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Precisamos "começar do começo". Entender como a Coréia do Sul saiu do nosso grupo, nos 
anos 70, sabendo-se que era pior do que nós. 
 
Em 2009, quando o Brasil ganhou o direito, ou azar, de sediar a copa de 2014, fizemos sérias 
críticas ao fato. Lutou-se com unhas e dentes para realizá-la, como se fosse a redenção 
nacional. E a razão disso é a megalomania, a satisfação do governante em dizer que trouxe a 
Copa. Não bastasse, ainda teremos a Olimpíada com vistas à cadeira na ONU, que queremos 
de qualquer jeito, num total ato de irrealismo. 
 
Aliás, não encarar a realidade é a mola-mestra de nosso governo, que até vexame deu, na 
questão do Irã, nos intrometendo onde não devíamos. Sediar a copa de 2014 nem deveria ser 
pleiteada, nada tem a ver com nosso atual momento. O futebol brasileiro passa tempos 
complicados fora do campo, o que vem de longe. Todos, ou quase todos os nossos principais 
clubes são deficitários e devedores. Enquanto pagamos nossos impostos religiosamente, os 
clubes não o fazem. 
 
O público nos estádios não condiz com a grandiosidade de nosso futebol, o que é explicável: 
ingressos caros, comando da televisão, horários inadequados dos jogos, violência etc. O 
afastamento do público dos estádios é consequência de todos os erros cometidos, sem falar na 
situação econômica, que complica um pouco mais. 
 
Mesmo assim, vamos gastar bilhões para fazer uma Copa. Pode-se argumentar que ela se 
pagará. E se não o fizer, fica o prazer do país e seu povo. Ok, mas prazer não é o suficiente.  
Gostaríamos de saber o que faremos com os estádios gigantes que surgirão e quem os 
sustentará depois. Após a Copa, seremos o país dos estádios fantasmas. 
 
Um pouco de bom senso não faz mal, a nós e aos nossos governantes. E eles têm de parar de 
pensar apenas em si ou nos nomes que darão aos elefantes brancos, e no prazer de cravar seu 
nome em obras faraônicas. Basta o que fizemos em toda a nossa existência, e que nos levou 
ao atual patamar de subdesenvolvimento e inserção no quarto mundo ainda há quem credite 
que pertencemos ao terceiro. 
 
Não é possível nos equiparar a países como Taiwan, Singapura, Coréia, Hong Kong e outros, 
que não fazem parte dos grandes países desenvolvidos – do primeiro mundo. Fácil notar que 
não somos parte dele embora, em muitas coisas, nos assemelhemos ao primeiro mundo vide 
nossa capacidade de sequenciamento genético. Será bom se começarmos a aplicar isso em 
todas as áreas das nossas vidas, para reentrarmos no terceiro mundo e, quiçá, no primeiro. 
 
Já esperávamos, mais hora menos hora, problemas com a situação. E arrependimento pela 
luta para trazer a Copa. Só não imaginávamos que os problemas começariam tão cedo, meses 
após a grande "conquista". O maior estádio do estado foi vetado pela Fifa. Nota-se aí dedos e 
mãos brasileiras, a disputa pelo poder. O país parece ser o que menos importa. 
 
Sem estádio na cidade de São Paulo, volta à tona o Piritubão, estádio na zona norte da capital. 
E parece que com dinheiro público, da Prefeitura. Como se o nosso dinheiro, um bilhão de 
reais, fosse para isso. Parece que a cidade não tem outras necessidades.  
 
Está na hora do povo mudar de atitude. Entender que o futebol é privado e não público. 
Começar a ir às ruas pelos seus direitos, por algo de útil à população, e estender isso a todo o 
país. É necessário começar a perceber o que é importante. O que trará vantagens de longo 
prazo e não apenas de curto prazo. 
 
É difícil exigir isso de um povo inculto, de nível educacional raso. De um povo com milhões de 
pessoas que passam o ano inteiro sem ler um livro ou revista, às vezes nem um jornal. Em 
que o noticiário da TV é um estorvo, tira lugar da novela. 
 



Precisamos "começar do começo". Entender como a Coréia do Sul saiu do nosso grupo, nos 
anos 70, sabendo-se que era pior do que nós. E hoje tem desenvolvimento conhecido e renda 
per capita cerca de quatro vezes a nossa. Foi simples. Bastou uma revolução educacional, que 
é a base da mudança de um povo. Mas isso não interessa aos nossos governantes: tiraria o 
povo de seus domínios letais. E, pior, parece que também o povo não quer. 
 
Pobre Brasil. Até quando pensaremos que a coisa mais importante de nossas vidas é o futebol? 
Gostamos dele, e muito, mas não pode ser "o número um". Há coisas mais importantes. Nós 
mesmos. 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 25 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 2.   

 


