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Cyan Magenta Amarelo Preto

ENTREVISTA WASHINGTONOLIVETTO

Caryl Phillips
PROSPECT

Emagostode2005viajeideLon-
dres a Acra num vôo lotado da
British Airways. Sentados ao
meu redor estavam os jogado-
res e a comissão técnica dosEs-
trelasNegras, a seleçãode fute-
bol deGana.Os jogadores eram
polidos, relativamente calmos,
e exibiam o tipo de boas manei-
ras que não se esperaria de um
grupo equivalente de jogadores
ingleses. Uma hora de vôo de-
pois,umjogadormedeuumtapi-
nha nas costas e polidamente
perguntou se eu poderia em-
prestar o meu iPod, enquanto
outro espiava meu jornal até
que eu o dobrei e ofereci a ele.
Aqueles jogadores não pare-
ciam termuitas posses. Eu já vi
times de escola mais bem equi-
pados, embora umde seus cole-
gas de seleção, Michael Essien,
tenha sido transferido recente-
mente do Lyon para o Chelsea
por 24 milhões de libras (cerca
de US$ 43 milhões), ganhando
mais de 40 mil libras (US$ 72
mil) por semana. Ele provavel-
mente receberia numa sessão
de alongamento de meia hora o
suficienteparaequipartodosos
seus colegas com iPods. Essien,
evidentemente, não estava no
vôo. Tinha permanecido em
Londres. Enquanto ouvia dis-
traidamente minha música, fi-
quei pensando qual espírito de
equipepoderiaexistirnumtime
em que valores do Primeiro e
Terceiro Mundos se chocavam
comtanta crueza.
Dois meses depois, Gana se

classificou para sua primeira
participação na Copa do Mun-
do.Umfimdesemanasurpreen-
dentenocomeçodeoutubrodei-
xou gigantes do futebol africa-
no, Nigéria, Camarões e África
doSul–todos,emcertamedida,
desorganizados, displicentes e
um pouco autoconfiantes de-
mais – fora da Copa, enquanto
peixes relativamente pequenos
como Togo, Costa do Marfim,
Angola e Gana garantiam seus
lugares para a Alemanha 2006,
juntocomaTunísia.Dosrecém-
chegados,Gana tem,de longe, o
currículomaisexpressivo.Ven-
ceuquatro vezesaCopaAfrica-
na de Nações, dois campeona-
tosmundiaisSub-17eficouduas
vezesemsegundolugaremcam-
peonatos mundiais juvenis.
Mas, a despeito de sua compro-
vada competência, Gana nunca
havia mostrado seu talento em
umaCopa doMundo.
Visitei Gana pela primeira

vez em 1990 durante a Copa da
Itália edescobri umanação lou-
capor futebol.Opaís inteiropa-
recia parar sempre que os vizi-
nhospróximosdeCamarõesen-
travamemcampo.Assisti ao jo-
go das quartas de final daquela
Copa entre Camarões e Ingla-
terra na casa de meu chefe de
departamentonaUniversidade
de Gana. Tendo crescido na In-
glaterra como um fanático por
futebol,achavaquepossuíaleal-
dadesincontestesquandosetra-
tava de apoiar a “minha” sele-
çãonacional.Maspoucosminu-

tosdepois dopontapé inicial, eu
me senti engolfado na histeria
do futebol africano. Queria que
a Inglaterra ganhasse, mas me
maravilhava com a exuberân-
cia dos camaronenses: as exibi-
ções ostensivas de habilidade
pessoal se colocando acima do
esforço coletivo, e o circo acro-
bático na celebração de umgol.
De todos os recém-chegados

africanosnaCopadoMundode
2006, Gana tem também a me-
lhor infra-estrutura e o maior
compromisso com o futebol. O
investimentonacionalnoespor-
te continua alto, o sistema de li-
gas é organizado, e o patrocínio
– tanto estatal comoprivado – é
generoso.Osespectadorescom-
parecem em grande número e
proliferamasrivalidades locais.
OpresidentedeGana, JohnKu-
fuor, é ex-presidente do clube
da segunda maior cidade, Ku-
masi. É grande o interesse pelo
campeonato inglês,mas ele não
consegue competir com o inte-
resse pelas rivalidades locais.
No final dos anos 80, meu ti-

