


Depois,de 80 anos e 18 edições, a Copa do Mundo
chega à África. E a África do Sul, maior economia do
continente, quer mostrar que pode realizar o evento
tão bem quanto qualquer nação desenvolvida

gente Charles Dempsey, da Nova Ze-
lândia, que se absteve de votar a des-
peito da orientação da Associação de
Futebol da Oceania (OFC) pela África
do Sul. Dempsey alegou ter sofrido
tentativas de suborno e pressão por
vários lados. Ironicamente, a Alema-
nha é que parece estar por trás delas.
Cartas propondo presentes teriam sido
entregues a oito membros do comitê
executivo horas antes da eleição. Se
houvesse empate, a decisão ficaria a
cargo do presidente da Fifa, Joseph
Blatter, que, acredita-se, apoiaria a
África do Sul. Depois do episódio,
adotou-se o sistema de rodízio de con-
tinentes, abrindo espaço para a reali-
zação da Copa na África em 2010.

A África do Sul não era a única na-
ção do continente em seu pleito. Egito,
Marrocos e um consórcio entre Líbia e
Tunísia haviam lançado candidaturas.
Se o fator decisivo fosse a iniciativa
de querer sediar um Mundial, o pri-
meiro da fila seria o Marrocos. O país
já havia concorrido pelas Copas de
1994 (contra Estados Unidos e Brasil),
1998 (contra França e Suíça) e em 2006
(contra Alemanha, África do Sul, In-
glaterra e Brasil). Além disso, contava
com o apoio dos países europeus, por
estar ao lado da Espanha; e das nações
árabes, pois seria o primeiro país mu-
çulmano a receber o evento.

Se o critério de escolha fosse tra-
dição no futebol, a África do Sul não
seria exatamente o melhor represen-

tante dos africanos. Os Bafana Ba-
fana (garotos), como são chamados
no país, estão muito aquém de seus
vizinhos. A África do Sul não foi a
primeira seleção africana a participar
de uma Copa (foi o Egito, em 1934), ou
a primeira a vencer uma partida no
torneio (Tunísia, que sapecou um 3x1
contra o México, em 1978). Também
está longe das cinco participações de
Camarões em Mundiais (a África do
Sul só esteve em 1998 e 2002). E nem
em sonho teve desempenho seme-
lhante à campanha de Camarões na
Copa da Itália, em 1990. Sob comando
do veterano centroavante Roger Milla,
o time chegou às quartas-de-final da
competição, caindo num jogo memo-

uando a bola rolar no dia
n de junho de 2010 no es-
tádio Soccer City, em Jo-
hannesburgo, será difícil,

para muita gente,
esconder um sentimento de satisfação.
Satisfação por ver ali reparada - esse
verbo que é quase jargão para causas
africanas - uma injustiça histórica.
Depois de 8o anos e 18 edições em
15 países (sete deles da Europa, seis
das Américas e dois da Ásia), a Copa
do Mundo, o evento esportivo mais
badalado e assistido do planeta, enfim
desembarca na África, um continente
de fanáticos por futebol. A África pode
não ter títulos e ostentar uma má pon-
tuação no ranking de seleções da Fifa
(veja o quadro na pág. 31), mas é onde o
futebol cresce explosivamente. E para
a Fifa, cujos dirigentes se perpetuam
no poder justamente por cabalar votos
de países pequenos, a constelação de
52 confederações de futebol africanas
vale ouro. No mundo, só a Europa, com
53 confederações, lhe faz frente. Mes-
mo assim, a Copa da África da Sul já
começa, na mais branda das hipóteses,
com quatro anos de atraso.

Para entender os motivos que leva-
ram à escolha da África do Sul como
sede da Copa de 2010 é preciso voltar
a julho de 2000, em Zurique, na Suíça,
quando foi definida a sede do Mundial
de 2006. .Naquela ocasião, o país foi
derrotado pela Alemanha por 12 votos
a II. O fiel da balança foi o finado diri-
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rável contra a Inglaterra. A África do
Sul jamais passou da primeira fase de
uma Copa.

