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Logo na imigração, a África do Sul mostra ao visitante como está ansiosa pela chegada de 
2010. A fila para o carimbo de entrada é emoldurada por cartazes com os dizeres "We can't 
wait"("Nós mal podemos esperar") inseridos na logomarca da próxima Copa do Mundo. O 
próprio aeroporto internacional O.R. Tambo, aliás, é uma amostra do que se vê pelo restante 
do país: muitas obras misturadas a modernas estruturas em progresso ou recém-terminadas.  
 
Só de estádios, são cinco novíssimos, como o Moses Mabhida, de Durban, que terá até 
passarela com bondinho. Soccer City em Johanesburgo, que sediará a abertura e a final, não 
entra na categoria por pouco. Foi reconstruído praticamente do chão, com um desenho que 
reproduz um tradicional pote de cerâmica zulu. O país que enfrentou desconfianças da Fifa 
agora corre contra o relógio para mostrar que, assim como a própria união de sua 
diversidade, uma Copa da África é possível. 
 
O gigante com capacidade para 94,7 mil pessoas chamado Soccer City só deverá estar pronto 
em outubro deste ano, mas quem passa pelo local, próximo a Soweto ou South Western 
Township, um dos maiores bairros negros de Johanesburgo, com aproximadamente quatro 
milhões de habitantes já pode ver que a grande vedete da próxima Copa do Mundo faz jus ao 
posto, ao menos esteticamente. 
 
Com um formato inspirado pela ukhamba, tradicional pote zulu usado geralmente como 
recipiente para a cerveja artesanal produzida pela tribo, tem uma fachada coberta de 
mosaicos em tons terrosos que impressiona. No local já havia um estádio, mas este foi quase 
praticamente posto abaixo para a construção da "cuia" de 1,5 bilhão de rands (ou US$ 188 
milhões). 
 
Com mais de 30% dos jogos concentrados em seu perímetro, Johanesburgo terá 
praticamente uma partida a cada dia a única etapa que não será disputada lá são as 
semifinais. Nada de se espantar, levando em consideração que a cidade de 3,5 milhões de 
habitantes (excluindo Soweto) é responsável por 16% do PIB sul-africano e concentra 74% 
dos escritórios centrais das empresas presentes no país. 
 
Os 15 jogos programados para a cidade se dividirão entre Soccer City é o grande templo do 
rúgbi no pais, Ellis Park (recentemente rebatizado Coca-Cola Park, um novo nome que não 
pegou). Foi no Ellis que a seleção brasileira enfrentou em 1996 a Bafana Bafana, como é 
chamada a seleção do país, hoje treinada pelo brasileiro Joel Santana, num jogo que parece 
ter marcado para sempre os nomes de Bebeto e Romário na memória sul-africana. Sede da 
abertura e da final da Copa das Confederações, este mês, o estádio passou apenas por urna 



leve maquiagem de 215 milhões de rands (ou quase US$ 27 milhões), que incluiu troca de 
gramado, reforma dos vestiários e a construção de uma nova arquibancada no setor norte. 
 
Ellis Park é ainda o lar do Orlando Pirates, um dos times da primeira divisão do campeonato 
sul-africano, que disputa o título contra equipes com o Kaizer Chiefs, de Pretória, para o qual 
torce Nelson Mande-la, e outros com nomes bem familiares ao torcedor brasileiro, como 
Vasco da Gama e Santos. Ambos são da Cidade do Cabo (por onde Vasco da Gama, o 
navegador, passou ao dobrar o Cabo da Boa Esperança), e o primeiro assume que a 
inspiração veio não do heróico português, mas do próprio time carioca. 
 
Com os estádios, tudo em cima. Já os meios de levar os torcedores até eles ainda são um 
problema. Sistema público de transporte e algo praticamente inexistente na cidade. Só sendo 
vidente, quando não se é local, para embarcar numa das vans (chamadas por lá de táxis) que 
tapam o buraco deixado pelo poder público. Os veículos não têm placa alguma que aponte 
sua origem ou seu destino, apenas uma listrinha amarela na lateral identifica seu propósito. 
São os usuários que mostram aonde querem ir, fazendo um sinal diferente com as mãos para 
cada parada. Se estiver indo para aquele caminho, o motorista pára e pega o passageiro. 
 