me–oLeedsUnited–contratou
um jogador ganense, Tony Ye-
boah. Na época, ele era um dos
mais temíveis atacantes na Eu-
ropa. Capitão da equipe alemã
Eintracht Frankfurt, tornou-se
imediatamente uma figura cul-
tuadaemLeeds.Nadamecomo-

veumais do que viajar a Gana e
verhomensegarotosusandoca-
misetas do Leeds com o nome
“Yeboah”nas costas.MasTony
Yeboahnãoeraumhomeminse-
gurosobreoseuvalor,equando
sesentiadesrespeitado,nãodei-
xava barato. Suas diferenças
comotreinadordoLeedsacaba-
ram decretando sua saída pre-
matura do clube, e no nível na-
cional também ocorreram pro-
blemas. Yeboah não se dava
bem como outro astro ganense
do período, Abedi Ayew Pelé,
queatuavanaFrançaenocome-
çodosanos90 foi consideradoo
jogadorafricanodoanoportrês
vezes. De tribos diferentes, e
com temperamentos diversos,
os dois se consideravam líderes
da seleção. Seus desentendi-
mentos contribuíram para os
crônicos reveses da que, aome-
nos no papel, deveria ter sido
uma seleção bem-sucedida in-
ternacionalmente.
No início das eliminatórias

paraaCopade2006,problemas
similares de temperamento da-
vamaimpressãodequederrota-
riam uma vez mais os Estrelas
Negras.SammyKuffour,ganen-
seque joganoRoma,naSérieA
da Itália, e umpunhadode joga-
dores“europeus”daseleção,de-
cidiram que suas necessidades
pessoais eram mais importan-
tes que as da seleção. Nos últi-
mos anos, a maioria das sele-
ções africanas lutou para resol-
ver o problema de combinar

seus jogadores de elite atuando
no exterior (com salários imen-
sos e, com freqüência, muitas
exigências pessoais) com os jo-
gadoreslocaisbempiorremune-
rados.A chavepara resolver is-
so sempre foi a liderança firme
do treinador, respaldada pela
entidade dirigente do esporte.
Em novembro de 2004, a Asso-
ciaçãoGanensedeFutebol indi-
cou um sérvio, Ratomir Dujko-
vic, para técnico da seleção, e
sua primeira tarefa foi suspen-
der o “superastro” Kuffour
quando ele não apareceu para
treinar, dizendo-lhe que se não
tinha desejo de ser um jogador
da equipe podia ficar emRoma.
Esta atitude realista não agra-
dou a todos,mas o novo técnico
estavaconfiantedequeosEstre-
lasNegras poderiamse classifi-
carparasuaprimeiraCopades-
de que treinassem, jogassem e
pensassem como um time. No
sábado, 8 de outubro, na última
partida das eliminatórias con-
traaseleçãodeCaboVerde,Du-
jkovic provou que tinha razão:
umavitóriade4a0garantiuGa-
na emprimeiro lugar no grupo.
Dois meses antes, quando

