-dias/


02/01/14 Diário do Centro do Mundo » De Pelé a Joaquim Barbosa, é sempre a mesma história

www.diariodocentrodomundo.com.br/de-pele-a-joaquim-barbosa-e-sempre-a-mesma-historia/ 4/20

Mais votados Comunidade  Entrar Compartilhar

• Responder •

Yo Mutha •  9 horas atrás

Sempre o mesmo assunto. Sempre pegam um negro que tem status e tentam com argumentações que não

condiz com a realidade do povo brasileiro tirar o direito dele de se relacionar com quem quiser. Tudo bem o negro

é bonito tem que ter estima mas mesmo assim não é obrigado a se casar com negros só para afirmar esse fato.

Esse tipo de texto é totalmente de senhor de semzala. É como os brancos querem que os negros pensem. É

uma forma "limpa" de dizer: não fique com nossas mulheres brancas, elas são nossas!!!!!

  112  3  

• Responder •

Flávia  •  7 horas atrás Yo Mutha

Não é mesmo, discordo totalmente do seu argumento e o Paulo foi extremamente corajoso em escrever

sobre um assunto tão polêmico. Você fala como se por trás das escolhas do Pelé e do Joaquim Barbosa

não tivesse a construção social do que é tido como padrão pela sociedade e isso reflete em tudo, por

exemplo, o Joaquim busca se aproximar desses símbolos e como o Paulo escreveu isso passa por

apartamento em Miami, roupas de grife e as escolhas afetivas. Portanto não é uma perseguição mas uma

constatação de que esse conjunto de valores refletem sobre o caráter e que eles nunca seriam como

Malcom X e de Muhammad Ali que fizeram ações afimativas em relação aos negros.

  10  5  

• Responder •

sayuri   •  5 horas atrás Flávia

Dificil separar nos comentarios, racismo de complexo de inferioridade e de patrulhamento

ideologico sobre os mandamentos em voga do politicamente correto.

  4  

• Responder •

Gilson Garc ia  •  4 horas atrás Yo Mutha

Ataque coordenado da trollagem. Vocês são a chaga deste país. Gente com as piores intenções. Por mais

que tentem sabotar, não conseguirão seus objetivos.

  4  1  

• Responder •

Pedro Mello  •  uma hora atrás Gilson Garcia

Não Seo Gilson.Agora pensar diferente é trollagem?

  2  

• Responder •

Paulo Nogueira   •  9 horas atrásM o d  Yo Mutha

Não, não é.

  15  16  

• Responder •

Julio Wallace  •  4 horas atrás Paulo Nogueira

Alguem que acha a opinião do autor um absurdo, poderia me mostra um exemplo de um branco

'bem sucedido' que casou com uma negra pobre? Ou o sonho de cinderela só cabe a uma branca

de olhos azuis?

  3  

• Responder •

andrekenji  •  11 horas atrás

Eu não gosto do Pelé* nem do Joaquim Barbosa, mas os dois tem tanto direito a se relacionar com mulheres

brancas(Ou mesmo loiras de tudo) da mesma forma que eu tenho direito a me relacionar com mulheres negras,

da mesma forma que o Jose Genoíno tem o direito se relacionar com a Rioco, que os pais de Obama tinham ao

se relacionar, ou que meu pai e minha mãe tiveram de se relacionar.

Ou mesmo da mesma forma que a maioria esmagadora dos negros que eu conheço, cuja a maioria se relaciona

com ditos brancos, tem esse mesmo direito.

* Pelé sempre me lembra que Strom Thurmond, um político segregacionista americano, sempre manteve contato

e apoiou uma filha ilegitima que ele teve com uma empregada negra.

  38  

sayuri   •  11 horas atrás andrekenji
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• Responder •

sayuri   •  11 horas atrás andrekenji

Mas que eu saiba, Pele recusou visitar aa beira da morte uma filha nao reconhecida que teve com uma

empregada domestica qdo ainda pobre e nao famoso.

Qq um tem o direito de relacionar-se com quem quizer, mas eh mto estranho que homens e mulheres

novos ricos e famosos se "apaixonem" e sejam "correspondidos" por pessoas mais jovens.

  7  1  

• Responder •

andrekenji   •  11 horas atrás sayuri

1-) Pelé merece patacadas por ter se recusado a reconhecer uma filha ilegitima, o que até um

traste inominável como Strom Thurmond fez, não por ter namorado a Xuxa.

