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pátria já calçou as
chuteiras. Melhor
dizendo, parte da
pátria: o cidadão co-
mum torna-se es-

pectador de um jogo político-
econômico, de agora à Copa do
Mundo de 2014, a ser realizada
no Brasil. Para Flavio de Cam-
pos, pesquisador da história so-
ciocultural do futebol, o pro-
blema está no "cinismo" com
que se assiste ao evento e suas
potenciais conseqüências
—econômicas, urbanísticas e
de corrupção.

Campos, professor no depar-
tamento de história da USP,
ressalta que, "numa sociedade
em que cotidianamente as
fronteiras entre o público e o

privado são tênues e promís-
cuas", o brasileiro corre um ris-
co maior do que ser relegado à
arquibancada: pode se tornar
"ator figurante de um grande
espetáculo que submete as pes-
soas pelas imagens e cujo rotei-
ro e direção não se ousa ques-
tionar". Leia abaixo trechos da
entrevista que concedeu à Fo-
lha por e-mail.

FOLHA - A candidatura única do
Brasil à Copa causou incômodo, a
ponto de ser abolida a rotatividade
de continentes. Como podemos re-
lacionar as constantes mudanças de
regra da Fifa —outro exemplo seria
a necessidade de o campeão dispu-
tar as eliminatórias, reinstituída
quando o Brasil era detentor do títu-

lo— aos procedimentos das ligas di-
plomáticas de nações?

FLAVIO DE CAMPOS - Não chama-
ria de incômodo, mas de pre-
texto para que os europeus pos-
sam sediar mais Copas. A ex-
pansão do futebol além da Eu-
ropa e das Américas, politica-
mente articulada por João Ha-
velange na década de 1970, te-
ve, como conseqüência, a ne-
cessidade de permitir a realiza-
ção de Copas na Ásia (Coréia do
Sul/Japão em 2002) e na África
(África do Sul em 2010).

Vale lembrar que a alternân-
cia entre os continentes já foi
quebrada por força das relações
diplomáticas internacionais na
década de 1930, com a realiza-
ção de dois mundiais em terri-
tório europeu, significativa-
mente sediados por países que
se enfrentariam na Segunda
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Guerra Mundial: Itália (1934) e
França (1938).

Na década de 1950, situação
análoga: Suíça (1954) e Suécia
(1958). Veja que a proporção é
de dois para um, levando-se em
conta as Copas do Uruguai
(1930) e do Brasil (1950). Entre
1958 e 2006 ocorreram 13 Co-
pas, sete delas disputadas na
Europa..

Ou seja, a alternância se res-
tringe a uma Copa na Europa e
outra fora, qualquer que seja o
continente.

A exceção ocorre agora, entre
2010 e 2014. Pela primeira vez,
haverá duas Copas consecuti-
vas disputadas fora do conti-
nente europeu. Assim, o fim da
rotatividade não é uma mudan-
ça de regras.

Na verdade, é a confirmação
de uma prática que procura
manter a realização de um dos
maiores espetáculos contem-
porâneos (e dos mais rentáveis)
nas fronteiras de maior con-
centração de capital (em ter-
mos do futebol), de jogadores
renomados e de clubes impor-
tantes: a União Européia.

FOLHA-Osr.supõeque,em nossas
atuais condições sociais, políticas,
de segurança e de organização es-
portiva, ter essa oportunidade, que
acarretará vultosa transferência de
recursos, ficará na história como
uma vitória do Brasil ou como um
mau investimento?

CAMPOS - Há uma vultosa
transferência de recursos pú-
blicos anunciada pelas autori-
dades federais e estaduais.

Mais incrível do que a manei-
ra como a burguesia brasileira
adora brincar de capitalismo
com recurso públicos é o cinis-
mo em relação a essa prática
consagrada, disseminado na
imprensa e na sociedade.

Evidentemente, a constru-
ção de estádios modernos, a
melhora dos transportes públi-
cos, a questão da segurança po-
deriam fazer parte de um inte-
ressante projeto de interven-
ção e inclusão social a partir do
apelo esportivo representado
pela realização de uma Copa do
Mundo e pelo volume de capi-
tal envolvido. Um projeto que
não se encerrasse em 2014.

Mas, até o momento, pare-
cem-me operações cosméticas,
circunstanciais e desarticula-

das, em sintonia com a caracte-
rística do governo Lula.

