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ZERO HORA.com
O jornalista Rodrigo Cavalheiro fará, durante 
mais de 60 dias, uma jornada por 16 países da 
África, o continente da Copa do Mundo de 2010. 
Veja tudo no blog Expedição África em
www.zerohora.com/africa

A 425 dias do início da Mundial de
2010, Zero Hora desembarca na mágica 
terra da Copa do Mundo. A África do Sul
é a anfitriã, mas a festa é do continente
inteiro. ZH vai para a estrada revelar 
nos próximos dois meses, sempre aos 

domingos, como o africano vibra com a
Copa em sua casa. 

A começar por Marrocos, primeira 
parada de uma trilha de 14 mil 

quilômetros por 16 países beirando a costa
oeste do continente. A competição, de 11
de junho a 11 de julho do próximo ano, 

já é festejada nas ruas.
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Enviado Especial/Marrocos

RODRIGO CAVALHEIRO
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Benin
Ex-Daomé, fica às margens do Golfo da Guiné.

Área: 112 mil km2. Capital: Porto Novo

(administrativo)  e Cotonou (sede de governo).

População: 9 milhões.

Idioma: francês. Governo: república

presidencialista

Separado da Europa pelos 15

quilômetros do Estreito de Gibraltar

Área: 710 mil km2. Capital: Rabat.

População: 32,4 milhões

Idiomas: árabe, francês e berbere.

Governo: monarquia parlamentarista

O turismo cresce com a grande

diversidade da fauna

Área: 196 mil km2. Capital: Dacar.

População: 12,2 milhões

Idioma: francês. Governo: república

com governo misto

Há tribos nômades no deserto e

terras férteis ao sul

Área: 1,2 milhão km2. Capital:

Bamaco. População: 14,3 milhões.

Idioma: francês. Governo:

república com governo misto

Sem saída para o mar, fica à beira

do deserto do Saara

Área: 274 mil km2. Capital:

Uagadugu. População: 14 milhões

Idioma: francês. Governo: república

com governo misto

Gana
Foi colônia portuguesa e

chamava-se Costa do Ouro.

Área: 238 mil km2. Capital:

Acra. População: 23 milhões

Idioma: inglês. Governo:

república presidencialista

Togo
País em forma retangular que sai

do Golfo da Guiné

Área: 56 mil km2. Capital: Lomé.

População: 6,5 milhões

Idioma: francês. Governo:

república com governo misto

Marrocos

Mauritânia

Senegal

Mali

País localizado entre o mundo árabe

e a África negra

Área: 1 milhão km2. Capital:

Nuakchott. População: 3,2 milhões

Idiomas: árabe e francês. Governo:

república com governo misto

Burkina Fasso

ESPANHA

É o mais populoso

país africano

Área: 923 mil km2

Capital: Abuja

População: 137,2

milhões

Idioma: inglês

Governo: república

presidencialista

Tan Tan

Agadir

Algeciras

Madri

Eljadida

Nouadhibou
Nuakchott

Dakhla

Sant Louis
Kidira

Matam

Nioro

Bamaco

Sikasso

Banfora

Orodara
Bobo

Diebougou

Gaoua Wa Tamala

Kumasi

Acra

Lomé

Kpalime Porto
Novo

Lagos

O roteiro de Zero Hora por 16 países

e 14 mil quilômetros, do Marrocos

até o país da Copa, a África do Sul,

numa façanha de dois meses

Nigéria

Enviado Especial/Marrocos

RODRIGO CAVALHEIRO

Viaje grátis por 14 mil quilô-
metros. Cruze a África de Norte 
a Sul. Veja o deserto, a savana 
e a selva sem pegar malária ou 
destroçar a coluna. Saiba o que 
comem, vestem e pensam os 
africanos. Pegue caro-
na sem espremer-se por 
centenas de quilômetros 
em táxis com oito pas-
sageiros e ônibus com 
70. A viagem é gratuita 
e o visto de entrada tam-
bém. Zero Hora contará 
nos próximos meses em 
texto, foto, vídeo e áudio
como se vai do Marrocos 
à África do Sul pela costa 
oeste do continente. 

Odestino final é a terra 
do Mundial. E mesmo 

quem deteste este esporte 
deve deixar livre o dia 11 de 
junho de 2010. Neste dia, a
anfitriã África do Sul jogará
no estádio Soccer City, em Johannes-
burgo. Neste dia, o continente mais 
miserável da terra se transformará 
no centro do mundo. E não será por 
terremoto, epidemia, genocídio ou
golpe militar. Em vez de balas, bolas. 
Em vez de separação, união.

O muro mais cruel conhecido no 
último milênio não era de concreto, 
não estava em Berlim e não foi des-
truído com picaretas. No livro O fator 
humano, o jornalista britânico John
Carlin conta, depois de entrevistar
Nelson Mandela, como um evento 
esportivo semelhante ao que ocorre-
rá em 2010 pode repercutir além das 
quatro linhas de campo.

Em 1995 havia a decisão do mun-
dial de rúgbi entre os Springboks, a 
equipe sul-africana, e um time da 
Nova Zelândia, considerado inven-
cível. Os sul-africanos ganharam no 
último minuto. E brancos e negros se 
abraçaram. Mandela considera este o 
momento detonador para o início de 
uma mescla entre as raças.

Quinze anos depois do fim do 
apartheid, o esporte pode ajudar a 
romper outra barreira, a da desigual-
dade social. Em geral, se pensa que 
África implora água, comida e saúde. 
É verdade, em alguns países mais do 
que em outros. Mas também é ver-
dade que isso se resolve mais rapida-
mente com ingrediente que não pode
ser lançado dos helicópteros da ONU. 
Não se pode encaixotar autoestima. 

– Esta Copa do Mundo é impor-
tantíssima para a África. Não para a 
África do Sul, para todos nós – diz o
cozinheiro marroquino Mohamed 
Laasri, de 29 anos.

Na última reunião do G-20, espe-
cialistas chegaram a uma conclusão 
que muitos países já sabiam há dé-
cadas por suas chagas internas. Que 
a vida miserável em algumas nações
torna mais caro, e cada vez mais di-
fícil, manter a paz em outras. Que a
revolta do pai que perde o filho des-
nutrido em Angola tem, sim, relação 
com a dona de casa que recebe no
subúrbio americano uma bandeira 
americana dobrada, em lugar do filho 
soldado. A frase é de Barack Obama, 
que tem parte da família africana:

– A pobreza não afeta diretamente 
a segurança. Mas onde não há igual-
dade de oportunidades o terreno pa-
ra os radicalismos é mais fértil. 

A África tem agora uma oportu-
nidade. Uma chance de provar que
pessoas que falam 2,5 mil línguas 
podem se expressar em uma só. Por-
que essa será a Copa da África. Ou 
alguém se referia ao Mundial dos Es-
tados Unidos como a Copa da Amé-
rica do Norte? Na França/1998 ou na 
Alemanha/2006 ninguém falava em 
Copa da Europa. A Copa de 2010 não
é outra coisa que a Copa da África. É 

a Copa de marroquinos, mauritanos, 
senegaleses, malineses, burkineses, be-
ninenses, ganeses, camaroneses, con-
goleses, angolanos, namíbios e até dos 
sul-africanos. 

O jornalista Ryszard Kapuscinski pi-
sou a África como correspondente de 
uma agência polonesa em 1957. Nos 40
anos seguintes, cobriu fatos históricos 
do continente. Fugiu dos hotéis cinco 
estrelas, dormiu nos lugares mais féti-
dos, defecou nas fossas que ainda exis-
tem em grande parte das casas. Bebeu
da água que bebem os africanos. Pegou
malária. Ao morrer, em 2007, deixou 
uma das definições mais precisas.

– Este continente é muito grande 
para descrever. E todo um oceano, um 
planeta a parte, todo um cosmo hetero-
gêneo e de uma riqueza extraordinária. 
Só por uma convenção reducionista, 
por comodidade, dizemos “África”. Na 
verdade, salvo por um nome geográfi-
co, África não existe.

Nos próximos meses, ZH publicará 
reportagens sobre esta terra inexisten-
te. Até alcançar Benin, cerca de 7 mil 
quilômetros, o transporte será a carona 
de um grupo de aventureiros. Daí pa-
ra baixo, transporte público. Táxis que
percorrem centenas de quilômetros
com oito passageiros e que não saem 

sem a lotação completa. Um passeio de
14 mil quilômetros pela terra que ali-
mentou craques como Eusébio, Drogba
e Eto’o. Craques como Nelson Mandela.