2-) É costume entre ricos de qualquer tipo de se casar com pessoas mais jovens, Mas como são

brancos com brancos ninguém costuma escrever artigos reclamando.

  28  

• Responder •

sayuri   •  11 horas atrás andrekenji

Capitao do mato perseguiu, judiou e impotentes nao perdemos a chance de malhar o judas.

Obs.: Sou toda misturada e misturei mais ainda as racas, produzi crias globais.

  4  2  

• Responder •

Paulo Nogueira   •  9 horas atrásM o d  andrekenji

Não dei bordoadas em ninguém, kenji.

  5  5  

• Responder •

Marc ia Oliveira  •  11 horas atrás sayuri

Sayuri Pelé é o fim da picada enquanto cidadão. Já demonstrou isso. Renegar um filho é coisa de

gente ruim de coração.

  10  

• Responder •

Jotaroberto  •  10 horas atrás Marcia Oliveira

Pelé foi um gênio, mas o Edson é um um desastre...

  20  

• Responder •

Marc ia Oliveira  •  10 horas atrás sayuri

Sinceramente, Sayuri vejo muitos homens pobres, assalariados que ralam, trocarem a mulher a

ntiga, mais velha, por uma bem mais jovem. É geral.

  6  

• Responder •

Marc ia Oliveira  •  10 horas atrás Marcia Oliveira

E acho que as mais velhas se pudessem fariam o mesmo. Só que ainda vivemos numa

sociedade machista. Agora, as mulheres muito ricas é outra história porque o que dá

independência a uma mulher é dinheiro. Dinheiro compra tudo até amor.

Eu é que não assim. Estou prá ver uma pessoa tão sem ambição quanto eu, além do que

não passo de uma barnabé de terceiro ou quarto escalão. O ser humano está muito

desequilibrado.

  3  

• Responder •

Luis  Fernando Gigena  •  4 horas atrás Marcia Oliveira

Concordo , e mulheres ricas e independente o fazem sem cerimônia.

  1  

• Responder •

edson  •  6 horas atrás Marcia Oliveira

Sem ambição ou minimalista?

  

Marc ia Oliveira  •  11 horas atrás sayuri

Se Neymar fosse pobre não estria com aquela menina da Globo. Porque ele só sabe jogar bola. Vi

uma entrevista dele a Marília Gabriela e fiquei com dó. Um menino pobre, sem nenhum preparo,
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• Responder •

uma entrevista dele a Marília Gabriela e fiquei com dó. Um menino pobre, sem nenhum preparo,

que enriqueceu e se deslumbrou. Digo isso numa boa, não tenho nada contra o jogador.

  8  1  

• Responder •

ver mais

helc io dias  de sa  •  9 horas atrás Marcia Oliveira

Marcia: Neymar tem uma estrutura mental quase divina para resisitir e nao ser queimado

com tanto holofote.esse mundo deslumbrante em que vive tornou-se celula de seu

organismo e ele carrega a cruz com uma classe impressionante.nao chuta os "tijolos" que

jogam para ele.Alem de "preparado",ele tambem educa as pessoas com seu exemplo.não

é para qualquer hum resistir a um Luxemburgo logo no batismo no inicio da carreira.esse

treinador que jogou o FLU e Vasco na segundona e outro que treinou até a seleçao

brasileira tambem ocuparam espaço no cartel midiatico com seu moralismo.Tentaram

linchar o Neymar.Lido nesse area há tempos,tambem já joguei e ate treinei

alguns,Impressionnante o "carater", " o moral" que existe entre os miseraveis,os

pobres.Como dizia Aristoteles quem julga uma sela nao sao os fabricantes de selas e sim

o usuario.O conhecimento nao esta alienado em discursos competentes.

  6  1  

• Responder •

Marc ia Oliveira  •  9 horas atrás helcio dias de sa

Hélcio, eu acho que o que sustenta Neymar é a boa estrutura familiar. O pai dele dá enorme

respaldo.

  8  

• Responder •

sayuri   •  11 horas atrás Marcia Oliveira

Qdo eh entrevistado por aqui dou gracas por nao poderem os tradutores nem os

espectadores avaliar por seu vocabulorio o semi analfabetismo.

