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Há algum tempo escrevemos dois artigos sobre a Copa de 2014 em nosso país. O primeiro, 
assim que "conquistamos" (sic) o direito de realizá-la. Uma loucura inadequada, em nossa 
opinião. E pelo que temos visto, de boa parcela do povo brasileiro. Felizmente, bastante lúcido 
neste quesito. Depois dos problemas iniciais de sua preparação, escrevemos o segundo artigo. 
Prometemo-nos, solenemente, não retornar a este assunto. Pelo menos tão cedo. Não antes 
da Copa. Mas, eis que estamos de retorno. Como o velho boêmio do Nelson Gonçalves.  
 
Faltam apenas três anos para a Copa do Mundo de 2014. E há uma unanimidade sobre a 
questão de que não há como deixar os aeroportos nos "trinques" para a copa. Pior, nem para 
as Olimpíadas. Outra loucura nacional, que é uma unanimidade. Sem o governo, claro. O que 
também não deve contar muito. 
 
Por que será que parece que nossa sina é fazer tudo errado? O mundo tem provado, e 
todos nós podemos falar fartamente sobre isso, que fazer certo é bem mais simples e fácil do 
que fazer errado. Então a que será que podemos creditar nossos constantes 
desacertos? São mais de cinco séculos de bobagens. Não acertamos nunca? Acertamos. 
Mas os acertos, de tão poucos que são, perdem-se nas bobagens. Que são muito maiores e 
comprometedoras. E, assim caminha a humanidade, ops, o Brasil. Somos obrigados a lembrar 
sempre em que país vivemos. E ainda há quem acredite que somos pessimistas. O realismo 
está sendo banido dos dicionários. 
 
A idéia agora, totalmente contrária aos princípios históricos do atual poder, é 
privatizar os aeroportos. Para ver se a iniciativa privada sana os graves problemas 
criados pelo governo. É claro que não é para valer. Ou será que alguém acredita que 
é? Só o suspeitíssimo fato de o governo manter 49% na sociedade já levanta a lebre da 
desconfiança. É claro que sabemos quem mandará. E usando os recursos dos empresários de 
boa fé. 
 
Todos sabem que no tempo que resta -e entendemos que os especialistas na área 
sabem o que dizem- o que faremos no País todo será o conhecido "puxadinho". Uma 
pena. Novamente, por que será que sempre temos de ser lembrados, ou nos 
lembramos voluntariamente, em qual país vivemos? 
 
Os estádios para as partidas estão engatinhando. É forte o sentimento, que entendemos 
absolutamente certeiro. Que ao final das contas, seremos todos nós que a pagaremos. Em 
especial as faraônicas construções de estádios. O governo, claro, bancará a maior parte, senão 
quase tudo. E sob o argumento da falta de tempo. A incompetência permanentemente 
ocultada pela premência do tempo. Que se deixa correr solto para depois fazer o que 
todos já sabem. Será que existe melhor forma de se "pagar as próprias contas"? 
 
 
Com aeroportos faraônicos, sendo o caso, não teremos problemas. É bom que sejam. 
Logo estarão adaptados ao natural crescimento. Os problemas são os estádios. Qual 
a média de público no futebol brasileiro? O que faremos com os elefantes-brancos 
que surgirão? Bom, servirão para as semifinais e finais dos campeonatos. E o 
restante do ano? E quanto custará aos clubes a manutenção? Ou aos patrocinadores? 
Não se esquecendo de que não existe filantropia. Alguém pagará a conta no produto a ser 
comprado no varejo. Aqui, não precisamos comentar. Até os apóstolos sabem. 
 
Enquanto isso, vamos pensando e fazendo as bobagens da Copa. E a vida continua. Boa 
parcela dos brasileiros não tem água encanada ou esgoto. E alguns talvez nunca tenham. Boa 
parcela do brasileiro ainda é analfabeta. E muitos morrerão nessa condição. E muitos 
continuam a caminho do analfabetismo. Falando e escrevendo cada vez pior. É só ver o que 
tem acontecido com relação à educação brasileira. Agora, até livros com erros normais da rua 
irão para as salas de aula. Afinal, é correto ensinar como se fala nas ruas. Não é necessário 
estudar o que é correto. Sugerimos, o mais breve possível, uma devolução do idioma 



português aos portugueses. Para que façam melhor uso. Nem vamos falar dos erros 
matemáticos nos novos livros. 
 
O trânsito nas grandes cidades é cada vez mais caótico. Mas agora não temos tempo de 
pensar nisso. Temos de envidar todos os esforços possíveis para a Copa do Mundo de 2014. 
Depois pensaremos. Quando os recursos escassearem mais ainda. A cada dia entram na 
frota da cidade de São Paulo cerca de mil veículos. Considerando quatro metros por 
veículo, e uma irrisória e ridícula distância de quarto metros entre os carros, isso 
significa oito mil metros. Ou seja, a cidade precisa construir, a cada dia, oito 
quilômetros de vias públicas para ficar tudo igual. Caótico. Quantos metros são 
construídos por dia na cidade? 
 
A segurança dá dó. Nem toda a frota da polícia pode ser utilizada, por absoluto 
sucateamento. Os salários dos policiais, bem como os dos professores, são quase 
uma esmola. Como é possível ter reciclagem? Novos interessados? Trabalho com 
prazer? Não que só se faça algo por dinheiro. Mas é preciso comer. Vestir-se adequadamente. 
Criar os filhos. Ter uma vida honesta sem resvalar no crime. O que tem sido cada vez mais 
grave na sociedade, pelo que se vê, ouve e lê nos noticiários diários. 
 
E nossa preocupação é o status da realização dos dois mais importantes eventos esportivos do 
planeta. Importante mesmo é dar aos brasileiros condições mínimas de vida. Mostrar a eles 
que o País pode ter um futuro. Mas, seriamente, não brincando com a realidade. 
 
A pergunta que faremos breve agora é onde será a Copa de 2014? No Brasil? Ou na 
Inglaterra, que fará as Olimpíadas de 2012? 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 16 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A2. 
 