Como ensinar a linguagem de sinais aos turistas está fora de cogitação, a solução foi criar um 
novo sistema, o Bus Rapid Transit System. Embora as obras estejam em curso, e a estrutura 
de uma das paradas, inaugurada, ainda há dúvidas de que o projeto ganhará as ruas. Tudo 
porque a associação das vans não gostou nada da história e resolveu protestar. A outra 
solução, o trem de alta velocidade Gautrain, que um dia ligará Johanesburgo a Pretória, 
durante a Copa estará ligando, no máximo, o aeroporto ao bairro chique de Sandton, em 
Joburg. 
 
Porém, mesmo que todas estas questões sejam resolvidas, fica ainda uma dúvida: será 
seguro movimentar-se pela cidade? A capital financeira da África do Sul é espalhada, com 
urbanismo comparável ao de Los Angeles, nos EUA, onde, fora do centro, os bairros são 
bolsões isolados conectados por autoestradas (a maioria sendo duplicada, aliás), uns ricos, 
outros pobres. E alguns bastante violentos. Tanto que a província de Gauteng, onde estão 
Joburg e Pretória, identificada em geral pela sigla GP, ganhou o apelido de "Gangsta 
Paradise". 
 
Newtown, por exemplo, é uma área colada ao Centro, habitada e freqüentada 
majoritariamente por negros, que foi renovada há dez anos, ganhando museu sobre a história 
da cidade fundada por causa do ouro de suas montanhas no século XIX, teatro, fábrica de 
cerveja (com bar) e night-clubs. Tente circular sozinho lá para ver, mesmo de dia. Eu tentei, 
e logo veio o guia me puxar para perto, pedindo que não me afastasse nem exibisse muito a 
câmera fotográfica. Resta saber como será quando milhares de turistas acorrerem à praça 
principal da área, a Mary Fitzgerald Square, onde serão instalados telões para se acompanhar 
as partidas e haverá programação de shows antes e depois. Superintendente da polícia sul-
africana, Vish Naidoo diz que foram investidos 1,35 bilhões de rands (ou US$ 168 milhões) na 
melhora do policiamento. 
 
Em bolsões ricos como Sandton, Melrose ou Rosebank, pudesse circular um pouco mais 
livremente, e aproveitar o que a noite da cidade mais cosmopolita do país tem de bom a 
oferecer. Joburg está longe de ser a típica cidade turística, mas também guarda suas 
surpresinhas. Entre elas, o local onde foi descoberto um dos fósseis mais antigos de 
hominídeos já encontrados, o famoso Little Foot. No complexo batizado Cradle of Humankind 
(Berço da Humanidade), passeia-se por um museu interativo que vai do surgimento da Terra 
aos tempos do aquecimento global e, antes ou depois, desce-se pela muitas vezes 
claustrofóbica caverna Sterkfontein para ver o lugar da descoberta. Afinal, nem só de futebol 
se faz um roteiro de Copa. 
 
Enquanto Johanesburgo espera encantar os visitantes com seu novíssimo Soccer City sua 
vizinha Pretória, (ou Tshwane, como se chama a municipalidade da qual a cidade faz parte), a 
apenas 54 quilômetros ao Norte, entra em campo com um dos estádios mais antigos a 
participarem de uma Copa do Mundo, o Loftus Versfeld. O lugar que ocupa é usado como 



palco para esportes desde 1906, mas só ganhou suas primeiras estruturas de concreto em 
1923, quando tinha capacidade para um público de módicas duas mil pessoas. Hoje, 
comporta até 50 mil. 
 
Para a Copa, ganhou cobertura sobre uma das arquibancadas e uma guaribada no visual, que 
custaram 130 milhões de rands (aproximadamente US$ 16 milhões). As cadeiras de cores 
diferentes perdidas entre a maioria branca ou azul continuarão lá durante a Copa das 
Confederações, quando o estádio será palco de jogos do Brasil com Estados Unidos e Itália. 
Mas sairão as diversas faixas do atual patrocinador, urna operadora de telefonia celular, pois 
a Fi-fa conta com o apoio justamente da rival. 
 
Com pouco mais de um milhão de habitantes, Pretória é sede do poder Executivo o poder 
Legislativo fica na Cidade do Cabo, e o Judiciário, em Bloemfontein, cidades que também 
terão jogos do Mundial. É lã, portanto, que vive e trabalha Jacob Zuma, o controverso 
presidente recém-eleito mas que causa furor na população, especialmente entre os negros, 
que se levantam e aplaudem cada vez que seu nome é mencionado. O prédio do governo 
atende pelo nome de Union Buildings, e é um ponto obrigatório no roteiro pela cidade. Mesmo 
quem não está nem aí para a conturbadíssima história política sul-africana vai aproveitar, 
cortesia dos belos jardins e da vista que o prédio, erguido sobre um promontório, oferece da 
cidade. 
 