meu avião descia no Aeroporto
Kotoka, emAcra, o jogador que
haviapedidomeujornalse incli-
nou para devolvê-lo. “Acha que
vão se classificar para aAlema-
nha?” eu lhe perguntei. Ele sor-
riu, depois riu nervosamente.
“Se ficarmos unidos, nós nos
classificaremos”, disse ele. “Se
ficarmos unidos, poderemos
conseguir qualquer coisa.” Eu
estava cético. Michael Essien
havia ficadoparatráseenquan-
to nós conversávamos, o capi-
tãoda equipeganense, Stephen
Appiah, estava viajando para a
Turquia, onde atua pelo Fener-
bahcedepoisdeumatransferên-
ciadeUS$10milhõesdaJuven-
tus.Mais perturbador ainda é o
caso do jovem Fredua Koran-
tengAdu, sobrinhodeTonyYe-
boah, o jogador que deveria re-
presentar o “futuro” de Gana.
EmboratenhanascidonoPorto
de Tema, cerca de 30 quilôme-
trosdeAcra,Aduéagoraconhe-
cido no mundo como Freddy
Adu e joga pelo DC United em
Washington,EUA.Eleadotoua
cidadania americana, firmou
um polpudo contrato com a Ni-
ke,eprovavelmentejamaisjoga-
rá pelo seu país natal. Trêsme-
ses depois, contudo, o jogador
que havia devolvido meu jornal
provouque tinha razão.
Amaioriadosjogadoresafri-

canos já na Copa de 2002 joga-
va em clubes estrangeiros. A
tendência de exportar conti-
nuamente os talentos para paí-
ses que não só os recebem em
clubes ricamente financiados e
campeonatos bem remunera-
dos, mas – como podemos ver
no caso de Freddy Adu – che-
gamaabsorvê-losemsuassele-
ções nacionais, pode destruir
aschancesdealgumpaísafrica-
novencerumaCopa.Pelé foi ci-
tadocertavezdizendoqueuma
naçãoafricanavenceria aCopa
até o fim do século 20. Isso não
aconteceu, e as realidades do
mercado, alémdas filiaçõesna-
cionais cada vez mais flexíveis,
continuarãoameaçandoacapa-
cidadedenaçõesafricanascria-
rem seleções nacionais resolu-
tas e focadas. Os Estrelas Ne-
grasdeGanapodemteracerta-
do finalmente com Dujovic,
mas o futebol ficará cada vez
mais exposto à influência de di-
nheiro e patrocínio. A Alema-
nha2006 será aprimeira epro-
vavelmenteamelhorchancede
umaequipeganenseunidamos-
traraomundooqueelevemper-
dendo nos últimos 20 anos. Já
não era sem tempo.●

*O caribenhoCaryl Phillips é
autor deUmaMargemDistante

(Record), recentemente lançado
noBrasil. Radicado emNova

York, já publicou oito romances
e duas antologias. Foi apontado
pela revista inglesaGranta um

dosmelhores autores jovens de
língua inglesa.

Business, showbizz e, vá lá, esporte
Omundoprepara-separaoseumaior espetáculo–umfenômenoapropriadopelasgrandesmarcas,masaindasobabatutamágicae insubistituível do futebol

Gana, uma
seleçãounidanos
contrastes
Comoasequipesde futebol africanasmisturamsuperastros
internacionais com jogadores locaismal remunerados

Parreiraquer
menosassédio
●●●Aseleçãodesembarcouse-
gunda-feiranaSuíça,onde fará
concentraçãoparaaCopanape-
quenacidadedeWeggis.Na ter-
ça,o técnicoParreiraalertoupara
oriscodea festaatrapalharos
treinos–eameaçou interromper
apresençados torcedores.

Publicitário,ésócioediretordecriação
daW/Brasil.Éautorde ‘Corinthians:
PretonoBranco’ (Ediouro)
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HERMANO NEGÓCIODACHINAFUTPOPBOLISTAS

BRASIL-SIL-OboleiroWashingtonOlivetto, quenãovai àAlemanhaporque, segundoele,Copaéaqui: “Eela sócomeçadeverdadequandoacabao jogo”

“Paraquemeu
torceriaseoBrasil
estivesseforada
Copa?‘Paraa
Argentina’”

