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importante não é vencer, mas
competir. E com dignidade."
Esse era o lema do educador

francês Pierre de Frédy, mais conhecido co-
mo Barão de Coubertin. Parisiense, foi o
artífice das Olimpíadas modernas e presi-
diu o Comitê Olímpico de 1896 até 1925.
A frase, entretanto, não era sua; foi
dita pelo bispo de Londres antes dos
Jogos de 1908.

Nestes dias, lembrei-me da frase
famosa. Em um par de meses foram
vários os episódios lamentáveis no
mundo do futebol. Erros grosseiros
de arbitragem, pancadarias entre jo-
gadores, descoberta de manipulação
de resultados em países do leste eu-
ropeu e em jogos classificatórios da
prestigiosa Champions League e da
Europa League.

No Brasil, além dos erros absur-
dos que influenciaram a classifica-
ção do campeonato, chegamos nas
rodadas finais do Brasileiro discu-
tindo armações e "malas brancas"
(nome que se dá ao dinheiro usa-
do por times interessados em motivar um
outro a ganhar, como se isto não fosse a
obrigação natural). E, pasme você, com
torcedores gremistas, a título de exemplo,
criando coletividade na internet para exi-
gir que o time perdesse seu jogo da última
rodada, no qual uma vitória poderia dar o
título ao Internacional, seu maior rival.

A coisa chegou a tal ponto que o jornal
do Corinthians, O Fiel, ostentou a incrí-
vel manchete "Doce Derrota" logo depois
do alvinegro languidamente perder pa-
ra o Flamengo, resultado muito ruim para
Palmeiras e São Paulo, seus maiores rivais.
E o presidente do alviverde foi flagrado em

festa de violenta torcida organizada fazen-
do provocações grosseiras ao rival tricolor.
Torcida esta, aliás, que, mesmo depois de
boa vitória, agrediu seu jogador mais famo-
so à saída de um banco ao lado do clube.

Na última rodada européia das elimina-
tórias da Copa 2010, o lance mais emble-
mático do período. O atacante Thiery Henry,

carrasco do Brasil em 2006, escandalosa-
mente ajeitou a bola com a mão no lance
que resultou no gol que garantiu a França
na África do Sul e eliminou a Irlanda. Henry
literalmente correu para o abraço. No dia
seguinte, candidamente, cara de "inocen-
te", se disse arrependido e clamou por jus-

tiça para a Irlanda. Cara de pau este
Henry. Os irlandeses pediram outro
jogo... Ganharam a promessa de
uma "indenização moral", seja lá o
que isto significa.

Futebol americano e tênis, por
exemplo, têm se preocupado cada
vez mais em usar todos os recursos
tecnológicos possíveis para evitar
que erros - inocentes ou não, inter-
firam no resultado do espetáculo.
Coíbem qualquer comportamento
antiesportivo. Na Inglaterra, a pró-
pria torcida rejeita todas as formas
de antijogo.

O futebol, apoiado por seus pró-
ceres, ao contrário, estimula a cul-
tura da "malandragem" para pre-
tensamente manter vivo o interesse

no jogo, que já é a modalidade mais po-
pular do planeta.

Combinações extra campo, decisões es-
drúxulas de arbitragem, violência de di-
rigentes e atletas... Que tipo de exemplo
imaginam passar? Quanto a mim, decidi
por um ano sabático em relação ao futebol.
Será que resisto à Copa do Mundo? C@N
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