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O meia Kim Yong-jun, o defensor Ri Kwang-chon e o goleiro Kim Myong-gil 
treinam antes de enfrentar o Brasil; política norte-coreana pode ir a campo 

 
Com raras declarações à imprensa, a seleção da Coreia do Norte já é considerada a mais 
misteriosa da Copa da África do Sul. A ordem de silêncio, neste caso, não é parte da cautela 
de nenhum técnico ao estilo de Dunga, mas vem da ditadura comunista de Kim Jong-il. O time 
do país mais fechado do mundo estreia no mundial nesta terça-feira (15) contra o Brasil. Mas 
do que são proibidos de falar os norte-coreanos? Apenas das táticas para derrotar a seleção 
pentacampeã? 
 
Com tipo de poucos amigos, o regime de Kim está à beira de um novo conflito com a Coreia do 
Sul. Como o uso dos esportes pelos políticos já é um clássico, a possibilidade da seleção 
vermelha e branca desempenhar algum papel no campo político norte-coreano é real. 
 
Para o professor de relações internacionais Sérgio Gil Marques, das Faculdades Integradas Rio 
Branco, “é comum, principalmente em regimes autoritários, que os governos usem o esporte 
para se legitimar”. Neste caso, o país poderia usar o futebol para melhorar sua imagem no 
exterior ou até mesmo reunir internamente o povo. 
 
- Uma vitória na Copa do Mundo ou na Olimpíada rende marketing político doméstico. Além 
disso, há uma preocupação dos países em mostrar, por meio de seus atletas, a eficiência do 
regime. 
 
O país, que já admitiu ter bombas nucleares, vive aparentemente uma crise de sucessão, já 
que Kim está doente e idoso. Uma eventual luta para saber quem vai mandar no país após a 
morte do ditador seria um dos motivos do atual capítulo da crise, que veio à tona após o 
afundamento de um navio da Coreia do Sul, em março deste ano, matando 46 marinheiros. 
 
Norte-coreanos ganharam simpatia dos britânicos em 1966 
 
Em 1966, na sua primeira participação na Copa do Mundo, a seleção norte-coreana também 
chegou obscura à Inglaterra. O gol em cima da Itália tirou a "azzurra" das quartas de final e 
fez os norte-coreanos caírem nas graças do público. 
 
A história virou o documentário The Game of Their Lives (O Jogo de Suas Vidas), dos diretores 
Daniel Gordon e Nicholas Bonner. Eles demoraram quatro anos para conseguir permissão para 
encontrar os jogadores que, desde 1966, nunca mais foram vistos no exterior. O filme mostra 
a devoção dos norte-coreanos ao fundador do regime, Kim Il-sung.  
 
Marques não acha que os norte-coreanos terão a mesma sorte que em 1966. Para ele, a atual 
Copa do Mundo não deve limpar a imagem controvertida do país. 



 
- Hoje eu não creio que possa haver muita simpatia à Coreia do Norte. O país é visto como um 
regime perigoso, fechado, que não está aberto e não tem transparência. 
 
Em novembro de 2009, o regime comunista levou o time Atlético Sorocaba para jogar um 
amistoso contra a seleção do país, em preparação à Copa do Mundo. Jogadores e equipe 
técnica contam que se sentiram "em outro planeta" -  o sistema político controla a vida dos 
visitantes e da população do país. 
 
Hitler usou Olimpíada e Brasil se aproveitou da Copa 
 
A Olimpíada de 1936 é considerada um grande exemplo do uso político de eventos esportivos. 
Os jogos de Berlim foram usados pelo então líder nazista, Adolf Hitler, para fundamentar teses 
racistas, que ele iria por em prática durante o horror da Segunda Guerra (1939-1945). 
 
Na África do Sul, a expectativa é que o futebol una brancos e negros, que por décadas viveram 
separados sob o regime do apartheid.  
 
A pesquisadora Martha Saavedra, da Universidade de Berkeley, lembra em entrevista à 
California Magazine que “na África do Sul, o futebol historicamente é associado aos negros, 
enquanto o críquete é associado aos brancos de origem inglesa e o rúgbi com os africâneres 
[brancos de origem holandesa]. 
 
Em 1995, a África do Sul foi à final da Copa do Mundo de rúgbi. O filme Invictus mostra o 
impacto do apoio do presidente e líder negro Nelson Mandela à seleção nacional, formada 
sobretudo por brancos, no que “simbolizou o fim do apartheid no esporte”, segundo Saavedra. 
Mas o uso político do esporte também é corriqueiro por aqui. Em 1970, o governo do general 
Emílio Garrastazu Médici foi acusado de usar o tricampeonato na Copa do México para fazer 
propaganda da ditadura, como lembra Marques. 
 
- Havia o clima ufanista da ditadura militar. A própria música da Copa, “90 milhões em ação, 
pra frente Brasil, do meu coração”, tinha a ver com os slogans dos militares na época do 
milagre econômico. Em tempo de Copa, fazia muito sentido dizer “ninguém segura este país” 
ou “este é o Brasil que vai pra frente”. 
 
Fonte: R7, 15 jun. 2010. [Portal]. Disponível em: < http://noticias.r7.com>. Acesso 
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