
 
 

 

 

 

A ERA DA BAIXARIA  

Por: Gilson Bifano 

 

Vivemos na era da baixaria. Vejamos alguns exemplos. 

Aprendi a gostar de futebol com meu pai. Quando a 
agenda permite e o preço do ingresso não é exorbitante, vou ao 
Maracanã ver o time para qual torço jogar, o Botafogo. 

Na decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca, quando o Botafogo 
e Fluminense jogaram, algo me chamou a atenção. 

Antigamente, quando Pelé fazia os seus lindos gols, sua comemoração era 
saltar e dar um soco no ar. Reinaldo, ex-jogador do Atlético Mineiro, 
tinha uma maneira peculiar de comemorar seus gols, com punho esquerdo 
erguido. Jairzinho quando fez o primeiro gol do Brasil na Copa de 70, foi 
até a lateral do campo, se ajoelhou e fez o sinal da cruz, expressando 
sua religiosidade. 

Hoje não. Os gols são comemorados de maneira obscena, sendo 
transmitidos pela televisão sem nenhuma dificuldade. Isso quando não 
são gestos ligados à violência. Thiago Neves, atleta do Fluminense, ao 
comemorar um dos seus gols contra o Flamengo fez a dança de uma 
música funk que só tem gestos obscenos. No jogo contra o Botafogo, a 
torcida botafoguense, após a vitória de 2x0 sobre os tricolores, saiu, 
homens e mulheres, aos gritos fazendo o mesmo gesto. Num total 
desprepeito a mulheres e homens que iam à frente.  

Agora vamos para a televisão. O que se vê são cenas obscenas, com 
claras insinuações sexuais.  

No período em que Rede Globo transmitiu o programa Big Brother,  li 
num site de notícia que conversas mais obscenas possíveis poderiam ser 
assistidas e ouvidas para quem pagasse um valor para ter acesso à casa.  



 
 

O presidente Lula, num dos seus discusso, ao querer dizer que um preso 
não pode ser reeducado sob torturas, disse a plenos pulmões, para todo o 
Brasil ouvir, uma palavra chula. 

Deixei de ouvir a Rádio Band News, aqui do Rio de Janeiro, porque a 
quantidade de palavras obscenas proferidas por Ricardo Boechat, o 
âncora do horário matutino, já me incomodava demais. 

Quais são os impactos disso na família, na sexualidade? Como as famílias 
podem reagir à essa onda de obscenidade?  

Apontaria alguns caminhos. Através de um diálogo amigável e um juízo 
crítico entre pais e filhos, maridos e esposas. É preciso que pais e filhos, 
que gostam de futebol, conversem sobre o assunto. Pais devem mostrar 
aos filhos que a sexualidade é uma criação de Deus e é santa aos seus 
olhos (Gn 2.24,25). Que é algo íntimo, reservado. Que um gesto sexual 
pode denotar brutalidade, falta de amor e desrespeito, ingredientes que 
não devem fazer parte num relacionamento sexual entre um homem e 
uma mulher no contexto do casamento. Que nossa vida sexual não deve 
ser tema nacional. Pais devem ensinar aos filhos que o sexo é algo belo e 
não deve ser tratado de forma banal e leviana (Hb 13.4). 

Mas em meio à tanta baixaria, existem coisas boas também, seja no 
futebol ou na televisão. No futebol, por exemplo, Lúcio Flávio, atleta do 
Botafogo e irmão em Cristo, comemora seus gols de joelhos, com o dedo 
apontado para os céus, agradecendo a Deus. Quem não se lembra de 
Tafarel ajoelhado agradecendo a Deus pela vitória na disputa de penaltis 
na Copa de 94? 

Na televisão existem bons programas, principalmente em emissoras não 
muito apreciadas pelo grande público, como a TV Cultura.  

O grande desafio, para as famílias cristãs, não é ficar alienada, mas em 
meio à tanta baixaria, manter-se pura e irrepreensível, seja na linguagem 
como no procedimento (Tt 2.8; 1Pd 1.15). 

Fonte: www.clickfamilia.org.br  
 