Em estilo monumental inglês, o prédio tem duas torres que simbolizam a união de dois povos 
antes separados. Não, não são os negros e os brancos. Mas sim os ingleses e os africânderes, 
os descendentes de holandeses que foram os primeiros caucasianos a habitar o país. Os dois 
povos se uniram em 1910 para formar a União da África do Sul, mas não sem antes guerrear 
um bocado. A primeira batalha dos bôeres, em 1880, foi relativamente rápida e terminou com 
a vitória dos próprios bôeres (fazendeiros, em holandês), Os ingleses, porém, não aceitaram 
a derrota, e voltaram com força total. O exército que tinha em suas linhas o jovem tenente 
Winston Churchill e o médico Arthur Conan Doyle, autor inclusive de um livro sobre o conflito, 
fez da segunda guerra dos bôeres uma das mais sangrentas da História do império britânico. 
 
As disputas entre ingleses e "africânderes que se resolveram com as duas guerras tiveram 
começo mais de um século antes, quando os súditos da rainha chegaram no Cabo da Boa 
Esperança e tentaram subjugar as famílias já assentadas. Os descendentes de holandeses 
lançaram-se então em rotas de fuga para o interior, desbravando novos territórios e 
redefinindo os contornos do país. Essa história é contada no monumento aos Voortrekkers, 
como foram chamados os bandeirantes de lá. Painéis em alto-relevo no prédio erguido em 
1937 lembram como os colonos foram traídos pelo rei zulu Dingaan, que lhes prometeu um 
trecho de terra mas depois mudou de idéia e ordenou a morte de todos, e como deram a 
volta por cima, liderados por André Pretorius, que mais tarde daria nome à capital 
administrativa. Mesmo em número muito menor, os imigrantes conseguiram massacrar os 
zulus às margens do Rio Nacome, que desde então é mais conhecido como Blood River, ou 
Rio de Sangue. 
 
Foi também em Pretória, mais especificamente no Palácio de Justiça, na Church Square, que 
Nelson Mandela e outros líderes negros foram condenados à prisão. Em outro endereço da 
mesma praça ficavam os escritórios do partido de Mandela, onde sua libertação foi negociada. 
Até 1994, com o fim do regime de segregação do apartheid, a Church Square, assim como 
muitas outras áreas nobres de Pretória, era interditada aos negros. O que explica o grande 
número de fotógrafos ambulantes estacionados por ali: todos querem ter seus retratos tirados 
na simbólica praça. 
 
O fim do apartheid restituiu o governo e as liberdades civis à imensa maioria da população 
sul-africana quase 80% dos residentes são negros e formou uma república que luta para 
mostrar que "é possível", como diz o lema do escritório de turismo do país, formar uma 
identidade a partir das diferenças. 
 

 
 



O evento-teste incompleto 
Jorge Luiz Rodrigues 
 
O domingo 14 de junho marca oficialmente o início do evento-teste para o Mundial-2010. A 
Copa das Confederações, no entanto, ainda está aquém de pôr à prova tudo o que a Fifa 
realmente queria vera um ano do Mundial. O Centro Internacional de Rádio e TV é o maior 
exemplo. O coração das transmissões vai funcionar em local improvisado, ao lado do Ellis 
Park. O oficial só ficará pronto em janeiro próximo, a 2 km do Soccer City também ainda em 
obras. 
 
É apenas uma entre muitas concessões que a Fifa fez para tornar realidade o sonho do 
presidente Joseph Blatter de levar o Mundial ao continente africano. A idéia original, até junho 
do ano passado, era realizar a Copa das Confederações em cinco cidades: uma caiu porque o 
estádio de Port Elizabeth só ficará pronto depois de iniciada a competição. O secretário-geral 
da Fifa, Jérôme Valcke, passa de 10 a 15 dias de cada mês em solo sul-africano para tentar 
manter as obras em ritmo acelerado. 
 
A Copa das Confederações reunirá os campeões do mundo (Itália), da América do Sul 
(Brasil), da Europa (Espanha), da África (Egito), da Ásia (Iraque), da Oceania (Nova 
Zelândia), da Concacaf (EUA) e o país-sede (África do Sul). 
 