  3  

• Responder •

Luis  Fernando Gigena  •  4 horas atrás sayuri

Se apaixonar totalmente normal, quem não gosta de uma beleza jovem? O "correspondido" tem

que perguntar a elas e não a ele. Como dizia Olacyr de Moraes: "adoro comer camarão, eu não

pergunto se ele gosta de mim, eu pago e como".

  1  

• Responder •

SIDINEY BRASILEIRO  •  10 horas atrás andrekenji

VC esta enganado, ele renegou a filha que inclusive era muito parecida com ele, mas Pele e JB, não

fogem a regra de alguns homens negros que com a ascensão social procuram embranquecer, se

relacionando apenas com mulheres loiras de preferência. Mesmo sabendo que temos no Brasil mulheres

negras lindas, Adele Fátima era minha fantasia. Parabéns Paulo! Pelo texto contundente e corajoso.

  6  3  

• Responder •

andrekenji   •  10 horas atrás SIDINEY BRASILEIRO

Há vários pontos que podem ser criticados tanto em Pelé quanto em JB. Não é preciso falar da cor

de pela das mulheres que eles se relacionam, assim como qualquer negro, seja ao enriquecer ou

não, têm o mesmo direito.

  12  

• Responder •

Marc ia Oliveira  •  10 horas atrás andrekenji

No final das contas é isso mesmo Kenji. Vc está certo.

  4  
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• Responder •  4  

• Responder •

Paulo Nogueira   •  9 horas atrásM o d  andrekenji

Através deles estou discutindo o quadro racial brasileiro, kenji.

  3  2  

• Responder •

ver mais

andrekenji   •  7 horas atrás Paulo Nogueira

Errr, eu conheço o quadro racial brasileiro e de forma pessoal. Meus dois avós

maternos nasceram no Japão, o que significa que todo mundo acha que você é "japonês".

Ou seja,. você é quase que automaticamente relegado à categoria do "outro". As

únicas pessoas com composição racial próximas a sua que você vai ver na TV são

mulheres siliconadas com cabelo de loiro quase sempre em poses vulgares(Como não sou

mulher, não vou me identificar com a Sabrina Sato nem se eu quisesse).

Claro, ao contrário dos negros eu não sou parado com mais frequência pela polícia ou por

seguranças por causa da etnia(Eu diria que sou parado menos), e descendentes de

japoneses tem.renda superior à média brasileira. Mas há uma quantidade enorme de

coisas abertamente ofensivas que as pessoas dizem para você, assim como coisas

supostamente bem intencionadas que são na verdade insensíveis, como as pessoas que

acham que você deve gostar de sushi ou algo parecido.

E reiterando, não quero comparar a minha própria pessoa com os negros. Eu tenho vários

privilégios que os negros não tem. Mas eu sei bem como funciona a idéia de que você

supostamente por sua ascendência supostamente deve se encaixar na categoria do

"outro", ou de como as pessoas querem te encaixar em estereótipos, ou ainda de como os

homens brancos de classe média costumam dizer coisas asininas sobre raça(Vide Gentili

  13  

• Responder •

ver mais

Luiz  Neto  •  4 horas atrás andrekenji

sempre apontei aqui que eu odiava ser chamado de "Kenji"

Desculpe por tocar nesse assunto, mas deve ser a segunda ou terceira vez que leio você

escrevendo isso, o que me parece um tremendo contra-senso, já que primeiro você

escolheu seu nickname no Disqus, e segundo, qual o problema?

Das outras vezes ninguém pareceu fazer troça de sua ascendência. Um paralelo seria

alguém colocar Andre Negão no nickname e ficar emputecido de alguém fazer um

comentário "Sr. Negão".

Eu tenho teoricamente 25% de DNA japonês pela minha avó materna, japonesa de

nascença. Talvez tenha mais por questões de dominância, e sempre escutei

razoavelmente na infância o apelido "japonês". Não coloco nada de japonês no nickname

porque não tenho Fukuda no nome, mas se tivesse não consigo entender qual seria

exatamente o problema.

  2  

• Responder •

Luis  Fernando Gigena  •  4 horas atrás andrekenji

Perfeito André.