A inauguração dos estádios,
repaginados ou não, seguirá a
lógica municipal de quem inau-
gura um chafariz. Aliás, algo
que o presidente já fez aqui em
São Paulo, no parque Ibirapue-
ra, ao lado da também cosméti-
ca ex-prefeita Marta Suplicy
[2001-2004].

Se o Brasil vencer a Copa,
apesar das vozes dissonantes, o
mau uso do dinheiro público
será abafado duplamente. De
um lado, pela euforia do suces-
so esportivo. De outro, pela hi-
pocrisia de todos aqueles que
engordaram suas já polpudas
contas bancárias.

FOLHA - Com o ufanismo estimula-
do pelas autoridades, assistiremos
daqui até 2014 à ascensão de um
"nacionalismo de chuteiras"?

CAMPOS - A Copa de 2014 já co-
meçou. O nacionalismo de chu-
teiras já foi calçado por jorna-
listas, locutores, dirigentes, au-
toridades e empresários.

E significativo como um dos
espaços de apropriação dos
símbolos nacionais —prerroga-
tiva das elites brasileiras até a
década de 1920— como é o fute-
bol tenha se tornado uma das
expressões da nossa "comuni-
dade imaginada", posta à prova
muito mais nos campos de fu-
tebol do que em outras áreas.

A partir de agora, temos, no
entanto, farto material para
pensar as relações sociais no
Brasil.

A entrevista coletiva conce-
dida por Bicardo Teixeira, pre-
sidente da CBF [Confederação
Brasileira de Futebol], logo
após a oficialização da Copa de
2014 [na terça-feira passada],
foi modelar, deixando transpa-
recer a máxima "você sabe com
quem está falando?", quando
interpelado por alguma per-
gunta mais crítica, em geral for-
mulada por jornalistas estran-
geiros. E claro, porque havia
uma legião de jornalistas "cha-
pa-branca" que não ousariam
fustigá-lo.

FOLHA - O sr. acha inevitável que,
como conseqüência, os políticos te-
nham sua vida facilitada? Ou temos
razões para crer que a sociedade
brasileira possa evitar que a preocu-
pação com a Copa enfraqueça o
combate à corrupção?



CAMPOS - Não só os políticos,
mas diversos setores da socie-
dade. Os governos FHC e Lula
completaram a incorporação
de setores das elites até então
alijados das estruturas de po-
der. A sanha pragmática que
orientou suas decisões os levou
a reproduzir velhas práticas da
política brasileira, com alian-
ças espúrias, trocas de favores,
tolerância e incentivo a esque-
mas escusos, como carreirismo
e aparelhismo.

Diante disso, numa socieda-
de em que cotidianamente as
fronteiras entre o público e o
privado são tênues e promís-
cuas, a leitura política leva a
uma perversa sensação de que
a corrupção é invencível e ine-
vitável, alimentada ainda mais
pela enxurrada de denúncias
semanais.

E, o que é pior, provoca um
efeito apático do ponto de vista
das iniciativas políticas, trans-
formando o cidadão num es-
pectador.

Ou, o que é até mais perni-
cioso, num ator figurante de
um grande espetáculo que sub-
mete as pessoas pelas imagens
e cujo roteiro e direção não se
ousa questionar.

O show não pode parar. Copa
do Mundo, para "vingar" a der-
rota diante dos uruguaios em
1950, para "argentino nenhum
botar defeito", como afirmou
Lula, e para provar que temos
condições de organizar uma
festa com a qualidade e o re-
quinte do Primeiro Mundo.

FOLHA - As festas da Copa do Mun-
do tomaram o lugar dos cortejos
reais, seja como espetáculo, seja co-
mo veículo de manipulação social?

CAMPOS - Há um sentido de
festa nas atividades esportivas,
mais pronunciado no futebol
em razão de sua disseminação
mundial. O calendário do fute-
bol, a preparação e a seleção
realizada durante as eliminató-
rias. A Copa é o momento mais
intenso, que obedece à lógica
de uma sociedade do espetácu-
lo, como sugeriu Guy Debord
[1931-94, pensador francês].

Cria tempos extraordinários
em contraposição aos tempos
ordinários do cotidiano. Com-
bina características das festas
tradicionais, onde as fronteiras
entre atores e espectadores são

frágeis, e características dos es-
petáculos eruditos, em que os
espectadores estão apartados
completamente da cena princi-
pal, realizada pelos atores.