Se, de alguma maneira é possível
conhecer o lar de alguém, o melhor é
chegar de surpresa. Evitar o que faz
qualquer dono de casa quando chegam
visitas – como limpar a casa e esconder
as brigas. Por isso, a hora é agora. Uma
reportagem sobre como se vive em um
continente que espera o mundo. Histó-
rias que prometem ser tão peculiares
que muitos leitores darão razão a Ka-
puscisnki e dirão. 

– Este lugar não existe.

Em 1995, Mandela aperta a
mão do jogador de rúgbi sul-

africano, um gesto que ajudou 
no congraçamento das raças: 

a Copa da África pode seguir o 
mesmo caminho
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Gabão
Uma das maiores

rendas per capita da

África

Área: 267 mil km2.

Capital: Libreville.

População: 1,4 milhão.

Idioma: francês.

Governo: república de

governo misto

Namíbia
Parques e reservas de

animais selvagens são

grande atração.

Área: 824 mil km2.

Capital: Windhoek.

População: 2,1 milhões.

Idioma: inglês. Governo:

república de governo misto

Tem a maior diversidade cultural

entre 230 grupos étnicos

Área: 475 mil km2. Capital: Iaundê.

População: 16,9 milhões.

Idiomas: francês e inglês.

Governo: república presidencialista

Tem mais da metade do

território coberto por

florestas tropicais

Área: 342 mil km2.

Capital: Brazzaville.

População: 4,2 milhões.

Idioma: francês.

Governo: república

presidencialista

Congo

África do Sul
No extremo sul do continente, é o país da

Copa do Mundo de 2010

Área: 1,2 milhão km2. Capitais: Cidade do Cabo (legislativo)

e Pretória (administrativo). População: 47,7 milhões.

Idiomas: africâner e inglês. Governo: república presidencialista

República Democrática do Congo
Um dos maiores produtores de diamantes do continente.

Área: 2,3 milhões km2. Capital: Kinshasa. População: 61,2 milhões.

Idioma: francês. Governo: república presidencialista

Angola
Sudoeste da África, de onde vieram a maioria dos escravos

Área: 1,2 milhão km2. Capital: Luanda. População: 16,9 milhões

Idioma: português. Governo: república presidencialista

Iaundê

Libreville

Brazzaville
Kinshasa

Windhoek

Luanda

Johanesburgo

Nigéria

Camarões

ZERO HORA.com
Blog Expedição África
Histórias, personagens, curiosidades, 
bastidores da viagem não faltarão no blog 
que reunirá todo o material produzido
durante os mais de 60 dias de jornada
pelos 16 países africanos. 
No blog, também será possível
acompanhar a localização e o 
deslocamento em tempo real. Por meio 
de um GPS instalado no celular, o
repórter enviará suas coordenadas para
que os leitores sigam o roteiro.

Mapa interativo
Confira em um mapa interativo todo o
roteiro, informações sobre os países e as
cidades por onde a Expedição África vai
passar e mais fotos da viagem.

Diário de Viagem
Além das histórias e dos personagens
fascinantes, os locais pitorescos terão 
destaque. O repórter Rodrigo Cavalheiro 
fará um diário com dicas de viagem: as 
barbadas, as roubadas e as paisagens
que você não pode deixar de conhecer.

Acesse tudo em zerohora.com/africa

Há duas religiões obrigatórias no 
Marrocos: o islamismo e o futebol. 
Em um oásis a 80 quilômetros da li-
torânea Agadir, Mohamed Laasri co-
zinha para estrangeiros que podem
pagar R$ 150 ao dia para desfrutar 
do paraíso. Um rio cristalino, palmei-
ras, tendas de beduínos com todas as 
refeições e as facilidades da energia 
solar transformada em elétrica. Um 
luxo. Mas Laasri, que mora no acam-
pamento, não abre mão mesmo é da
antena parabólica.

– No último Mundial não conse-
guia sintonizar um jogo da Alema-
nha. Tinha a energia de uma bateria
para a televisão, mas não conseguia 
direcionar a antena para algum sa-
télite que o transmitisse na televisão 
aberta. Meus amigos ligavam para o
celular e diziam mais para esquerda, 
mais para direta. No final, consegui
ver, mal, a segunda parte do jogo 
– comenta Laasri em francês.

O oásis do acampamento fica a três 
quilômetros do povoado dos seus 
pais, mas Laasri, de origem berbe-
re, só os visita uma vez por semana. 

Insistem para que se case com uma
prima (não diz se é feia), mas ele so-
nha com uma união por amor. Com
os cerca de R$ 2,4 mil que ganha por
mês, sem ter que pagar aluguel, pode 
economizar. Além disso, tem a para-
bólica.

Mas as antenas não são um luxo. 
Nos casebres do interior do Marro-
cos, muitas delas de adobe, agrupa-
das nas chamadas kasbahs, quem
segue o mau cheiro logo encontra 
no banheiro um buraco, uma cloaca 
com duas marcas que ajudam a não
errar a mira. Pelas frestas nas paredes 
de barro e palha, pode-se ver uma, 
duas, mil antenas parabólicas. Casas
sem latrina, mas com parabólicas. 

Outro Mohamed, Mohamed Daud,  
pagou 400 dirhamns pela sua ante-
na, uns R$ 120. Não perde um jogo 
do Barcelona e sabe a classificação 
da liga espanhola. Por aqui, o Barça 
ganha a preferência da maioria dos 
africanos (o Real Madrid é branco e 
a falta de cores não agrada). O flaneli-
nha acena e logo começa a falar espa-
nhol, atento à nacionalidade da placa 
do carro que chega a Asilah, na cos-

ta marroquina, uma hora depois de 
cruzar o estreito de Gibraltar. São 23h
de quarta feira, 7 de abril. Nesta noite, 
das 22h às 10h do dia seguinte, este
senhor de 67 anos guarda os carros 
perto da praia. Cobra 20 dirhamns, 
uns R$ 5, pelo estacionamento. Leva 
também uma gorjeta por intermediar 
o aluguel de um quarto para quatro 
pessoas, uns R$ 90 no total. Enquan-
to negocia, grita a um conhecido:

– A final será entre Barça e Chelsea,
pode anotar!

Mostra as canelas repletas de cica-
trizes. As alegrias lhe dão o Barcelona, 
ainda que também seja torcedor do 
Atlético de Madrid. Sua seleção tem 
pouca chance de estar no Mundial. 
Porque os argentinos são muito “bru-
tos e sem cintura”, apoiará o Brasil.

– Nosso time é ruim por culpa do 
treinador, que é francês e só quer di-
nheiro – afirma.

No Marrocos se fala francês, árabe 
e berbere. Mas quem vive do turis-
mo aprende espanhol, inglês. O boné
negro, o colete e os óculos Ray-Ban
falsificados são usados só uma vez 
na semana. Nos outros seis dias, ele 
cultiva os calos negros que tem nas 
mãos. Além de flanelinha, é agricul-
tor, comerciante e pastor de ovelhas. 
Só tem uma esposa, mas quatro pro-
fissões.

– Trabalhando todos os dias até
comprei um terreninho, onde crio 
animais – comenta em espanhol. 

O pedaço de terra será a herança 
que deixará aos dois filhos, de 16 e 23
anos. E o fanatismo, claro. O fanatis-
mo pelo futebol.

Bando de fanáticos 

A inscrição em uma construção nas ruas de Marrocos indica
os primeiros sinais de um continente exótico

Daud é flanelinha
e agricultor na
região litorânea 
marroquina: vai 
torcer para o Brasil 
na Copa e prevê 
final de Barcelona
e Chelsea na liga
européia

Laasri cozinha para estrangeiros em Agadir, Marrocos: ele foi 
à loucura quando a televisão não sintonizou o último Mundial

As antenas das parabólicas decoram a paisagem e levam
o futebol para as casas, que não dispõem de latrinas
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R a ve l  p a s s a  p a r a 
Wagner, que recua para 
Heiden. Ele para. Olha 
para esquerda, olha pa-
ra direita. Beethoven, o
fominha da turma, pas-

sa como um raio e recebe. Schumann
levanta o braço na área e pede. Nada. 
Grita ainda mais alto. Beethoven não 
escuta. Arranca direto ao gol e... pim-
ba na gorduchinha. Gol de Beethoven.

Em uma quadra de cimento de Nou-
akchott, capital da Mauritânia, cinco 

jogadores formam um time de gênios cuja
escalação lembra Pelé, Garrincha, Becken-
bauer, Zidane, Romário e Mara-
dona, nesta ordem. Só meninos
mauritanos na faixa dos 13 anos. 
Fanáticos por futebol, batem uma
bola enquanto as meninas fazem
o exame de basquete da escola na 
quadra ao lado. Todos querem ser 
jogadores de futebol e ganharam 
os nomes no colégio.