  1  

• Responder •

Pedro Mello  •  5 horas atrás andrekenji

Muito bom André, não posso estar na sua pele , pois não sou descendente de japoneses,

mas o restante concordo inteiramente.
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• Responder •  

• Responder •

Marc ia Oliveira  •  9 horas atrás Paulo Nogueira

Eu não quero perder por nada essa discussão. O quadro racial brasileiro é o que interessa.

  

• Responder •

Pedro Mello  •  7 horas atrás SIDINEY BRASILEIRO

"Não fogem a regra de alguns homens negros que com a ascensão social procuram

embranquecer, se relacionando apenas com mulheres loiras de preferência", isso é um

estereotipo , e como tal indefensável racionalmente.

  4  

• Responder •

Paulo Nogueira   •  9 horas atrásM o d  SIDINEY BRASILEIRO

Abraço, Sidiney.

  2  1  

• Responder •

sandra  •  8 horas atrás andrekenji

eu entendo, pelo que li e pelo que vejo, quando vc vem de um meio em que a humilhação pelos de cima é

constante, quando ascende vc pode escolher entre colaborar pra acabar com isso ou se juntar aos que

humilham. a coisa mais comum qdo o sujeito ascende neste país, principalmente quando negro é arrumar

uma mulher branca e que em nada lembra quem ficou pra trás, ou seja, se juntar aos que humilham e

apagar seu passado, custe o que custar.

  3  3  

• Responder •

Evaldo Wickerhauser Nogueira •  12 horas atrás

Agora fiquei em dúvida: o fato de Pelé ter se casado com uma mulher branca e ter namorado com a Xuxa fez dele

um mau sujeito?

O fato de Joaquim Barbosa estar com uma namorada branca e jovem faz dele um mau juiz?

Agora, a imprensa séria não perde tempo tratando da vida particular das pessoas, favor deixar este tema para os

tabloides britânicos.

  37  5  

• Responder •

Paulo Nogueira   •  12 horas atrásM o d  Evaldo Wickerhauser Nogueira

Não foi isso que escrevi.

Disse que não ajudaram a causa negra, ao contrário de Malcom X nos EUA.

São 'Uncle Toms', como os americanos chamam os negros que são assimilados pelos brancos.

  21  6  

• Responder •

Evaldo Wickerhauser Nogueira  •  11 horas atrás Paulo Nogueira

Muito perigoso o caminho que as coisas estão tomando, a imprensa se meter na vida particular

das pessoas.

FHC ter filho (ou não) fora do casamento, Lula ter amante, Joaquim Barbosa namorar com uma

mulher mais jovem do que ele e branca.

Sobre o tema em si: em que prejudicou a causa negra (seja lá o que isso queira dizer) o fato de

Pelé ter namorado com a Xuxa e Joaquim Barbosa estar namorando quem quer que seja?????

Se por hipótese um negro famoso se declarar gay e aparecer com um namorado branco, qual vai

ser a reação da mídia: O cara foi correto em se assumir gay mas deveria ter um namorado negro,

ou seja, ajudou a causa gay, mas atrapalhou a causa negra.

  23  2  

Marcelo Cruz   •  9 horas atrás Evaldo Wickerhauser Nogueira

Acho que você não pegou o ponto da questão Evaldo.

Acho que esse velho clichê de separar em absoluto a vida pessoal da vida "profissional" é

superficial. Não se separam. Me interessa muito a vida pessoal de meus governantes, é

através do caráter deles e de suas reais motivações que meu país será governado. Uma

coisa é tabloide e outra completamente diferente é levantar questões profundas e
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• Responder •

importantíssimas que por ela passam a vida de quem está em evidência. Parabéns pela

coragem habitual P.N.

  15  4  

• Responder •

Pedro Mello  •  5 horas atrás Marcelo Cruz

Pelé , profissionalmente foi talvez o maior jogador de futebol de todos os tempos, duvido

que o casamento com Rose ou o namoro com a Xuxa influíram positiva ou negativamente

com sua carreira.Politicamente falando, Pelé é omisso, o que também duvido que mudaria

se fosse casado com uma negra.

A grosso modo vale para o JB também..

  1  

• Responder •

Paulo Nogueira   •  3 horas atrásM o d  Pedro Mello

O que eu disse é que por serem como são eles jamais casariam com negras depois de

ascender.

