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Arquibancada

no jogo Espanha
x Iraque. A Fifa
estuda proibir

as vuvuzelas, as
cometas irritantes

dos sul-africanos

Uma Copa para
levantar o moral
Mesmo jogando em casa, a África do Sul tem pouca
chance na Copa de 2010. Mas pode ganhar
algo mais valioso: um sentimento de união nacional

André Fontenelle, de Pretória

Faltando um ano para o início da
Copa do Mundo de futebol, a cons-
trução dos estádios está atrasada.

A confiança da população do país anfi-
trião está em baixa. Ninguém acredita nas
chances da seleção da casa. África do Sul,
2010? Não: Alemanha, 2006.

Essa pegadinha, tema de um anúncio na
televisão sul-africana, faz parte do esfor-
ço para levantar o moral do país, abalado
por anos de notícias ruins. Até a Copa das
Confederações, torneio internacional que
serve como ensaio para o mundial do ano
que vem, gerou noticiário negativo. A in-
capacidade dos sul-africanos de encher as
arquibancadas, mesmo com seleções de
peso como Brasil e Itália em campo, foi
motivo de um pito de Sepp Blatter, pre-
sidente da Fifa (a federação internacional
de futebol). Um jornalista da agência de
notícias Reuters disse ter sido extorquido
por dois policiais. Uma falha da organi-
zação levou alguns jornalistas ao estádio
errado em um dia de jogo na cidade de
Rustenberg. Até as vuvuzelas, ruidosas cor-
netas que os torcedores sul-africanos levam
para os estádios, foram motivo de queixa
de alguns jogadores e da Fifa, que estuda
proibi-las na Copa do Mundo.

Se a Copa tem causado mal-estar e con-
trovérsia entre os sul-africanos, é em parte
porque o país não resolveu a crise de iden-
tidade após o apartheid, a política de segre-
gação racial imposta pela minoria branca
entre 1948 e 1994. Essa mesma Copa do

Mundo pode ser, porém, a oportunidade
de que a África do Sul precisa para avançar
mais rapidamente no doloroso processo de
reconciliação entre suas múltiplas etnias.

Pode parecer uma frase feita, mas a Copa
do Mundo é muito mais que um simples
torneio de futebol. Sua importância, compa-
rável no esporte apenas aos Jogos Olímpicos,
transcende o aspecto esportivo. O resultado
dentro de campo pode ter conseqüências po-
líticas fora dele. Em 1998, a vitória da mul-
tirracial seleção francesa - com jogadores
de origem antilhana, armênia, basca, bretã,
cabila, canaque, guianesa - foi considerada
uma resposta à extrema-direita racista, para
quem os franceses de origem européia não
se identificavam com o time. O mundial de
2006 foi a maior demonstração de fervor pa-
triótico na Alemanha desde a Segunda Guer-
ra Mundial - mais até que a primeira edição
da Copa em solo alemão, em 1974, quando
um país ainda dividido assistiu constrangi-
do a um bizarro jogo entre o lado ocidental,
capitalista, e oriental, comunista.

Da mesma forma, um bom resultado dos
Bafana Bafana (apelido da seleção local, que
significa "os garotos" em zulu e xhosa, dois
dos 11 idiomas oficiais da África do Sul)
na Copa pode mudar a maneira como os
sul-africanos se enxergam. O fosso entre as
etnias diminuiu, com a ascensão lenta de
uma classe média negra. Mas casais mistos
ainda são raros e até no esporte sente-se a
divisão racial. Enquanto na seleção de rúgbi
(o outro grande esporte nacional), atual
campeã mundial, predominam os jogadores

O desequilíbrio
nos esportes
Divisão por cor da pele na
população sul-africana e nas
seleções masculinas dos
esportes mais populares do país



brancos, na de futebol quase todos os atletas
são negros. O motivo é cultural. O rúgbi
era visto pelos brancos como uma forma de
reforçar sua união, enquanto o futebol con-
quistou comunidades pobres, como Soweto,
que se tornaram celeiros de craques.

A evolução do futebol na África do Sul foi
terrivelmente prejudicada pelo apartheid.
A Fifa suspendeu o país de competições in-
ternacionais entre 1961 e 1992, pela recusa
em formar uma seleção multirracial. Havia
ligas separadas para brancos e para "não
brancos". "Acredito que uma Copa bem
organizada e memorável vai gerar algum
sentimento de comunidade e patriotismo
- mas qualquer nova identidade sul-africa-
na será temporária e frágil a menos que seja

acompanhada por mudanças estruturais
mais amplas na sociedade", diz Peter Ale-
gi, professor de história da Universidade
Eastern Kentucky, nos Estados Unidos, e
especialista em esporte africano.

Nem tudo são notícias ruins na África
do Sul de hoje. A criminalidade, embora
elevadíssima (8 mil assassinatos e 22 mil
estupros por ano, em um país de 48 mi-
lhões de habitantes), está em lenta queda.
O cronograma de construção ou reforma
dos dez estádios da Copa parece estar sen-
do cumprido. ÉPOCA visitou o estádio
de Polokwane, que receberá quatro jogos
da Copa. Ele já está 65% pronto, segundo
Andile Cele, o gerente do projeto. "Dentro
de três meses estará terminado", afirma.
Apesar dos problemas citados acima, a
Copa das Confederações tem transcor-
rido dentro do rigoroso padrão de orga-
nização exigido pela Fifa.

Quinze anos depois do fim do
apartheid, o entulho da segregação ainda afe-
ta a vida do país até em detalhes como os to-
pônimos. A cidade onde esta reportagem foi
escrita foi rebatizada Tshwane, mas o nome
pré-apartheid, Pretória, persiste nas placas e
no uso cotidiano. Na semana passada, uma
onda de assaltos a motoristas parados em
sinais de trânsito foi a manchete principal
do jornal Pretória News. À noite, as ruas
ficam desertas - poucos se aventuram a sair.

Até agora, nada indica que os Bafana Bafa-
na irão longe na Copa do ano que vem, mes-
mo jogando em casa. Na estreia na Copa das
Confederações, empataram sem gols com o
Iraque. No segundo jogo, derrotaram a frágil
Nova Zelândia por minguados dois a zero.
Os sul-africanos ainda não entenderam nem
a filosofia nem o inglês estropiado do técni-
co da seleção, o brasileiro Joel Santana. Mas,
como eles próprios gostam de lembrar, em
2005 o prestígio da seleção alemã estava no
fundo do poço. Um ano depois, a Alema-
nha chegou à semifinal da Copa, perdendo
apenas para a Itália, que acabaria campeã. E
os alemães sentiram como nunca o orgulho
de ser alemães.
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