Então, o que decidiu a parada pelos
"irmãos" do sul? Pode-se pensar que
prevaleceu o compromisso velado
de Blatter de reparar a presepada de
2006. Mas a resposta é bem menos no-
velesca. Apesar dos problemas inter-
nos de segurança e infraestrutura que
tanto chocam europeus e que parecem
tão familiares a nós, brasileiros, a Áfri-
ca do Sul é, de longe, o país africano
com as melhores condições de receber
uma Copa. É a maior economia do
continente e a 25 do mundo, à fren-
te de, por exemplo, Suécia, Grécia e
Portugal. E, acima de tudo, um mer-
cado mais interessante para as marcas

mundiais que patrocinam o torneio.
Se tradição futebolística definisse se-
de, o que seria de México, Estados
Unidos e Japão e Coréia do Sul, que
já hospedaram quatro Copas?

Na África do Sul, futebol e opres-
são se misturam. O esporte é o mais
popular do país, e não é nenhum exa-
gero dizer que é jogado pelos negros.
No time titular da África do Sul há
apenas um branco. O maior clássico
do país é disputado em Soweto, por
times desse antigo gueto que é o sím-
bolo da resistência ao apartheid (veja
mais sobre esse jogo na pág. 34). E,
ironicamente, por causa do apartheid,
o país foi banido das competições ofi-
ciais, interrompendo bruscamente o
desenvolvimento do futebol nacio-

nal. O veto só caiu em 1992, quando o
regime segregacionista ruiu. O único
título internacional dos Bafana Bafana
veio em 1996. Foi a Copa das Nações
Africanas, na final contra a Tunísia,
no Soccer City, em Johannesburgo,
principal estádio do Mundial de 2010.
Nos torneios de clubes, só um time
nacional foi campeão da CAF Cham-
pions League, a Libertadores africana:
o Orlando Pirates, em 1995.

Se o futebol é o esporte da maioria
negra, críquete e rúgbi são os prefe-
ridos dos brancos. A África do Sul é
a nação com maior número de prati-
cantes de críquete do planeta, tendo
sediado em 2003 a Copa do Mundo
do esporte (não ajudou muito: ela foi
eliminada ainda na primeira fase).



Já o rúgbi é de longe o esporte
coletivo mais bem-sucedido do país,
com dois títulos mundiais. A primeira
conquista veio em 1995, quando os
sul-africanos sediaram a competição,
numa vitória memorável sobre a Nova
Zelândia no Ellis Park - outro estádio
da Copa 2010. Nelson Mandela, que
era então presidente do país, surpre-
endeu a nação ao ir ao estádio abraçar
seus conterrâneos e, com isso, passar
uma mensagem muito clara que os
tempos de segregação haviam aca-
bado. O segundo título veio em 2007,
numa finalíssima contra a Inglaterra,
no Mundial disputado na França.

Depois da candidatura única do
Brasil como sede de 2014, a Fifa de-
cidiu abolir o rodízio de continentes

a partir de 2018, o que abriu espaço
para novos interessados na Europa.
Pela nova regra, qualquer país pode
se inscrever, desde que o continente
em que está situado não tenha sediado
as duas últimas Copas. Na melhor das
hipóteses, portanto, Mundial na África
de novo só em 2022. Na prática deve
demorar muito mais. Se a América
do Sul, que tem o maior vencedor da
competição, o Brasil, e ainda dois bi-
campeões mundiais, a Argentina e o
Uruguai, vai somar 36 anos de hiato
para realizar sua próxima Copa (a do
Brasil, em 2014), é difícil imaginar que
um país africano volte a sediar um
Mundial nas próximas décadas. A Co-
pa de 2010 pode ser uma experiência
única. Em todos os sentidos.
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