  5  

• Responder •

Pedro Mello  •  uma hora atrás Paulo Nogueira

Eu respondi especificamente ao Marcelo Cruz.Só faço um reparo, o JB não é omisso

politicamente, muito pelo contrário.

Quanto a preferencia deles por mulheres brancas, pode ser preferencia mesmo.se bem

que não conheço muito a fundo a biografia do JB, me ative sempre a sua atuação com

Ministro do Supremo.

  

• Responder •

shirl   •  5 horas atrás Marcelo Cruz

Muito claro isso,Marcelo Cruz, concordo completamente!!

  1  

• Responder •

ver mais

Master Dirty   •  8 horas atrás Evaldo Wickerhauser Nogueira

O homem branco brasileiro (like you) não quer discutir o racismo porque o resultado é

reparação (como ocorreu nos "states"), e reparação vai destruir a maravilhosa "democracia

racial" do Brasil. Daí correr pro argumento de discutir a vida pessoal dos vultos negros

brasileiros é coisa da imprensa marrom.

Mas entender os motivos de por quê JB e Pelé namorarem apenas mulheres brancas

reforça algo bem simples de entender: essas mulheres brancas darão filhos mestiços, com

sorte mais claros que os pais, daí serão bonitos e, com sorte, não sofrerão discriminação.

E sabe por que os homens negros "devem" pensar assim? Porque no Brasil não existe

racismo, quá quá quá!

  9  3  

Valdir MG  •  7 horas atrás Evaldo Wickerhauser Nogueira

Sr. Evaldo as pessoas que optam por ser "celebridades" passam a ter a sua vida de

domínio público. O mal é que elas só gostam de receber elogios, de estar sempre

iluminadas pelas luzes da ribalta, e ganham para isto: para se exporem. Todavia quando

estas pessoas são criticadas viram uma fera pois se acham DEUSES. No caso desta foto,

publicada pelo PML só irei fazer um breve comentário em relação a Sra. Xuxa. A Globo
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Carregar mais comentários

• Responder •

ver mais

colocou esta mulher como uma celebridade. Um exemplo não sei de que. Se alguém tiver a

oportunidade de ver cenas do filme Amor Estranho Amor verá que esta xuxa jamais poderia

ser uma referência positiva para uma criança. Esta mulher seduz um menor no filme. Com

qual moral esta mulher pode ser um exemplo para uma criança? Quando esta senhora fez

uma produção independência(no caso a xhasa) várias adolescentes, seguindo o seu

péssimo exemplo, engravidaram.

Globo e Xuxa tudo a ver.

  1  

• Responder •

Guest   •  11 horas atrás Paulo Nogueira

Paulo, vc começou o ano metendo bala.....!!!kkkkkk. Começou bem!

  3  3  

• Responder •

DarkChildOfTheMoon  •  10 horas atrás Evaldo Wickerhauser Nogueira

Sem falar no fato que segundo declarações do próprio Lula, JB foi escolhido pela cota e portanto vê-se um

homem que é aliado aos defensores da meritocracia.

  3  

• Responder •

Marc ia Oliveira  •  11 horas atrás Evaldo Wickerhauser Nogueira

Ele está Juiz. Ele era do Ministério Público( como se dizia antigamente ele era Promotor). Lula o alçou a

Juiz do Supremo.

  3  

• Responder •

Marc ia Oliveira  •  11 horas atrás Evaldo Wickerhauser Nogueira

Essa foto em Trancoso saiu na Falha, etc. Quando a Falha de São Paulo é imprensa séria?

  2  

• Responder •

DarkChildOfTheMoon  •  10 horas atrás Evaldo Wickerhauser Nogueira

Evaldo, de fato a preferência desses dois senhores não é crime e por sinal é direito de escolher o que lhe

satisfaz. Mas o texto se refere à correlação do profissional com o pessoal em que tanto o Pelé quanto o

JB são horríveis. Infelizmente, pela situação em que nossa gente se encontra, os Pelés e JBs têm o dever

de levantar a bandeira da negritude deste país e servirem à causa e não se servirem dela. O JB tem base

e conhecimento e abusa disso para aparecer e não para representar o povo. Então, não é a cor da

namorada que faz o homem - o Obama tá aí para provar que não. Mas em todos casos de alpinismo

social um negro com tudo para ser um herói do povo, vira as costas e rasga o contrato

  3  1  
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