FredMeloPaiva

Neste momento em que se es-
quentam os tamborins, nesta
hora emque já se pode ouvir ao
longeavozeoscoraçõesdeGal-
vãoBueno,nesteinstantemági-
co em que os europeus são de
fatoapresentadosaostraseiros
sacolejantes das mulatas e aos
peitões de nossos travestis –
neste espaço de tempo em que
serevela,alémdeaspectosana-
tômicos, a alma nacional, Wa-
shingtonOlivetto depõe contra
simesmo. A ver: 1. Se jogar Co-
rinthians versus seleção brasi-
leira, Washington Olivetto tor-
cerá para o Corinthians. 2. Se
jogar o Corinthians versus a
mãe do Washington Olivetto,
Washington Olivetto torcerá
paraoCorinthians. 3.Senão jo-
gar a seleção brasileira, Wa-
shington Olivetto torcerá para
aArgentina.
Oleitordesavisadopodepen-

sarqueWOestáapenasaprovo-
caragente. Isso lápodeserver-
dade. Mas o negócio é que de
futebol ele entende, tendo se
convertido nos últimos tempos
emautoridade no assunto. Não
sóporque gosta do jogo aponto
dedecifrarassuasequações,os
3-5-2 e os 4-4-2. Também por-
que é publicitário e omundo da
bola se transformou de esporte
em business e showbizz, com
grandes marcas catapultando
atacantesemeiasàcondiçãode
ídolosmundiais capazes dedei-
xar umBonoVox no chinelo.
Washington Olivetto, 53

anos, é sócio, presidente e dire-
tor de criação da W/Brasil. É
formado na Faap e naDPZ, on-
de ganhou o primeiro Leão de
Ouro da publicidade brasileira,
em1974. É, ao ladodeFrancesc
Petit, o criador do garoto-pro-
pagandadaBombril, represen-
tado pelo ator Carlos Moreno,
que figura noGuinness Book co-
moomais longevoentreosseus
pares-anunciantes. É criador
docachorrodaCofapedocasal
Unibanco. É autor do Primeiro
Sutiã, o antológico comercial
da Valisère. É autor de Os Pio-
resTextos deWashingtonOlivet-
to (Planeta) eCorinthians:Preto
no Branco (Ediouro, em parce-
ria com o jornalista Nirlando
Beirão). É casado e pai de três
filhos,doisgêmeosaindabebês.
Foi vítima de um seqüestro no
final de 2001. É omaior publici-
tário do Brasil. É sobretudo – e
sobre todas, incluindo a sua
mãe, palmeirense – corintiano.

EstaCopadoMundoteparecedes-
de jáumespetáculoaindamaises-
petaculoso, mais badalado do que
antes?Oqueasgrandesmarcasglo-
balizadastêmavercomisso?
Nos últimos anos, aconteceu
uma coisa muito interessante
com o futebol: ele começou a
ganhar a conotação de primo-
irmãodaculturapop.Naverda-
de, isso se acentuou fortemen-
te comosurgimentoe a expan-
são de empresas como Nike,
Reebok. E com o fenômeno da
NBA(a ligadebasquetedosEs-
tados Unidos). Os números do
investimento começaram a fi-
carmuitograndesnosMichael
Jordans, nos Magic Johnsons.
Derepente, eatravésdoseuro-
peus, começa-se a implantar,
para os astros do futebol, para
os seus popstars, números pa-
recidos com os da NBA. A cul-
turadasgrandesmarcas–mui-
tas delas curiosamente capita-
neadas por americanos – pega
um espectro mercadológico
que estava muito presente no
basquete ou em figuras ímpa-

rescomoTigerWoodseocolo-
ca no futebol. A partir de en-
tão, gera-se o elemento que se
poderiachamardefutpopbolis-
ta. É o que se temhoje. UmRo-
naldinho ou umBeckham é se-
manalmente visto no mundo
por mais pessoas do que o Bo-
noemuma turnê inteira doU2.
O grupo viaja pelos países e
eventualmente seus shows po-
dem ser transmitidos pelas te-
vês locais.Noentanto, todosos
domingosoCampeonatoEspa-
nhol está nas tevês de boa par-
te do planeta.