– O professor de música ba-
tizou cada um. Eu fiquei sendo
Beethoven e nem gosto de mú-
sica. Só gosto de futebol,  explica
Mahmud, de 14 anos. 

Beethoven parece ter menos 
de 10. Cultiva um estilo habili-
doso e metido, como seu ídolo.
Adora Cristiano Ronaldo e copia 
a mesma pinta invocada. Quem 
traduz a conversa é Sidiahamed, 
vulgo Robert Schumman. Alto e magro, se 
parece mais com Henry, do Barcelona. Do-
mina o inglês aos 13 anos. E isso na Mau-
ritânia, um dos países mais miseráveis do
mundo.

Termina a prova das meninas, os garotos
são chamados a trocar os pés pelas mãos.
Ravel, cujo nome de batismo também é
Sidiahamed, se esmera tentando fazer ban-
dejas. Mas a verdade é que teria mais futuro
em outro esporte.

– Gosto do Adriano. Quero ser jogador 
– diz, ignorando a fase do brasileiro.

Matteu, o francês professor de Educação 
Física, há dois anos se dedica a ensinar na 
Mauritânia. No fim da avaliação, admite: 
sua missão é árdua.

Difícil fazer com que pensem em algo
que não seja futebol. Para desconcentrá-
los ainda mais, a quadra em que fazem a
prova está ao lado do Estádio Olímpico de
Nouakchott. Ali joga a seleção mauritana. 
Ganharam alguma vez algum jogo?

– Yes, yes – respondem, meio ofendidos.

Mauritânia tem seus gênios
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O desfecho do Gauchão é um elogio ao Caxias
e ao Inter, nessa ordem. Quem mais teve de 
avançar para chegar  a esse domingo foi o time
de Argel. E como soube fazer essa passagem de 

nível com um vitória emancipadora no Ca-Ju, mais uma vez 
valorizado como segundo clássico do futebol gaúcho, chega 
com orgulho e reconhecimento.

Talvez se devesse dizer que o Caxias, com desfalques 
perturbadores esta tarde, já cumpriu com sua missão. Sob 
muitas formas foi o que já fez. Mas o futebol não ensina na-
da trocado. Chegar ao domingo é um título, mas é também 
uma afirmação de qualidade que não se pode desmerecer.
É a terceira vez que escrevo sobre isso, e sem redundância.

Não deve ser outra a palestra de Tite com seus jogadores, 
só mais ajustada e menos genérica, claro. Menos do que is-
so certamente poderá gerar um grau de confiança  ou so-
berba (no seu exagero) que sempre é o risco das tarefas mal 
propostas. O time do Inter, com titulares de ponta a ponta, 
terá de impor essa condição superior e se valer dela a todo
instante. Porque, subrepticiamente, por baixo do que se vê, 
atrás do que se mostra, acima do que se alcança, pode estar 
uma certeza perigosa, a de que o jogo é desses já jogados.
Nada melhor para um desafiante.

A boa certeza que podem ter os jogadores do Inter é de 
que eles podem jogar muito, não dar chances, atacar o tem-
po todo se defendendo por trás também o tempo todo. Mas 
devem saber que isso passa antes pelo Caxias e sua capaci-
dade de resposta a essa aparente desvantagem.

 O que mais gosto no futebol não é o gol de letra, a cavadi-
nha, o chute de três-dedos e nem o espalhafato da sucessão 
hipnótica de pedaladas e ameaças. O que mais gosto, admi-
ro sempre e é mesmo o que me faz respeitar esse jogo de 
bola como o único com essa grandeza, é justamente o que 
não se pode antecipar porque é arriscado imaginar-se uma
lógica que não seja aquela da imprevisibilidade. O imprevi-
sível, o que escapa ao nosso raciocínio e interfere nos senti-
mentos, desestruturando-os e recomeçando tudo de novo.

Nunca é menos do que isso.

Cuidados
O Inter não tem escolha: terá de jogar o campo inteiro, 

adiantando a marcação, impedindo a saída de bola do Caxias,
um olho atentíssimo – e pernas ligeiras – no contra-ataque 
(arma especial do Caxias, autoria de sua grande vitória sobre 
o Juventude), e certamente com o cuidado de nunca entender, 
por mais que gritem os torcedores e se satisfaçam as arqui-
bancadas, que finalmente o problema está resolvido.

Talvez exagere um pouco na advertência sobre esses cuida-
do, mas se lembro do time de Argel é tudo isso que antevejo. 
Só o Inter muda essa situação, e terá então de jogar como já 
jogou nos seus melhores momentos coletivos e individuais. 
Menos do que isso pode se embaraçar. Os episódios impor-
tantes não estão mais no que posso escrever ou dizer. Estão 
no campo e só poderão ser reconhecidos quando a bola co-
meçar a circular de um lado para outro e nesse jogo for se im-
pondo uma autoridade. O jogo de futebol sempre é também 
uma conquista. Além de ser, antes de mais nada, simplesmen-
te um jogo, para lá e para cá.

Árbitro
Leonardo Vuaden é a melhor indicação para a arbitra-

gem da decisão Inter x Caxias. Conquistou reconhecimen-
to nacional por uma atitude que tem levado em conta com 
critério e justiça: nem tudo é falta, há muita simulação, e o
melhor jogo de futebol é mesmo aquele que corre com uma 
liberdade policiada, mas generosa. Vuaden é citado em São 
Paulo e no Rio como o nosso árbitro mais inglês, mas só 
por orgulho não se acrescenta que ele também é da famí-
lia dos argentinos, uruguaios e paraguaios, esses que tratam 
o futebol como um esporte de conflitos físicos inevitáveis e 
nem por isso faltosos.

Mas é preciso ter sorte, o que desejo ao Vuaden, um árbi-
tro de futebol.

 RUY CARLOS
 OSTERMANN

� ruy.ostermann@zerohora.com.br

Vale o elogio

Como no Brasil, os garotos da Mauritânia vi-

vem a paixão pelo futebol. Acima, o time da au-

la de música: Mahmud, agachado e no detalhe; 

de pé, Mohamed (de amarelo), Sidiahamed (de

azul), outro Sidiahamed (de franja) e Omar (de

vermelho). Abaixo, o bate-bola na cancha

ZERO HORA.com
Acompanhe as curiosidades e o
dia a dia da expedição no blog

www.zerohora.com/africa
Editoria de Arte
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Cenas de jogo

Todo o domingo ZH revela onde está o repórter 

Rodrigo Cavalheiro, que desde o dia 12 percorre 

o Continente da próxima Copa do Mundo na 

Expedição África. Ao total, serão 14 mil quilômetros 

numa odisseia em 16 países por dois meses. Sua 

peregrinação percorre a costa atlântica a oeste. 

O destino final será a África do Sul, anfitriã da Copa.

A 418 dias do início do Mundial, Rodrigo está na

Mauritânia, país que não tem uma seleção expressiva, 

e encontrou fãs de ídolos do futebol mundial. Acima

da destreza e da habilidade, prospera o amor pela bola

que se joga com os pés.



Barca ou morte
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As questões do domingo

T enho reservado este espaço dominical para manter 
um diálogo com os leitores que me encaminham
perguntas durante a semana. Aos demais, que
me enviaram mensagens com elogios e críticas 

à coluna, ou com outros comentários sobre futebol, agradeço 
a atenção e o carinho. Infelizmente, não consigo responder
diretamente a todos que me enviam e-mails. As questões
selecionadas para este domingo são as seguintes:

Alcides Grassi, de Campo Novo:  Tenho acompanhado
atentamente os comentários esportivos sobre o bicam-
peão gaúcho. Gostaria ter sua análise sobre a preparação 
física do Inter. Na minha leitura, diria que um componen-
te importante na campanha foi o condicionamento físico.
O que acha? 

Resposta: A preparação física tem papel fundamental no 
futebol de hoje. O Internacional tem demonstrado bom pre-
paro. Jogadores como Índio e Álvaro só rendem quando estão 
no auge da forma física. D’Alessandro, Taison e Nilmar, que 
têm mais qualidade técnica, podem até atuar abaixo da me-
lhor forma, mas se destacam quando estão voando. O Interna-
cional está tão bem preparado que sequer vem apresentando
lesões musculares. Mas o ano recém está começando, é bom 
ter cautela.

Martim Vontobel Wissmann: Observei que na lista dos 
jogadores utilizados pelo Inter no Gauchão apenas quatro
(Michel Alves, Bolívar, Danny Moraes e Taison) são do RS,
de um total de 29. No Grêmio, dos 11 titulares utilizados 
como base na Libertadores, se não me engano, apenas o
Adílson é gaúcho. A gurizada está saindo do RS antes de 
chegar à dupla Gre-Nal ou não formamos mais jogadores
com potencial para a dupla? 