 
 
Johanesburgo e Pretória são parte de um time de nove cidades que sediarão os jogos da Copa 
do Mundo de 2010. Que times se enfrentarão em que lugar ainda não se sabe, mas já dá para 
decidir quais destinos terão presença certa em sua seleção. 
 
Capital do reino zulu 
(oficialmente, da 
província de KwaZulu 
Natal), Durban é a 
cidade mais indiana da 
África do Sul. Ou 
melhor, é a maior 
cidade indiana fora da 
índia. Não à toa, foi lá 
que Mahatma Gandhi 
iniciou sua carreira 
política. E a lista de 
personagens ilustres 
que já desfilaram por 
suas praias inclui ainda 
Fernando Pessoa, que 
passou lá sua 
adolescência. 
 
As praias de águas mornas do Índico, aliás, são o principal chamariz desta cidade de 3,5 
milhões de habitantes. E a prefeitura não está poupando esforços para torná-las ainda mais 
atrativas durante a Copa: 150 milhões de rands (US$ 18,7 milhões) estão sendo investidos na 
repaginação da orla. Mas a principal atração deixada pelo Mundial na costa da cidade será 
mesmo o estádio Moses Mabhida, equipado com um arco de 106 metros de altura que, além 
de função estética, tem função turística: será usado para passeios a pé ou de bondinho. Com 
capacidade para 70 mil pessoas, o estádio que deve ficar pronto em outubro deste ano será 
palco para cinco jogos da primeira fase, uma oi-tava-de-final e uma semifinal. 
 

 
 
Nelspruit 
 



 
 
Os sul-africanos veem Nelspruit, capital do estado de Mpumalanga, como o epicentro da 
produção de frutas do país. Tanto a cidade é famosa pela flora que tem um dos jardins 
botânicos mais badalados do país, o Lowveld Botanical Garden. Os visitantes, porém, 
geralmente encaram Nelspruit como ponto de partida para uma das atrações mais procuradas 
(se não a mais procurada) da África do Sul, o Kruger National Park. 
 
A reserva de dois milhões de hectares é lar para os big fíve, como é chamado o grupo de 
superanimais composto por leão, elefante, búfalo, rinoceronte e leopardo, e para dezenas de 
lodges. Facinho, facinho de achar vaga não será, mas o parque está fazendo sua parte, e já 
anunciou que acrescentará 420 leitos (em acampamentos móveis) à sua oferta regular.  
 
Estima-se que 15 mil turistas descubram os parques nacionais sul-africanos durante o evento. 
Mas... voltando à bola, Nelspruit também ergueu novo estádio, Mbombela, a poucos 
quilômetros da fronteira com o Kruger. Com capacidade para 44 mil torcedores, sediará 
quatro jogos, todos da primeira fase da competição. 
 

 
 

 
 
Bartolomeu Dias e Vasco da Gama estão entre os primeiros "turistas" a desembarcarem nesta 
baía conhecida pelos 40 quilômetros de praias sob medida para a prática de esportes 
marítimos. A dupla abriu o caminho para outros navegadores que cruzariam mais tarde o 
Cabo da Boa Esperança e também encontrariam ali água doce para seus estoques. 
 
Os primeiros imigrantes holandeses passaram por ali, mas foi somente quando quatro mil 
ingleses desembarcaram no lugar, em 1820, que a cidade de Port Elizabeth, hoje chamada 



também Nelson Mandela Bay por ser capital da província de Eastern Cape, onde nasceu o 
primeiro presidente negro sul-africano foi fundada. Daí ter uma rica herança britânica, visível 
em prédios como o da Ópera. 
 
Nelson Mandela Bay também é o nome do estádio com capacidade para 44 mil pessoas 
construído para a Copa. Oito jogos serão realizados lá, sendo cinco da primeira fase, um das 
oitavas de final, outro das quartas, e o último da disputa pelo terceiro lugar. 
 

 
 
Polokwane 
 
Se a idéia for aproveitar a ida à África do Sul para conhecer um pouco mais das culturas 
negras do país e curtir um momento "natureza selvagem" sem os vários jipes com turistas 
dos safáris pode começar a considerar uma esticada a Polokwane (até bem pouco tempo mais 
conhecida como Pietersburg), onde serão disputados quatro jogos da primeira fase, todos no 
novíssimo estádio Peter Mokaba. Relativamente pequena tem pouco mais de 300 mil 
habitantes, a maioria em áreas rurais a cidade é a capital da província de Limpopo, a menos 
urbanizada do país. 
 