Já se disse que David Beckham é
qualquercoisamasnãoexatamen-
tejogadordefutebol.Comovocêex-
plicariaessasmegaestrelasdofute-
bolmundial?
Boapartedessasestrelasadqui-
riuanoçãodeadministraçãode
suas carreiras como grandes
marcas.Issoenvolveatéoestilo
pessoal. A partir do momento
em que o sujeito é uma marca,
essa marca precisa de um
layout – o layout David Be-
ckham, por exemplo, que ele
próprio precisa respeitar. Há
um canal de distribuição David
Beckham, por isso ele freqüen-
ta determinados lugares e tem
um certo comportamento. Cla-
ro que o cara, para conviver
com isso, tem de ter índices de
responsabilidade muito altos.
Pelo nível de exposição que
têm, é admirável que a maioria
deles não enlouqueça.

As grandes estrelas do futebol
brasileiro tiveram origens humil-
des e, de repente, foramcatapul-
tadasaposiçõesdefamososemi-
lionários. Como imagina queeles
seguremaonda?
Nofutebolháumadisciplinafísi-

ca necessária – o desgaste au-
mentou demais nos últimos
anos. Hoje, um juiz corre cerca
de 4 quilômetros por jogo além
do que corria nos anos 80. Um
outro ponto é que o aspecto ro-
mântico–amadorísticoequase
boêmio–cultivadoporalgumas
gerações do futebol levou a
exemplos de pós-carreira não
muitobem-sucedidaeatétrági-
ca. Fora isso, quando o jogador
de futebol virou primo-irmão
do ídolo pop, ele saiu de seu nú-
cleo social para outros núcleos.
Ganhou com isso outro tipo de
informação, de ambição. Há
muitopoucosanos, era raroen-
contrar jogadores, mesmo os
maisbadalados, nos restauran-
tes damoda.Hoje não saemde-
les. Era muito difícil encontrá-
losemrevistasdebadalaçãoso-
cial. Agora são seus persona-
gens.Eraatémuitocomplicado
umamãe gostar da idéia de sua
filhasecasarcomjogadordefu-
tebol.Hojehámilharesdemães
sonhando com isso.

Esseprocessodeaceitaçãoinvadiu
inclusivealiteratura...
Nelson Rodrigues dizia que os
escritoresbrasileirosnãoenten-
diam nada de futebol. Durante
muitos anos, duas das nossas
manifestações artísticas mais
talentosas–aliteraturaeamúsi-
ca–reportaram-semuitopouco
ao futebol. Com a exceção dos
hinos de Lamartine Babo, das
musiquinhas de Copa ou até do
“Prezado amigo Afonsinho”
(Meio-de-campo), do Gil, muito
poucosefez.Hojetem-seprodu-
zido bastante como tema.

As grandes estrelas do futebol po-
demsercomparadasàsestrelasde
Hollywood?
Nas histórias das estrelas de
Hollywood há grandes agentes
e ghost writers. A famosa frase
deMarilynMonroequandoper-
guntadasobreoqueusavapara
dormir–“trêsgotasdeChannel
número 5” –, todo o mundo ga-
rante que alguém escreveu pa-
ra ela e comercializou. Hoje vo-
cêtemmuitosjogadoresdefute-
bolquetêmumassessordeima-
gem, umassessor de imprensa.
Écomumqueesseídolointerna-
cional tenha a estrutura, por
exemplo, de umagrande banda
derock.Oudeumaempresa,de
umproduto.

Dasmegaestrelasdofutebolnãose
exige beleza, haja vista o sucesso
de RonaldinhoGaúcho. Das estre-
lasdeHollywoodexige-seumcerto
padrão estético, da mesma forma
queestaéumapremissanouniver-
so da música pop e, claro, das top
models. Por que é diferente com o
futebol?
Quandoeudoupalestrasnoex-
terior e preciso situar o Brasil,
digoquemoronoúltimopaísdo
mundo emquehámulher boni-
tanopontodeônibus.Issoacon-
tece por causa da miscigena-
ção. Namaioria dos lugares, os
bonitos estão onde estão os ri-
cos. No Brasil, essa miscigena-
ção fez uma coisa tão bacana,
que democratizou a beleza. Es-
sa mesma ótica podemos usar
para o futebol, que é, indubita-
velmente,oesportemaismisci-
genadodomundo.Nãonecessa-
riamenteporcausadecadaum
deseusatletas,mastambémpe-
lamisturadadisputa,doconta-
to físico, da falta daquela redi-
nha no meio, separando uns
dosoutros.Essamisturademo-
cratiza e recria a beleza. Muda
padrões.Então,aquelequecon-
vencionalmente não era consi-
derado bonito, com a aura que
ofutebolcriaparaele,derepen-
te o cabelo arrepiado, o apare-
lho no dente, o dentão – tudo
issotransforma-seemnovosig-
no de beleza.