Resposta: O que existe hoje é uma procura por parte da du-
pla Gre-Nal de jogadores jovens em outros Estados. Talvez aí
esteja a razão de não formarmos tantos jogadores atualmente.

Günther de Gonzaga: Parabéns por este espaço! Quais 
jogadores deste time atual você colocaria como titular no 
time campeão gaúcho de 74? Como você imaginaria um
jogo decisivo entre as duas equipes? E, por final, já pensou 
no Caçapava marcando o D’Alessandro?

Resposta: Na minha visão, só o Nilmar entraria naquele
time. Não dá para imaginar confronto entre equipes de épo-
cas diferentes. Quanto a uma marcação de Caçapava sobre
D’Alessandro, acho que os dois teriam dificuldades, mas o ar-
gentino sofreria mais.

João Paulo Manfio, de Ijuí: Deixo duas questões. Como 
pode o Inter fazer 7 a  0 no primeiro tempo e empatar de 
1 a 1 no segundo? Há desmobilização, a equipe adversária
reage para não ser humilhada ou é do jogo? 

Resposta: É compreensível que um time que já fez sete no 
primeiro tempo acabe desacelerando. Tanto que Tite fez subs-
tituições para poupar jogadores. Quando um time para, o ou-
tro sempre joga um pouco mais.

Antonio Xavier Alves, de Capão da Canoa: Você que 
viveu nos campos do mundo inteiro e jogou com toda 
aquela elegância conviveu com muitos jogos de 0 A 0. A 
maioria deles, tenho certeza, não foram grandes jogos, 
não é mesmo? Hoje o terceiro ponto dos jogos que termi-
nam empatados fica “no limbo”, ou seja, não vai para nin-
guém. Minha sugestão é que o terceiro ponto, em partidas 
que terminem empatadas, com placar diferente de 0 a 0,
seja disputado em uma série de três penaltis. O ganhador, 
nos pênaltis, levaria o ponto extra. No Campeonato Bra-
sileiro de 2008, esta decisão teria distribuído cerca de 60 
pontos entre os clubes e isto teria dado uma grande emo-
ção ao Brasileirão. Qual a sua opinião e qual seria o cami-
nho para se chegar a implementar tal mudança?

Resposta: Sua sugestão é um tanto complexa. Mas também 
acho que o empate deveria ser penalizado, que ninguém deve-
ria marcar ponto algum. Seria uma maneira de estimular as 
duas equipes a tentar ganhar e levar os três pontos.
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Enviado Especial/Senegal

RODRIGO CAVALHEIRO

Anoitece no norte do 
Senegal, mas a temperatu-
ra que chega a 43ºC de dia 
não baixa dos 35ºC. Pela 
janela do carro entram
mosquitos e um pedido.

– Me leva para a Espanha? – indaga Ka-
do, 15 anos, que ganha a vida fazendo bicos 
em Podor, nas margens do Rio Senegal.

O anseio atravessa gerações. Kado era
um bebê quando o senegalês Diaba, hoje 
com 48 anos, zarpou da costa da Mauritâ-
nia numa madrugada. No lugar de redes, 
o pescador levava cerca de cem imigrantes 
e mais 400 mil francos CFA, equivalentes a 
R$ 1,8 mil. É o preço que cobram as máfias
para levar homens, mulheres e crianças
ilegalmente para a Espanha. Era melhor ar-
riscar a vida a seguir na África.

– Fomos capturados na costa marroqui-
na e deportados. Nem chegamos à Europa 
– lembra Diaba mirando o chão, envergo-

Na terceira edição da série de reportagens da Expedição África, o repórter Ro-
drigo Cavalheiro revela a paixão incandescente do africano da costa oeste pela 
Espanha e, de tabela, pelo Barcelona. A passagem pelo Senegal é parte de uma 
viagem por 16 países e 14 mil quilômetros que começou no Marrocos e terá fim 
na África do Sul, o país da Copa do Mundo de 2010.
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Dacar

Barcelona

nhado de ter aceito a oferta de R$ 2 mil pa-
ra ser um dos três comandantes do barco.

Torcedor do Barcelona, o pescador vive 
em Saint Louis, na costa senegalesa. Tem
quatro filhos, de seis a 14 anos. É muçul-
mano, de apenas uma mulher.

– Uma mulher, um problema. Duas mu-
lheres, dois problemas – brinca Diaba.

A imigração em balsas e pequenos bar-
cos é um tema delicado no amontoado de 
casebres do porto local. Do entorno desta 
favela costumavam sair muitos dos barcos 
que chegavam à Europa com ilegais.

Hoje partem mais do sul ou do norte do 
país. O dinheiro dos que fracassam, mortos 
ou vivos, não é devolvido. Fica nas mãos 
dos chefes das máfias, ainda na ativa. Um 
mercado que segue existindo, porque ar-
ranjar dinheiro para a barca ainda é uma
obsessão na costa oeste da África. 

A outra febre é o Barcelona. Trata-se da
equipe mais venerada por estas bandas. As
cores azul e grená se misturam com tal fre-
quência ao ambiente que até parecem as de 
um time local. Nenhum outro grande euro-
peu tem tanto apelo. Assim como nenhum
outro país.

– A Espanha é a África da Europa – ex-
plica uma jovem de 18 anos que implora a
espanhóis conhecidos que a ajudem a cru-
zar a fronteira, “ainda que seja dentro do 
estepe”.

Nesta parte da África, a Espanha é o país 

eleito – chegaram cerca de 400 imigrantes 
pelo mar este ano, segundo o jornal El Pa-
ís. E o Barcelona. Não por acaso, a ideia de 
“barca ou morte” deriva do clássico lema 
do clube catalão “Barça ou morte”. A bar-
ca e o Barça representam a Espanha. Uma 
imagem de felicidade que chega pelas pa-
rabólicas a casas sem comida e sem a qual
não vale a pena viver.

Na costa senegalesa, o pescador 
Diaba lembra que zarpou para
a Espanha e acabou deportado. 
Acima, o garoto Kado (D) sonha em 
seguir o mesmo caminho e, assim,
torcer para o Barcelona 

ZERO HORA.com
Em vídeos, fotos e mapas interativos,
acompanhe os bastidores da viagem ao
continente da Copa de 2010 no blog Expedição 
África. Acesse www.zerohora.com/africa



Enviado Especial/Gana

RODRIGO CAVALHEIRO

Gol. Os torcedores do Manchester 
United celebram. Os do Arsenal pro-
testam. Se amontoam os que veem o 
jogo pela janela, para espiar a repe-
tição. Não estão em um pub, não es-
tão na Inglaterra. Assistem ao jogo 
em um território que tecnicamente
não está em nenhum lugar.

Oposto de imigração de Gana está em 
uma área neutra, na fronteira com 

Burkina Fasso. Era para ser um lugar sé-
rio, mas é o único ponto em quilômetros 
com televisão a cabo. Por isso se trans-
forma em um miniestádio mesmo com 
raios, trovões e cortes de luz. Gente da
anglófona Gana e da francófona Burkina 
se encontram na metade do caminho, em 
campo neutro, para ver a Liga dos Cam-
peões da Europa.

Desta vez são 50 homens, metade dos 
quais fica fora da sala da televi-
são. O aparelho descansa sobre
a geladeira que, por sua vez, é 
colocada sobre um caixote “an-
ti-inundações”. O gol agita o
ambiente. A turma se move, co-
menta o lance. 

E o único branco do lugar, 
um dos que tentava espiar algo 
de fora, começa a concentrar os 
olhares. Uns lhe dizem algo, ace-
nam com a cabeça. Alguns mi-
nutos e um homem lhe diz que 
entre. Ordem de um dos quatro 
oficiais da imigração que veem 
o jogo em cadeiras de plástico.

Não fosse pelo uniforme, seriam iden-
tificados pelo silêncio. Uma tentativa de 
manter a ordem no posto. Tudo fachada. 
O Arsenal perde um gol e o oficial A. R. 
Tahrv chuta o ar. Quase cai da cadeira, 
mas logo se recompõe.

– Shit – deixa escapar.
Mesmo envergonhado diante do olhar 

triste dos que permanecem na rua, o es-
trangeiro entra.

– Por qual dos dois você torce? – per-
gunta logo alguém.

– Vou mais com o Liverpool, mas entre 
os dois eu fico com o Manchester – res-
ponde.

O homem que o deixou entrar faz uma
careta. Ameaça expulsá-lo. É do Arsenal.
O primeiro ri, feliz por ter mais um na 
sua torcida. 