Mais que observar animais, muitos do que se destinam à região tem interesse em acertar 
algum sim, Limpopo tem reservas em que a caça é permitida. Quem prefere uma natureza 
menos sangrenta pode divertir os olhos com os baobás, fartos por ali. Ou conhecer os 
costumes de tribos como os tsonga e os bakone malapa em vilas-museu ao ar livre. 
 

 
 
Cidade do cabo 
 
A Cidade do Cabo é o Rio da África do Sul. Tanto pela geografia, que mistura montanhas 
belamente moldadas pela natureza com 
o mar, quanto pela capacidade desta de 
atrair turistas. Seu Pão de Açúcar é a 
Montanha da Mesa. A 1.086 metros 
acima do nível do mar, pode ser 
alcançada tanto a pé quanto de 
teleférico quando as condições 
climáticas permitem, pois as névoas são 
tão constantes sobre a elevação que já 
ganharam o apelido de "toalha de 
mesa". 
 
Outro ponto certo em qualquer roteiro 
turístico é o Victoria & Alfred Waterfront 
(de onde, aliás, se vê a Montanha da 
Mesa), uma área de lojas, bares, 
restaurantes e hotéis que fica bem em 
meio ao porto da cidade. De um dos 
píeres do V&A partem os passeios de 
barco para Robben Island, a ilha onde 
Nelson Mandela ficou preso por 18 anos, 
hoje transformada em museu com ex-
presidiários servindo de guias. 
 
Capital legislativa do país, a cidade não 
poderia ficar para trás no quesito 
estádio. E nem ficou. Está construindo 
do zero o Green Point Stadium, centro 
de um complexo desportivo que engloba 



ainda pistas de atletismo e campos de rúgbi e críquete. Com capacidade para 68 mil pessoas, 
será o que receberá mais jogos da Copa do Mundo: nove, incluindo uma semifinal. 
 

 
 
Rustenburg 
 
O nome, em africâner, quer dizer "cidade de descanso". Mas Rustenburg é, na realidade, a 
cidade da platina. Ficam lá as duas maiores minas do metal já encontradas no mundo, além 
de uma refinaria que processa cerca de 70% da platina do mundo. 
 
Em seus arredores, encontram-se ainda mais metais preciosos mas estes adornando homens 
e mulheres -no complexo de entretenimento Sun City, uma megacidade artificial que tem 
quatro hotéis, entre eles o seis estrelas The Palace of the Lost City, uma extravagância de 
cadeiras de couro de zebra e mosaicos de pedras preciosas por onde babuínos correm soltos, 
sobre a qual se pode ler mais nas páginas a seguir. 
 
Colada ao complexo está a reserva de Pilanesberg, onde se pode fazer safáris até nas costas 
de um elefante. São 200 quilômetros de estradas cortando o parque onde vivem todos os big 
five. Quem prefere uma experiência mais raízes tem a opção ainda de visitar as aldeias da 
tribo ndebele na província. 
 
Os jogos serão realizados no Royal Bafokeng, um estádio já existente que foi apenas 
renovado para a Copa das Confederações e o Mundial de futebol. A capacidade saltou de 38 
mil para 42 mil lugares, as cadeiras foram trocadas e uma nova cobertura instalada. 
Rustenburg será palco de cinco partidas na primeira etapa da competição e de uma na 
segunda. 
 

 
 
Bloemfontein 
 
Capital do estado de Free State e capital judiciária da África do Sul Bloemfontein é uma das 
cidades que verá seu poder de fogo testado já este mês, com a Copa das Confederações (lá, 
o Brasil jogará contra o Egito). Seu Free State Stadium é um dos que foram apenas 
renovados para sediar as duas competições da Fifa. Renovação esta que teve um custo 
estimado em 245 milhões de rands, e aumentou a capacidade do espaço de 35,5 mil pessoas 
para 48 mil, acrescentando mais um nível de arquibancadas. Acontecerão lá seis jogos, cinco 
da primeira fase e um das oitavas-de-final. 
 
Conhecida poeticamente como "cidade das rosas", apesar de suas paisagens um tanto áridas, 
a cidade situada a 1.400 metros de altitude guarda ainda belezas naturais em seus arredores. 
Neles, fica o Golden Gate Highlands, parque nacional de 12 mil hectares que é apenas uma 
das paradas da Sandstone Route, um caminho delimitado pelas cidades de Clarens e 
Ladybrand, cujo nome é devido à sua característica mais marcante, as montanhas de arenito. 
 

 
 



 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 4 jun. 2009, Boa Viagem, p. 22-31. 
 
 
 
 