Em que outra área o Ronaldinho
Gaúcho teria chance de se tornar
bonito, não?...

É a mágica do futebol... Você
pegaodream teamdobasquete
americano,porexemplo.Édife-
rente. Existe uma regra naqui-
lo – em primeiro lugar, não dá
para jogar nele se você não for
grande. Além do quê, há uma
estética que é praticamente de
todoseles.Aocontrário, o fute-
bol permite que você seja tão
bonito quanto o Beckham ou o
Carlito Tevez.

Qualadiferençaentreesses ídolos
do futebol eAyrtonSennaoumes-
moGuga?Quais aspeculiaridades
do futebol na construção dos nos-
sosheróis?
Aperguntaconduzaumpensa-
mentomuito louco: o futebol é o
único esporte coletivo que con-
segue produzir ídolosmundiais
com prestígio, visibilidade e re-
muneração de esporte indivi-
dual. Uma coisa é ser umGuga,

umSenna.Mas nomesmo time
temosRonaldo,Beckham,Figo!

AquinoBrasil,aovaçãoàseleção
brasileiraeàCopatemaparecido
nosanúnciosenasvitrinesdaslo-
jas. Mas não se vê as ruas pinta-
das e decoradas por torcedores,
comoseviaantigamente.Porque
essaapatia,seéquevocêconcor-
daqueelaexiste?
Nosso futebol é profissional
apenas na hora do jogo, sem
que isso se reflita emsuaadmi-
nistração. Isso favorece a ex-
portação maciça dos nossos
craques, o que tirou de nós
uma característica que gerava
toda aquela manifestação po-
pular que costumávamos ver
antes e durante os jogos daCo-
pa. Na psicologia do torcedor
de futebol – eu sei porque sou
um paranóico torcedor corin-
tiano –, no fundo, no fundo, se

jogar Corinthians versus sele-
ção brasileira, ele torce para o
Corinthians. Eu brinco que, se
jogar Corinthians versus mi-
nha mãe, torço para o Corin-
thians. Ela fica brava, até por-
que é palmeirense... Durante
muitos e muitos anos, as pes-
soas se movimentavam nas
ruasporque ia jogaroBrasil do
Gilmar,queeraoBrasil dosco-
rintianos. Para os botafoguen-
ses, ia jogar oBrasil doGarrin-
cha. Para os santistas, o Brasil
doPelé.Quandoaseleção joga-
va, jogavaCorinthians,Botafo-
go,Santos. Issoacabouporque
ninguémmaisjogaaqui.Porou-
tro lado, o futebol ganhou um
prestígio fantástico. Saiu das
ruas e canalizou-se para a mí-
dia. SóaGlobocalculaque terá
uma receita de R$ 1,3 bilhão
com o futebol este ano, entre
Copa doMundo, Libertadores,

Campeonato Brasileiro. A Ni-
ke fatura, anualmente, US$
12,2bilhõesnomundo.Boapar-
tedissovemdofutebol.Empro-
paganda, eles desembolsam,
todoano,US$ 1,3 bilhão, 11%de
seu faturamento – boa parte
disso vai para o futebol.