Sim, torcida. A cada cinco minutos há 
aplausos, palmas até nas substituições.
Mas a maior algazarra coincide com al-
gum drible, ainda que na defesa (e não 

Ingleses de Gana

Na imigração de Gana, fãs como Ishmael (camiseta do Brasil) assistem ao Manchester
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Interrogações

A gradeço, mais uma vez, aos leitores que me 
encaminharam sugestões e comentários 
esta semana. As questões selecionadas para 
o diálogo desta coluna dominical são as 

seguintes:

Mauro Duarte, de Esteio, lembra que “a última ino-
vação tática aconteceu há 35 anos, sintetizada pelo 
Ajax e a Holanda. A maioria daquelas novidades se
incorporou ao futebol contemporâneo, como a ênfase 
no preparo tático e físico, que muitas vezes anula a su-
perioridade técnica. Mas, considerando que exemplos 
tendem a ser imitados, por que nunca mais ninguém 
jogou daquela forma? Até que ponto certos artifícios 
criados por Rinus Michels, como o carrossel, seriam 
não mais que espetaculosos?” 

Resposta:  Quando perguntaram para Rinus Michels, 
em 1974, como ele conseguiu organizar aquele esquema 
de grande movimentação, sem posições fixas, ele respon-
deu que só fez aquilo porque tinha jogadores com inteli-
gência acima da média. Aquele esquema exigia muita con-
dição física e, evidentemente, qualidade técnica superior.
Talvez por isso seja difícil juntar tantas qualidades hoje. Se
um time jogasse daquela maneira hoje certamente seria 
bem-sucedido, pois era um espetáculo com resultado.

Sebaldo Edgar Saenger Júnior, de Santa Cruz do 
Sul, argumenta que na Europa os árbitros não acham
mais do que 15 faltas em um jogo. Aqui, ele diz, os ár-
bitros que marcam até 80 faltas estão absolvidos, pois
basta um jogador tocar no outro para que os juízes e
a imprensa vejam falta. Ele diz que o futebol tem que 
ter contato físico e pergunta. Afinal, o que é falta?

Resposta: O Leandro Vuaden está tentando mudar esta
mentalidade. Também acho que muitas faltas não preci-
sariam ser marcadas. O árbitro tem que deixar o jogo an-
dar, mas não pode deixar que descambe para a violência.
A maioria, com medo de perder o controle do jogo, marca
falta a toda hora. Isso é que está errado.

Sadir Fonseca, torcedor do Grêmio, quer saber por  
que a direção de seu clube nunca cogitou contratar 
Carpegiani como treinador.

Resposta: Também não entendo, ele é um ótimo profis-
sional. Agora está decidindo o título baiano, no comando 
do Vitória, com boas chances de ganhar. Já tem um bom 
histórico, foi campeão do mundo com o Flamengo e fez a 
melhor campanha do Paraguai em uma Copa.

Denia Rodrigues Barreto quer entender por que o 
Ypiranga, de Erechim, campeão do interior do Estado,
desmanchou o time um dia após a conquista. E ques-
tiona: será que o Tonho Gil, que tirou leite de pedra, 
vai ficar desempregado?

Resposta: Infelizmente, os clubes do Interior passam 
por dificuldades econômicas e não têm atividades rentá-
veis programadas para o segundo semestre do ano. Quan-
do termina o Gauchão, a maioria fica quase sem ter o que 
fazer. Quanto ao Tonho, espero que ele continue a sua car-
reira de treinador, pois fez ótimo trabalho no Ypiranga.

Alex Porto Alegre Padilha, de Carazinho, está pre-
ocupado com o desempenho do Inter no Brasileirão.
Suas questões: Você acha que o inter é o principal fa-
vorito ao título? Ou vai ser uma espécie de decepção 
como foi o ano passado quando também era franco
favorito?

Resposta: Ainda não se pode dizer que é favorito, mas 
também seria injusto dizer que vai decepcionar. São situ-
ações diferentes. Se mantiver o rendimento do Gauchão,
é provável que fique entre os primeiros. Vai enfrentar ad-
versários mais fortes, mas nenhum clube brasileiro está 
jogando grande futebol neste momento.
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sabem por que caem fora nos Mundiais).
– Somos conhecidos como o Brasil da 

África, pelo estilo ofensivo. Camarões e 
Nigéria batem muito – explica Desmond 
Abbey, 28 anos, que com uma palavra en-

O repórter Rodrigo Cavalheiro flagrou no posto de imigração de Gana, fronteira com Burkina Fasso, a 
razão de tamanha alegria da população local: a televisão ligada no recente jogo entre Manchester United e
Arsenal, pela Liga dos Campeões. A quarta reportagem da Expedição África segue a trilha que se iniciou no

Marrocos e se estenderá por 16 países e 14 mil quilômetros até a África do Sul, o país da Copa de 2010.

cerra as polêmicas sobre lances
de impedimento e falta.

Tem autoridade. É árbitro da
segunda divisão ganesa, mas
também trabalha em jogos de
adolescentes.

– Apitar o dos meninos é mais 
arriscado, pois os pais entram
em campo para bater no juiz
– explica.

O jogo termina. Sentado no 
chão, o menino ganês Ishmael 
fica olhando o televisor, como se 
quisesse quebrar a tela e entrar 
em campo. Usa uma camiseta

da Seleção Brasileira, que chega quase 
até o joelho. É meio-campista, mas veste 
a 9 de Ronaldo. A preferência pelo Brasil 
não tem a ver com talento ou com o estilo 
africano, as respostas mais usuais.

Aos 13 anos, a razão que dá sem pensar 
pode explicar por que holandeses e espa-
nhóis nunca ganharam um Mundial. E 
por que a Argentina levou dois.

– Gosto do Brasil porque seus jogado-
res têm confiança – responde firme, sem-
blante de Romário, incorporando o espí-
rito da camiseta.

O forasteiro vai dormir. O veículo em 
que viaja de carona está preso na aduana 
de Gana, que cobra R$ 600 para que siga
rumo ao sul.

Dorme sentado no carro, com as jane-
las fechadas para isolar a tempestade e 
algum mosquito. Feliz com a resposta do 
menino e por ter visto uma partida de
futebol em um lugar que não figura nos 
mapas.



– Ei! ei! uh! uh!
A polícia estaciona os blindados, 

exibe as escopetas e prepara as bom-
bas de gás lacrimogêneo. 

– Ei! ei! uh! uh! ei! ei! uh!
Soam cornetas. A multidão se agru-

pa em um corredor e mira o vazio, 
buscando o som com os olhos. Espera.

– Ei! ei! uh! uh! ei! ei! uh! ei! ei! uh!
uh! 

Os gritos agora têm cara e cores. São 
6h em Winneba, a cidade de 200 mil 
habitantes que neste instante concen-
tra as atenções de Gana. Na primeira 
semana de maio, os moradores deste
lugar esquecem o futebol e mergu-
lham o corpo em tinta para imitar 
seus ancestrais. Saem a campo para
agarrar a unha um antílope vivo.

No festival Aboakyer se enfrentam 
dois times de guerreiros, os Dentsifo, 
de vermelho, e os Tuafo, de branco. 
Ganha quem caçar primeiro o bicho 
vivo. Vale um filhote, o que não facilita
a tarefa: um antilopezinho chega a 50 
km/h. Deixaria comendo poeira Usain 
Bolt, o homem mais rápido do mundo,
que alcanca uma media de 37 km/h.

Em meia hora, os dois grupos e su-
as multicoloridas subdivisões cruzam 
um pequeno rio e os gritos de guerra 
desaparecem no mato. Até ali podem 
ir as mulheres. Retorna o silêncio. 
Meia hora e nada. Uma hora e nada. 
Uma hora e meia e...

– Ei! ei! uh! uh!
Agarrado pelas patas, so-

bre os ombros do herói do 
grupo vermelho, o pequeno
Bambi não parece assus-
tado. É sacudido, tocado,
exibido como um troféu. 
Quem formava o corredor 
agora marcha saltitante 
atrás dos vencedores, como 
se o antílope fosse Ivete Sangalo sobre
um trio elétrico. 

O desfile nada mais é que uma vol-
ta olímpica, uma celebração para os
ganhadores, uma provocação para os
perdedores. E o ambiente é o de um
clássico. As forças de segurança ansio-
sas para testar os brinquedos novos, a 
torcida apoiando os seus jogadores e
ofendendo os rivais, os diretores sen-
tados no camarote à espera do gol.

