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A seleção francesa foi para a Copa do Mundo da África do Sul com um lema festivo: "Todos 
juntos por um novo sonho." Desde que a competição começou, os "Bleus" arrastaram seu país 
para um pesadelo nacional. O atacante Nicolas Anelka foi mandado de volta para casa, o 
capitão Patrice Evra queixou-se de que havia um traidor entre eles e dirigentes importantes da 
seleção têm tido chiliques. 
 
Hoje, a França tem um jogo decisivo contra a seleção anfitriã, a África do Sul. Os jogadores já 
reduziram as chances de sucesso do time quando, domingo, se recusaram a participar de um 
treino em protesto contra os seus chefes. 
 
A norte, em casa, há temores de que o desempenho da seleção reflita algo de errado nos 
fundamentos da França, e também a irritante impressão de que o time nacional tenha violado 
a arte sutil do protesto francês. "Isso é uma caricatura da França", disse, pela TV francesa, o 
ministro das Relações Exteriores, Bernard Kouchner. "Um show realmente patético." A ministra 
de Esportes e Saúde da França, Roselyne Bachelot-Narquin, disse ontem que o "futebol francês 
enfrenta um desastre moral". 
 
O problema começou com a derrota por 2 a 0 para o México na quinta-feira, um resultado que 
torna difícil a classificação da França. No sábado, um jornal francês informou que durante o 
intervalo Anelka reagiu a uma orientação do treinador, Raymond Domenech, chamando-o de 
"f.d.p. sujo". A Federação Francesa de Futebol mandou Anelka de volta para casa. 
 
O capitão Evra censurou publicamente a aparente quebra do código de honra que governa os 
vestiários de futebol. "O problema é o traidor que está entre nós e o qual precisamos 
eliminar", disse aos repórteres. No domingo, Jean-Louis Valentin, diretor da federação 
francesa, disse: "Vou voltar para Paris. Não há nada mais para eu fazer aqui".  
 
Os jornais franceses têm sido mordazes. "Os desertores", estampou o "France Soir"; "O motim 
estarrecedor", escreveu o "Le Parisien".  
 
O alvoroço é em parte causado pelo status elevado da seleção, desde que ganhou a Copa do 
Mundo em 1998. "Les Bleus" passaram a simbolizar um patriotismo iluminado e multirracial 
que celebra a conquista de um time que, geralmente, é composto por mais negros que 
brancos. O tumulto está relacionado a uma cultura nacional de protesto e rebeldia - mas que 
também impõe limites a até onde um protesto deve ir. 
 
A França moderna nasceu em uma revolução sangrenta, em 1789, e, nos últimos tempos, os 
protestos se tornaram um meio de vida. O ano passado viu uma avalanche de sequestros de 
chefes, em que os trabalhadores mantiveram seus superiores reféns em protesto contra planos 
de demissão. 
 
Existe até mesmo um precedente à insurreição francesa na Copa do Mundo. No fim da final de 
2006, o craque Zinedine Zidane, conhecido por seus fãs como "Deus", bateu sua cabeça 
raspada no peito do zagueiro italiano Marco Materazzi. Disse que o italiano o havia insultado. 
Dias depois, Jacques Chirac, então presidente da França, disse que "compreendia" o 
comportamento de Zidane, mesmo que não pudesse aprová-lo. 
 
A revolta dos "Bleus" este ano atraiu pouca compaixão. Os jogadores de futebol 
tradicionalmente têm sido poupados do desprezo que muitos franceses têm pelos ricos do país. 
Mas, desta vez, mesmo antes de chegar, o time francês foi criticado por se hospedar em um 
dos resorts mais luxuosos da África do Sul. Ontem, alguns políticos franceses disseram que 
eles eram um time de jovens milionários mal comportados, espelhando uma sociedade que 
perdeu seu parâmetro moral. "A decadência da seleção francesa diz algo sobre as fraquezas da 
França, uma sociedade onde o dinheiro é rei", disse François Bayrou, líder do partido de 
centro-direita MoDem. 
 



Os sindicatos trabalhistas franceses - que estão se preparando para fazer uma demonstração 
na quinta-feira contra o plano do governo de elevar a idade de aposentadoria - não gostaram 
quando os jogadores de futebol tomaram emprestado uma arma dos grupos sindicais. Uma 
greve era "o principal bastão dos trabalhadores contra a opressão", disse Eric Aubin, delegado 
nacional do confederação trabalhista CGT. "Eu quero saber se eles vão perder um dia de 
salário por terem feito isso." "Motivo de riso do mundo", escreveu o jornal irlandês "Irish 
Times" em sua manchete de primeira página ontem, aparentemente saboreando as 
dificuldades do time francês.  
 
Efeito nas marcas 
 
A crise na seleção da França já afasta patrocinadores. O banco Crédit Agricole cancelou sua 
campanha na televisão para venda de seguros, que deveria durar até 25 de junho. A rede de 
lanchonetes Quick decidiu no fim de semana suspender a veiculação de um filme onde 
aparecia Nicolas Anelka, o jogador cortado do time por ter xingado o técnico Raymon 
Domenech no intervalo de um jogo contra o México. A fornecedora de energia elétrica GDF 
Suez informou que é parceira da seleção e da federação francesa de futebol até 2014, mas vai 
rediscutir os termos do acordo após o término da Copa da África do Sul. A fabricante de artigos 
esportivos Adidas disse que está "chocada e triste", mas deverá manter o contrato de 
patrocínio, a expirar em 2011. A varejista Carrefour e a operadora de telefonia SRF estão 
descontentes com o time. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 jun. 2010, Empresas, p. B4. 