Essa canalização do futebol para
a mídia ampliou muito o seu uni-
verso, a despeito da torcidamais
tradicional dar sinais de umcerto
arrefecimento?
Sem dúvida. Sobre isso, há nú-
meros impressionantes. Esses
clubes mercadologicamente
muito bem resolvidos, como
ManchesterUnitedouRealMa-
drid, cada um deles tem cerca
de 600 itens licenciados com a
própria marca. São produtos
quevãodas camisas até fraldas
echupetas.MesmoaquinoBra-
sil, há mais gente comprando

mais futebol. Gente que tem a
camisa do seu time e mais ou-
tras, que coleciona. Antes, o fu-
tebol era esporte com um pou-
quinhode business. Virou busi-
ness, showbizz e esporte.

Osucessodaseleçãobrasileiraen-
fraqueceosnossosclubes,àmedi-
da que eles não conseguem segu-
rar seus melhores jogadores no
País.Comotorcedordetimequevo-
cê é: será que, para o nosso bem,
nãoestánahoradeperdermos?
Vousersincero:nuncaéboaho-
ra para se perder nada. Eu sou
muito competitivo e incluones-
sa resposta o “par ou ímpar”.
Temuma observação engraça-
da sobre essa exportação de jo-
gadores. Primeiro, o Brasil não
vendianinguém.Depoispassou
a vender alguns, que eram ata-
cantes. Mais tarde, vendeu os
demeio-campo e, depois, os za-
gueiros. Agora vende goleiro e
exportatécnico.Vejaaprogres-
são que foi isso... Agora, não há
dúvida de que determinadas
derrotasreacendemcertasma-
giasnofutebol...Aliás,outrodia
um amigo perguntou para
quemeutorceriaseoBrasilnão
estivesse na Copa. “Para a Ar-
gentina”, eu disse. E não é por
causadoTevezoudoMaschera-
no(argentinosquejogamnoCo-
rinthians). Eu sempre torci pa-
raelesquandooBrasilnãoesta-
va, porque torcia para o Mara-
dona, para oRedondo...Não es-
tando o Brasil, pela ordem: Ar-
gentina, depois Holanda.

Oenfraquecimentodosclubesbra-
sileiros acontece no mesmo mo-
mentoemquesecriamessasequi-
pes multinacionais, caso do Real
Madrid,Barcelona,Milan.Essesclu-
bespraticamumoutrotipodenegó-
cio,quepoucotemavercomoque
sepraticaaqui?
Esses clubes internacionais
conseguiram historicamente
uma auto-suficiência financei-
raapontodeoBarcelonapoder
prescindirdepatrocínioemsua
camisa. Aliás, quem está de
olhonacamisadoBarçanão éa
Nike nem a Adidas. É a China,
que quer comprar o Barcelona
paradivulgaraOlimpíada.Veja
o tamanho que ficou o futebol!
As Olimpíadas tinham um des-
prezoverdadeiramenteolímpi-
coporesseesporte.Derepente,
o organizador dos próximos jo-
gosquercomprarespaçonaca-
misadeumtime!Agora, aprin-
cipaldiferençaentreumBarce-
lona e os times daqui, correndo
o risco de ser reducionista, é a
diferençaentreodirigentepro-
fissionaleonão-profissional;en-
treodirigentequepodeserres-
ponsabilizado por aquilo que
faz e o que nunca paga por seus
desacertos.

Duranteummês,nãohaverámensa-
lão. O PCC vai poder assistir os jo-
gospelatevê,entãotambémnãoha-
veráPCC.Não terá Lula nemAlck-
min. Essa “pausa” provocada pelo
futeboléalgoquevocêcondena?
HáumsambanovodoGilberto
Gil que vou agora usar em uma

campanha–umamúsicaque
elecompôsespecialmentepa-
ra esta Copa, ainda inédita, e
que se chama Balé de Berlim.
Nela temumversoqueexpli-
caisso:“Ocarnavalnãomata
a fome, nem mata a sede o
SãoJoão.Masnemsódepão
vive o homem, por isso salve
a seleção”. É verdade.