O protagonista, que há uma hora
pastava calmamente em uma verde 
pradaria perto do mar, segue seu pas-
seio. Olha assustado para as tribunas, 
onde líderes tribais cobertos de ouro 
confirmam sua perfeita saúde e oficia-
lizam a vitória dos Dentsifo. Conhece 

BRASILEIRÃO
Sete jogos fecham a segunda 
rodada do Brasileirão neste 

domingo. Confira os jogos:

DOMINGO – 16h 

São Paulo x Atlético-PR

Santos x Goiás

Barueri x Fluminense

Inter x Palmeiras

18h30min

Vitória x Sport

Náutico x Cruzeiro

Botafogo x Corinthians

placar zh

RBS TV (51) 3218-5676
9h: Autoesporte
9h30min: Esporte Espetacular
16h: Brasileiro, Inter x Palmeiras (Interior do
RS) e Barueri x Fluminense (Capital)
23h50min: Lance Final
TVCOM (51) 3218-5676
12h15min: Libertadores, Grêmio x San Mar-
tín (VT)
14h: RBS Esporte
18h: Torcida TVCOM
20h: Especial Rally Erechim
BAND (51) 2101-0010
11h: Italiano, Udinese x Milan
TV ESPORTE INTERATIVO

9h30min: Inglês, West Bromwich x Liverpool
15h30min: Italiano, Inter, de Milão x Siena
NET 4004-7777
SKY 4004-2808
PPV (pay-per-view)
16h: Brasileiro, Inter x Palmeiras (PFC 3)
SPORTV
12h: NBB, Quartas de final
18h30min: Brasileiro, Botafogo x Corinthians
SPORTV2
11h: Tênis Master 1000 – Madrid
ESPN/Internacional
15h25min: Italiano, Inter, de Milão x Siena
ESPN/Brasil (11) 3677-7700
12h: Inglês, Chelsea x Blackburn

Hoje na TV

A programação divulgada é de responsabilidade das emissoras e está sujeita a alterações)
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AS MUDANÇAS DO NOVO STOCK CAR

O habitáculo consistia de célula de

sobrevivência com barras de aço

cromo-molibdênio e salvou a vida

do piloto Gualter Salles em acidente

em 2006
Editoria de Arte

CÂMBIO

SUSPENSÃO

AERODINÂMICA

SEGURANÇA

2008 2009
5,7 litros, V8, 450 cv a 6000 rpm,

torque de 63kgf.m a 4.200 rpm

Modelos Saenz  GT-910 ou Bertolotti.

Acionamento sequencial de cinco

marchas para frente e uma à ré.

Independente, com triângulo superior

e inferior sobrepostos, barras

estabilizadoras dianteira e traseira

reguláveis pelo piloto.

As carenagens – que reproduziam os

modelos GM Astra Sedan, Mitsubishi

Lancer e Peugeot 307 Sedan – passavam

por um processo de equalização

É o mesmo, porém com a potência

liberada em mais 30 cavalos

X-Trac, agora na traseira do carro, tem

seis marchas e deve durar uma

temporada inteira

Mesmos elementos da anterior, mas

completamente redesenhada. O carro

ficou mais estável nas freadas, melhorou

a tração e diminuiu o consumo de pneus

Recebeu nova equalização para equiparar

o desempenho e gerar mais downforce.

Apenas Peugeot 307 Sedan e o novo

Chevrolet Vectra são utilizados

O carro usa o mesmo banco da

NASCAR, adotou crash boxes na

dianteira e traseira para absorção de

impacto, além de espumas laterais

especiais, chamadas impaxx

X

X

X

X

X

STOCK CAR ACELERA
Com previsão de temperatura baixa, a quarta etapa da Stock Car, será 
disputada neste domingo a partir das 11h no Autódromo Internacional

de Santa Cruz do Sul. A programação começa às 8h40min. Os ingressos custam R$ 
20 ou meia a R$ 10 (arquibancada); R$ 55 (boxes) e R$ 200 (paddock) e estão à
venda na bilheteria, no Parque de Eventos (BR 471, em direção a Rio Pardo).

Winneba vai à caça

No futebol africano, Gana não é peixe pequeno. Em 2006, foi à Copa da Alemanha e se
classificou às oitavas de final, quando parou no Brasil. Berço do craque Essien, do Chelsea, é líder 
de seu grupo nas eliminatórias. O repórter Rodrigo Cavalheiro, porém, deparou-se com um esporte

mais curioso no país. É ele o tema da quinta reportagem da série Expedição África, uma trilha 
por 16 países e 14 mil quilômetros até a África do Sul, país da Copa de 2010.

agora as ruazinhas da favela em que 
vivem os ganhadores, levado com 
cuidado nas costas de seu caçador. Re-
gressa então ao centro de Winneba.

Já é meio-dia. Em um círculo for-
mado pelos moradores, começa um
ritual semelhante ao de um terreiro. 
Uma mulher em transe gira repetin-
do um mantra, como duas garrafas de 
Fanta nas mãos. Três homens atam as 
quatro patas do animal sobre um fei-
xe de bambu. Há provocações entre 
ganhadores e perdedores, e a tensão 
respinga nos poucos turistas. Um dos
homens interrompe o rito para pedir 
dinheiro a quem tira fotos.

– Pessoas como você f... esta festa 

Os Dentsifo (acima) são os
primeiros a capturar o filhote de 
antílope (E), o que dá início ao
ritual feminino (abaixo)

AGENDA
DOMINGO: Espanhol – Nu-
mancia x Recreativo Huelva, 

Racing Santander x Valladolid, Sporting de 
Gijón x Málaga, Betis x Almería, Espanyol x 
Athletic Bilbao, Mallorca x Barcelona*, Atlé-
tico de Madri x Valencia. Francês – Nantes 
x Rennes, Lille x Nice, Olympique x Lyon. 
Inglês – West Bromwich x Liverpool, Chel-
sea x Blackburn Rovers. Italiano – Juven-
tus x Atalanta, Reggina x Cagliari, Genoa x 
Chievo, Palermo x Lazio, Bologna x Lecce, 
Fiorentina x Sampdoria, Napoli x Torino,
Inter, de Milão* x Siena. * Podem ser cam-
peões neste domingo com empates.

– diz outro.
Os demais espectadores são simpá-

ticos. Oferecem o lugar para que os fo-
rasteiros consigam a melhor imagem, 
explicam detalhes da tradição, alertam 
que há ladrões no entorno. O antílope 
é erguido. Seguirá vivo.

– Ei! ei! uh! uh! ei! ei! uh! ei! ei! uh!
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RONALDINHO
O gaúcho Ronaldinho é o prin-
cipal motivo de desencontro en-
tre o primeiro-ministro da Itália

e proprietário do Milan, Silvio Berlusconi, e 
o treinador da equipe, Carlo Ancelotti.

A afirmação foi feita pelo jornal  italiano
“Corriere della Sera”, que informa que An-
celotti já tomou uma decisão: irá embora 
ao final da temporada por ter sido aponta-
do por Berlusconi como o responsável pela 
derrota na Liga.



Retrato de
um togolês

 PAULO ROBERTO
 FALCÃO

Perguntas

G ostei muito da mensagem que me enviou
Paulo Roberto Vissmann (Paulinho), de 
Ijuí. Ele é professor de educação física, já foi 
atleta e treinador de futebol. Agora, dirige

uma escolinha naquela cidade e faz um questionamento 
exemplar para quem trabalha com crianças: “O que você
acha que deveria ser dado mais ênfase nos trabalhos 
com as crianças, principalmente aquelas a partir dos
12, 13 anos? E embora toda a importância reconhecida
da preparação física, você não acha que está faltando

mais trabalhos com bola,
porque muitos chegam ao 
profissional sem dominar 
a l g u n s  f u n d a m e n t o s 
técnicos? Será que pensamos 
muito na parte física e 
estamos esquecendo da
parte técnica?”

Resposta: Paulinho, pa-
rabéns pelo teu trabalho e 
pela preocupação em acer-
tar. Claro que quem trabalha 
com crianças sabe que elas
têm que ser educadas para a
vida, para se tornarem bons
cidadãos primeiro, pois so-
mente algumas poucas
conseguirão se tornar atle-
tas. Obviamente, também 
estas precisam ser, acima 
de tudo, pessoas honestas e
honradas. Quanto ao apren-
dizado do futebol, concordo
plenamente que trabalhar
os fundamentos técnicos é 
muito mais importante do
que o preparo físico nesta 
fase da formação. É impor-
tante sempre, na verdade.
Zico, que era um craque, tra-
balhava fundamentos já em
final de carreira. Os meninos 
que querem se tornar joga-
dores têm que se dedicar
muito no domínio de bola, 
no passe, no chute, na cabe-
çada, no drible e também na 
aquisição de noções táticas 
que serão úteis no futuro.

