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O mês de outubro “terminou” no último dia 30! Agora é virar a página 
e começar a escrever uma nova história. Mas ainda neste ano temos a 
Copa do Mundo de Futebol no Catar. Diferente do costume, a copa será 
realizada entre novembro e dezembro de 2022. As elevadas 
temperaturas e tempestades de areia nos meses de junho e julho no país 
da Copa fizeram a FIFA mudar a tradicional data da competição.  
Das minhas lembranças de criança, trago a Copa da Espanha de 1982 - 
o choro da eliminação. Os balões coloridos no céu de Mauá/SP eram um 
regalo para compensar a pobreza, as ruas de terra, esgoto a céu aberto... 
A Copa no começo da década perdida, no ano que marca o período de 
um grande flagelo provocado pela seca do sertão do Nordeste e o 
anunciar do fim da ditadura ficaram marcados em minha memória.  
A melhor seleção: Zico, Sócrates, Falcão e Cia não conseguiu avançar... 
uma pena, havia magia naquela seleção do Telê Santana. Como não 
lembrar das pedaladas de Robinho (Santos) que deixou o lateral 
Rogério (Corinthians) no chão na final do Brasileirão de 2002 - pura 
magia. Mas, Robinho, garoto pobre da periferia de São Vicente, ficou 
rico, se envolveu em outros tipos de pedaladas. Condenado por estupro 
na Itália, se esconde no Brasil, causa repulsa - apoia pedófilo/genocida. 
Como santista que sou, gostaria de ter visto o Rei do Futebol jogar....  
O atleta do século. O Santos de Pelé, Djalma Dias, Edu e Cia 
teoricamente conseguiram promover um cessar fogo na Guerra Civil da 
Nigéria (1969) ... Será?  O mais provável é que o time dos Santos tenha 
sido usado como propaganda política pelo Governo da Nigéria, uma 
forma de mostrar que estava tudo normal no país, conforme aponta o 
antropólogo José Paulo Florenzano. O Futebol vergonhosamente é 
usado (deixa-se) para tratar dos interesses espúrios dos políticos.  
E o Pelé .... se recusou a reconhecer a paternidade de uma filha.  
Como esquecer da imagem do casal branco - devidamente uniformizado 
com a camisa “Verde e Amarela” do Flamengo - andando na frente e 
logo atrás estava a babá preta empurrando o carrinho dos gêmeos, 
filhos do casal. As crianças também estavam uniformizadas - todos se 
dirigiam para um protesto contra a presidente Dilma em março de 2016. 
A babá vestia o branco, até no calçado - devidamente uniformizada... 
Na comemoração da Libertadores desse ano, parte do elenco do 
Flamengo posou para foto com o inominável presidente - era dia 30 de 
outubro de 2022 - dia de eleição. Que decepção! Na minha 
infância/adolescência tive vontade de ter uma camisa da seleção.  
 

 

Não tinha grana para comprar. 
Hoje não tenho nenhuma vontade de vestir a amarelinha, como é 
conhecida. Não quero ser confundido com um fascista/golpista...  
Da mesma maneira que não quero usar um uniforme que tem a marca de 
uma empresa que é acusada de explorar trabalhadores na China.  
A mesma torcida burguesa que irá pagar caro para assistir aos jogos da 
seleção brasileira nos estádios do Catar, torcendo por jogadores pretos em 
campo.... esquecem que o sonho de um dia ser jogador de futebol de muitas 
crianças pobres das periferias em seus campinhos de terra é interrompido 
por balas perdidas. Também existe a torcida para as operações policiais 
em comunidades das grandes cidades. Para a proteção da família 
tradicional vale matar! Mas quem sabe algum garoto pobre e preto vinga 
no futebol.... Ficará rico e será aclamado nas futuras copas.  
Muitos torcedores que usam a amarelinha para pedir intervenção militar/ 
golpe ou para agredir adversários ou, ainda, ajoelhados na frente de 
quartéis parecem esquecer que o Deus Mercado do Futebol é um grande 
negócio - que precisa ser investigado! Mercado explorador de sonhos, que 
não paga indenização de garotos mortos e explorados em “seus ninhos”. 
Como é possível fazer tanto dinheiro para  pagar os milionários salários 
nos grandes clubes? A Copa do Catar pode ser registrada como a Copa da 
Vergonha. Da Discriminação Homossexual e Racial. Da exploração de 
Trabalhadores, do trabalho escravo de milhares de migrantes. Estima-se 
que mais de 6 mil trabalhadores morreram nas obras para a Copa do 
Catar.  A FIFA e os milionários do futebol tentam esconder a abominável 
realidade. Mas futebol é, também, democracia - os corintianos que o 
digam! Do Doutor Sócrates, Wladimir, Casagrande e a Democracia 
Corinthiana (1980) à manifestação da fiel torcida contra o presidente 
brasileiro (2020). Pura Magia dentro e fora dos campos. Futebol é a magia 
de fazer um garoto pobre do subúrbio, de pernas tortas, um vencedor de 
duas copas. Garrincha deixava os adversários tontos nos gramados.  
Viva o encanto do futebol e que suas mazelas sejam denunciadas...  

A magia do futebol talvez esteja nos campos de areia e na alegria  
das crianças em meio aos coqueiros e às casas de palha  

nos arredores de Inhambane/Moçambique (foto). 

 
Rodovia entre Inhambane e a praia do Tofo. Acervo do autor (outubro/2018). 
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