Assistir a uma partida de fu-
tebol, num estádio, não é ape-
nas acompanhar os lances dos
jogadores. As ações e reações
das torcidas, as coreografias, os
hinos, palavras de ordem, sím-
bolos e manifestações criam
um ambiente de festa.

Há uma abolição temporária
de diferenças sociais, uma inte-
gração numa comunidade
maior (pátria) ou menor (torci-
da de um clube).

Ao mesmo tempo há diferen-
ciações demarcadas, como os
espaços especiais ocupados por
privilegiados (tanto as tribunas
quanto as cadeiras numeradas
e até mesmo o centro das torci-
das organizadas), que reafir-
mam as diferenças sociais.

FOLHA - No mundo das logomar-
cas, os escudos de times serão os úl-
timos herdeiros dos brasões da he-
ráldica tradicional?

CAMPOS- Há semelhanças, sem
dúvida. Aheráldica tornou-se, a
partir do século 12, uma forma
de identificação dos cavaleiros
medievais, que decoravam es-
cudos e armaduras com cores e
distintivos especiais, com alu-
são a animais, senhorios, flores,
árvores e seres monstruosos ou
imaginários. Era parte daquilo
que se denominou "reação fol-
clórica", com o resgate e a dis-
seminação de temas míticos
pagãos como origem de genea-
logias medievais.

Muitos clubes europeus, co-
mo o Real Madrid [Espanha],
Sporting [Portugal] e Chelsea
[Reino Unido] possuem emble-
mas que revelam a presença de
elementos semelhantes aos da
heráldica tradicional.

No Brasil, a maior parte dos
clubes tem emblemas mais
simplificados, com funções de
identificar as origens dos clu-
bes, mas apresentando apenas
as iniciais, as cores ou o próprio
nome. Note-se, no entanto, co-
mo exemplos contrários, os
emblemas do Sport Club do Re-
cife (leão), do Paraná Clube
(gralha), do Cruzeiro (constela-
ção) e do Cene, do Mato Grosso
doSul(Pégaso).

FOLHA • A regularidade do São

Paulo Futebol Clube assegurou a ele
o quinto título brasileiro. A prefe-
rência pelo torneio de pontos corri-
dos sobre as decisões em "finalíssi-
ma" pode ser vista em paralelo com
a passagem da modernidade ro-
mântica, "trágica", à racionalidade
contemporânea, "tecnocrática"?

CAMPOS - Não penso assim.
Acho que o campeonato de
pontos corridos estabelecido
na Inglaterra em 1888 não é
tecnocrático.

Tal fórmula reduz o compo-
nente sorte ("álea"), que é sa-
lientado quando se disputa um
título numa única partida ou
até mesmo numa melhor de
três. E os clubes que têm me-
lhor planejamento e melhor or-
ganização tendem a obter me-
lhores resultados.

FOLHA - Na era do videogame, o
esporte "real" perde forca no imagi-
nário lúdico?

CAMPOS - Acho que não. "vive-
mos numa sociedade lúdica, co-
mo sugeriu [o economista fran-
cês] Alain Corta. Os elementos
lúdicos estão disseminados nos
programas de TV, nas reuniões
familiares, nos jogos e esportes
em geral.

Os games eletrônicos repro-
duzem um universo imaginário
que contagia e atrai. Que ilude,
porque o lúdico se sustenta a
partir de uma situação ilusória,
que cria uma ordem especial,
um espaço lúdico, com tempos,
espaços, regras e valores espe-
cíficos e, muitas vezes, diferen-
tes/iaqueíes da vida cotidiana.

E por isso que o grande ini-
migo do jogador não é o adver-
sário trapaceiro. Este é apenas
um adversário que está de tal
modo tomado pela ilusão do jo-
go que é capaz de tudo para
vencê-lo.

O inimigo é o desmancha-
prazeres, aquele que aparece na
sala quando o torcedor de fute-
bol está desesperado porque
seu time está perdendo e, sur-
preso, lhe pergunta: "Por que
tanto descontrole diante de um
simples jogo?".

O inimigo é aquele que tenta
acabar com a ilusão do jogo. Por
mais sofisticado que seja o ga-
me eletrônico, é difícil imagi-
nar algo tão excitante quanto
assistir a uma partida de fute-
bol num estádio lotado. Mesmo
que sejatudo ilusão.
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