Henrique Lopes, de Cruz 
Alta, pergunta: “Não acha
fantástico que no futebol eu-
ropeu, em especial no Barce-
lona, um grande jogador ini-
cie a sua carreira como trei-
nador e em seu primeiro ano 

seja campeão espanhol e da Liga dos Campeões da Uefa?”
Resposta: Henrique, dediquei parte da coluna deste sá-

bado exatamente à façanha de Guardiola, que começa sua 
carreira de treinador dirigindo um grande clube e mostra 
a maturidade de um profissional experiente. Pelo jeito, ele
aprendeu bastante como jogador.

Juliano Padilha Ribeiro quer saber quem perde mais,
se o Grêmio com a convocação de Victor ou o Inter, com
Kléber e Nilmar na Seleção. E arremata: “Será que a perda 
desses jogadores pode ser motivo para uma futura elimi-
nação na Libertadores e na Copa do Brasil ?”

Resposta: Juliano, acho que Grêmio e Inter têm bons
substitutos para os convocados. Como são jogadores de 
qualidade, certamente farão falta. Mas não será por causa 
de um ou dois desfalques que os times poderão ser elimi-
nados. Os adversários também estão sujeitos a isso.

Das 17 capitais

brasileiras que se 

candidataram a 

sedes da Copa do

Mundo de 2014, 

a Fifa escolherá

12 hoje. Rio de

Janeiro, São Paulo, 

Belo Horizonte, 

Porto Alegre,

Curitiba, Brasília

e Salvador têm 

lugar assegurado. 

Ninguém vai 

contestar. As demais

dependem das

relações políticas 

e também da 

disposição de seus 

administradores

para promover as

obras exigidas pela 

Fifa.

Neste domingo 

em que o 

Brasileirão segue 

sem grandes

atrativos, os 

torcedores destas 

cidades terão outro 

motivo para festejar 

o futebol.

As cidades da Copa
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A África tem 1 bilhão 
de habitantes. Destes, 6,5 
milhões estão em Togo. 
Destes, 47 mil em Aneho, 
fronteira com Benin. E 
destes, um usa o peso do
corpo para içar água no 
poço de uma igreja em 
uma manhã abafada de 
sexta-feira. Veste sandálias 
e uma camiseta rasgada. 
Quando finalmente o bal-
de aparece, nem é tanta 
água. É pouca força mes-
mo. Sorrindo, o menino 
ignora as perguntas sobre
sua família, sua casa ou
seu nome. Sua única res-
posta são as duas mãos
com seis dedos à mostra. 
É sua idade e já é muito.

Aos seis anos, um togo-
lês é um sobrevivente. Um 
em cada 10 morre antes. 
Um em cada quatro, como 
este africano, tem peso 
abaixo do normal a esta
altura da vida. A esquali-
dez se nota na camiseta
extragrande, que ressalta 
os ossos, e se explica pela 
merenda deixada sobre
o poço enquanto forceja:
um tablete de arroz quei-
mado, dos que frequen-
tam o fundo da panela 
dos maus cozinheiros. 

Em silêncio, o garoto 
passa a seguir discreta-
mente os forasteiros, a es-
ta altura impressionados com o colorido 
da igreja, adornada como se fosse receber
o excelentíssimo presidente da Repúbli-
ca. É o caso. Neste dia, Aneho coloca sua 
melhor roupa para a visita de Faure Gnas-
singbe, filho de Gnassingbe Eyadema, que
governou Togo desde 1967 até morrer, em
2005. Durante o governo dos Gnassingbe,
oposicionistas foram mortos, ameaçados 
e outros fugiram para países vizinhos, co-
mo Benin.

O menino terá sorte se ele não estiver
no poder quando puder votar. 

Os números das Nações Unidas dese-
nham um retrato difícil para este jovem
morador de Aneho. Como pertence aos 

30% de crianças que trabalham no país, o 
mais provável é que se encaixe na meta-
de iletrada da população adulta. Não terá
telefone (só um em cada 10 togoleses tem
um) e não usará internet (um em cada 20
navega). Se encaixará nos 40% que vivem 
com menos de R$ 4 por dia. A faixa que 
delimita a linha da pobreza.

Uma escada em caracol leva ao campa-
nário, de onde se vê todo o templo. Ban-
deiras de festa junina cruzam o teto em
cores que combinam com os vitrais. Ali,
o menino revela dois talentos. O primeiro, 
a educação. Espia de longe e se aproxima
lentamente só quando se sente aceito. Ob-
serva o disparo das câmeras, até que uma

delas trava e ele estende 
a mão. Quer ajudar a tro-
car a bateria. 

Pega a sem carga e a
encaixa no suporte com 
a mesma naturalidade 
com que carrega água. 
Apresenta então o segun-
do talento. A estranha ca-
pacidade de não alterar
o olhar, os traços ou a 
respiração ao ser foto-
grafado (veja a imagem 
ao lado). Quando tantas
estatísticas jogam contra 
alguém de seis anos em 
Togo, parece impossível 
que lhe baste um terceiro 
talento para ser milioná-
rio. Em 1990, enquanto o
Brasil lamentava a elimi-
nação contra a Argentina
no Mundial da Itália, um
togolês de seis anos cha-
mado Emmanuel inicia-
va a trajetória que hoje
lhe permite embolsar 
R$ 320 mil por semana.
Seu primeiro time foi 
Sporting Club de Lomé, 
a capital do país. Aos 15
se transferiu para o Metz, 
na França. Passou pelo 
Monaco e, desde 2006, 
defende o Arsenal, da In-
glaterra. Ali, no Emirates
Stadium, Emmanuel es-
cuta a arquibancada gri-
tar A-de-ba-yor!

Os visitantes se vão, 
o menino volta ao poço e ao anonimato.
Desde 1984, já nasceram quase 650 mil 
togoleses (65 mil morreram antes dos seis 
anos, portanto) e Emmanuel Adebayor foi 
o único capaz de alcançar a fama. A julgar 
pela sua origem, o morador de Aneho le-
vará uma vida sem rede de esgoto, como 
90% de seus conterrâneos. Duvidará da
existência da aids, a doença que afeta três 
em cada cem habitantes. Seguirá carre-
gando água e quando crescer a receberá 
de outro menino, já que quatro em cada 
10 togoleses não a bebem tratada. Morre-
rá aos 58 anos, sem ter terminado o Ensi-
no Médio.

Isso se não for bom de bola.

Na sexta reportagem da série Expedição na África, uma aventura por 16 países e 14 mil quilômetros 
até a África do Sul, o repórter Rodrigo Cavalheiro mergulha na miséria de um país chamado Togo,

um lugar em que uma criança de apenas seis anos de idade já pode se considerar uma sobrevivente. 
Deste lugar abandonado, pobre, esquecido, o futebol fez um de seus milagres. De lá saiu um dos maiores 

ídolos da torcida do Arsenal, o atacante Adebayor. Ele superou a barreira dos seis anos.

O pequeno togolês não altera o olhar ou a respiração ao ser fotografado
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A personalidade que o repórter Rodrigo Cavalheiro encontrou em sua trilha na África é nada menos do que o maior jogador 
africano do século passado: Roger Milla. Aos 57 anos, mantém uma fundação com funções tão abrangentes como ajudar as 
crianças com HIV e apoiar os pigmeus no leste do país. É hoje formalmente embaixador de Camarões e da Unicef. 

De figurinha a figuraça

Na sede de sua fundação, em Camarões, Milla garante: “A África do Sul tem condições de organizar a Copa do Mundo”
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A figurinha logo abaixo, a número 
144, completou neste sábado 57 anos. 
Seria só mais um cromo difícil do ál-
bum da Copa de 1994 não fossem vá-
rios outros números, como o 42. Com
essa idade, tornou-se o mais velho a 
marcar em Mundial. Um recorde difi-
cílimo de alcançar. Porque Roger Milla 
não é bobo e deixou em segundo lu-
gar... Roger Milla. 

Era dele o registro anterior, de 1990. 
Aos 38 anos, fez quatro gols e levou 
Camarões às quartas de final da Copa
na Itália. Por isso foi eleito o jogador
africano do século. Por isso é o único 
ídolo indiscutível no seu país. 

No escritório da Fundação Coração 
da África, em Iaoundé, capital do país 
e sua cidade natal, Milla guarda sem 
muita ordem seus troféus. O Jaguar 
prateado no estacionamento é o único 
sinal de ostentação. Trata-se de um su-
jeito simples e metódico. Em dois en-
contros com três dias de diferença, usa
a mesma marca de roupa. Até aí algo
normal entre grandes estrelas aposen-
tadas e patrocinadas. Mas Milla usa 
também a mesma roupa: camiseta, 
casaco e boné.