Em entrevista ao site NoMíni-
mo,RobertodaMattafaladofu-
tebolcomoespaçoderegrascla-
ras e precisas, o que promove-
ria,segundoele,uma“explosão
de igualdade quase total”. Ele
mencionaoesportecomouman-
tídotoa“ummundomarcadope-
la vulgaridade de um consumo
estúpidoeirresistível”.Concor-
dacomessavisão?
Tendo a concordar porque
defendo o seguinte: a idéia
do Andy Warhol de que to-
dos seriam famosos por al-
guns minutos está sendo
substituída por outra – nos
anos 2000, todos serão vul-
gares por algumas horas...

Masa invasão domarketing, as
superestrelas,ostimesmultina-
cionais – isso tudo não atenta
contra esse espírito de contra-
porofutebolaomundodoconsu-
moedavulgaridade?
As pessoas trabalham com
universosrealizadoseambi-
cionados – o futebol se pres-
tamuitoàsduascoisas.Exa-
geromercadológico épreju-
dicialaqualquerárea.Épre-
ciso bom senso. O carnaval,
por exemplo, é um evento
quase que totalmente mer-
cadológico. Não há camaro-
te que não tenha patrocínio,
o próprio samba também
tem. O futebol consegue
manter alguma disciplina
em relação a isso.

Noexterior,oBrasilestánamo-
da.OmundoestáusandoHavaia-
nase,nobomsentido,consumin-
doasnossasmodelos.Temaver
comaseleção?
Durantemuito tempo, o fato
da ditadura política fez com
queaspessoas,subconscien-
temente ou não, adquiris-
sem um certo preconceito
com o uso dos símbolos pá-
trios, o que poderia parecer
sinal de adesão. Quando eu
montei aW/Brasil, em 1986,
acheiquebotarBrasilnono-
meera legal.Ficoagorapar-
ticularmente gratificado
porque o País está na moda
nomundo inteiro – não ape-
nas com o futebol e a músi-
ca, tradicionalmente reco-
nhecidos, mas com o nome,
as cores, a estética...

Issosedeveaquê?
Determinados valores que
são inerentes à nossa socie-
dade, filhos exatamente da
nossa gloriosa miscigena-
ção – a nossa cor, a sensuali-
dade,o sensodehumor–, es-
sesvaloresestãomuitoambi-
cionados pelo quadro social
em geral. O mundo está
cruelemuitochato.Estávio-
lentoe comachaticedopoli-
ticamentecorreto,quenãoé
mal-educado mas normal-
menteéchato.Temtambém
ooposto,queéopoliticamen-
te incorreto, muitas vezes
bem-humorado porém mal-
educado.Nomeiodisso,háo
politicamente saudável, que
é a presença do senso de hu-
mor com educação. Eu acho
que os componentes da so-
ciedade brasileira – não de
seus políticos, nada disso,
mas do brasileiro – refletem
muito essa ansiedade das
pessoas pelo mundo afora.
Elas querem estar com co-
resmaisvivas,queremestar
mais ensolaradas, mais sen-
sualizadas,maismusicais. Is-
so tem feito a marca Brasil
invadir omundo.●

“Oschinesesestão
deolhonacamisa
doBarcelona
paradivulgara
Olimpíada”

“Pelonívelde
exposiçãoquetêm,
éadmirávelquea
maioriadelesnão
enlouqueça”

���������

NACOPA–AseleçãodeGana,comKuffouràfrente,chegaàAlemanha

“O futebol é o
esportemais
miscigenado
domundo.
Nãosópor
causadecada
atleta,mas
pelamistura
dadisputa, do
contato físico.
Essamistura
democratiza
e recria a
beleza.Muda
padrões.De
repente, o
cabelo
arrepiado, o
dentão, tudo
isso vira um
novosignode
beleza.O
futebol
permiteque
você seja tão
bonito quanto
oDavid
Beckhamou
oTevez”

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE

VISITEIGANAEM90,
DURANTEACOPA,E
DESCOBRIUMANAÇÃO
LOUCAPORFUTEBOL

MARTIN MEISSNER/AP

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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