Na primeira ocasião, em um amis-
toso de veteranos, nega-se a dar entre-
vista se as perguntas não forem feitas 
em francês. Chega a ser rabujento. 
Agora, em sua mesa, contesta em fran-
cês serenamente a todas as questões,
demonstrando entender tão bem o 
inglês que deixa as duas tradutoras 
comendo mosca. Manias do homem 
que trocou o sobrenome Miller por
Milla para parecer “mais africano”. Por
aí se começa:

Pergunta – Qual foi o seu 
grande momento?

Roger Milla – Eu escolheria o
segundo gol contra a Romênia, 
em 90. O gol em que roubei a bola
do Higuita, quando eliminamos a
Colômbia, também foi marcante.
Ali passamos às quartas de final 
para enfrentar a Inglaterra.

Pergunta – Camarões ganha-
va da Inglaterra a sete minutos 
do final. Vocês os subestima-
ram?

Milla – Queríamos provar que
na África se pode jogar bom fu-
tebol e acho que conseguimos. 
Também é verdade que, não fosse o
juiz, teríamos passado às semifinais. 
A própria imprensa inglesa admitiu.
Mas houve um momento de negligên-
cia nossa. 

Camarões e Inglaterra se cruzaram 
em Nápoles, em jogo memorável de um 
Mundial chato. Derrota dos camaro-
neses, 3 a 2, na prorrogação. Milla, que
estreara em Copas em 1982, tornou-se 

Roger Milla 

estrela internacional em 1990. Mas
ninguém acreditava em seu retorno em
1994. Nem ele.

Pergunta – Marcar em 1994, aos 
42 anos e 39 dias, foi muito diferen-
te de fazer o primeiro gol?

Milla – Pessoalmente foi importan-
te ter marcado, o corpo já não reage da
mesma maneira. Então, quando você

se olha nas imagens e vê que marcou 
com aquela aparência, sabe que entrou 
para a história.

Camarões é o lanterna em um grupo 
com Marrocos, Gambia e Togo, mesmo 
contando com Samuel Eto’o, idolatrado
no Barcelona e contestado na seleção.
“Este gol ele não perderia na Espanha”, 
repetiam os torcedores no último jo-

go, há duas semanas. Empate em casa 
contra o Marrocos. Neste tipo de jogo, as 
críticas a Eto’o afloram.

Pergunta – Por que Eto’o não é o
mesmo na seleção e no Barcelona?

Milla – É diferente jogar em um 
time com Messi, Xavi e Iniesta. Na se-
leção, ele não tem os mesmos compa-
nheiros. Robinho joga muito melhor 

no Brasil do que no Manchester City.

Pergunta – Qual a diferença entre 
você e Eto’o?

Milla – Eto’o é muito veloz e contro-
la a bola nesta velocidade. Eu definia 
melhor cara a cara com o goleiro. Mas 
tinha companheiros que Eto’o hoje
não tem na seleção.

Pergunta – O africano tem técni-
ca, mas falta disciplina na defesa? 

Milla – Falta ainda qualidade na 
finalização. Se um time não ataca, di-
ficilmente vai ganhar um jogo.

Pergunta – E o que falta para um 
africano ser campeão do mundo? 

Milla – Melhorar no plano físico,
técnico e tático. E depende muito dos
cruzamentos em um Mundial.

Quando a Fifa tirou o Mundial de 
2006 da África, Milla foi um dos mais 
revoltados. Defendeu que os africanos 
boicotassem a competição na Alema-
nha. Hoje trabalha na Fifa e se mostra 
tranquilo quanto à estrutura montada
na África do Sul.

Pergunta – A África do Sul está
pronta para o Mundial?

Milla – A África do Sul tem plenas 
condições de organizar a competição.
É diferente do resto do continente. Já 
recebeu campeonatos mundiais de 
rúgbi, críquete e atletismo.

O homem do cromo 144 parece con-
tente ao final da conversa. Manda um 
abraço para os amigos e amigas do 

Brasil. Há clima para uma última 
questão. 

Pergunta – Pelé o inclui em 
uma lista dos melhores 125 joga-
dores da história. Orgulhoso?

Milla – Pelé é meu amigo. Claro
que fico orgulhoso. Os próprios euro-
peus me dizem “se você fosse branco 
estaria entre os melhores da história”. 
Pelé conseguiu isso sendo negro. 

Pergunta – Pelé ou Maradona?
Milla – Não há dúvida: Pelé.

O homem que popularizou o hábito
de dançar ao redor da bandeirinha de
escanteio acompanha os visitantes até 
o portão azul que dá para a rua, onde 
o esgoto corre em canais a céu aberto.
Em Iaoundé, os taxistas decidem se
pegam o passageiro, que grita o desti-
no e quanto quer pagar, até que algum 
tope levá-lo. Milla despede-se: 

– Quando você falar com o Pelé, 
mande um abraço para ele.

Como se não fosse outra figurinha
difícil de encontrar.

Era figurinha 
difícil a imagem

de Milla no 
álbum da Copa

dos EUA/94, em 
meio à página
de Camarões 

(E): fama obtida 
na Itália/90 

não se repetiu 
no Mundial de 
quatro anos 

depois 



Nos trilhos
da guerrilha
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A longa jornada de trem que cruza o Congo começa em Dolisie (detalhe) 

Dois estampidos, dois clarões 
e a locomotiva para. No primei-
ro vagão, ouvem-se passos no 
teto. Jean du Dieu, chefe do com-
boio que corta o Congo da costa
até Brazzaville, a capital, olha o 
relógio: 19h52min. Cutuca o vi-
zinho de assento e avisa:

– Os rebeldes tomaram o 
trem.

O
s que viajam amontoados 
no corredor abrem espaço 
para um jovem de estatura 

mediana e barbicha. A cara do jogador 
Zé Roberto no corpo de Che Guevara. 
Usa coturnos negros puídos e calças 
camufladas desbotadas. Sobre o om-
bro esquerdo leva um rifle russo, que
golpeia involuntariamente a cabeça de 
um ou outro passageiro enquanto ca-
minha. A imagem clássica do rebelde,
não fosse um toque do século 21: uma 
camiseta fosforescente do inglês Chel-
sea, um uniforme de quem desdenha 
a camuflagem. O homem saúda com a 
cabeça a Jean, que retribui.

– Nos últimos tempos têm ocorrido 
problemas. Esta região é dominada 
pela guerrilha, que expulsa os militares 
encarregados de proteger o comboio. 
Agora os rebeldes farão a segurança 
até Brazzaville – explica Jean.

O trem deixa a estação de Loutété, 
metade do caminho, com os passa-
geiros ainda debruçados nas janelas. 
Alguns compram plátanos e farinha 
de mandioca enrolada em folhas de 
banana. 

A viagem começou em Dolisie com 
13 horas de atraso, dezenas de mili-
tares empoleirados na locomotiva e
no teto e cem pessoas em cada vagão 
para 50. A passagem de primeira clas-
se custa 13 mil cefas (R$ 50), mas não
garante assento. São 24 horas ou 300
quilômetros que dezenas fazem em 
pé. Estrangeiros com sorte são coloca-
dos por um militar ao lado do inspetor 
“por segurança”. Quem não viaja em 
pé senta em banquinhos ou na guarda 
das rasgadas e confortáveis poltronas. 
A maioria transforma a própria mer-
cadoria em colchão ou cadeira.

Quatro guerrilheiros guardam o
primeiro vagão. Dois sentam atrás do 
inspetor, um controla o meio e o últi-
mo, sem farda, se reveza entre o teto
e os assentos. Entra e sai pela janela.
Perto da meia-noite, começa a revista
das bagagens. Um passageiro coloca a

Em reportagem da série que se iniciou no Marrocos e se estendeu por 16 países e 14 
mil quilômetros até a chegada à África do Sul, o país da Copa do Mundo de 2010, o
repórter Rodrigo Cavalheiro conta a história dos viajantes de uma linha de trem do

Congo. Eles enfrentam a guerrilha de seu país em típico conflito africano.
Detalhe: um dos rebeldes exibe a camiseta do time inglês Chelsea.

Copa 2010

filha para dormir sobre a bolsa em 
que leva seu dinheiro. Quer evitar o 
pedágio.

– Você, 500 cefas (R$ 2). E você, 
250 (R$ 1) – diz um dos soldados,
caminhando lentamente pelo vagão.

O valor da extorsão não é alto. 
Nem é preciso. Tomar ocasionalmen-
te um trem superlotado permite à 
guerrilha se armar contra o governo
do presidente Denis Sassou Nguesso, 
reeleito este mês. O estrangeiro finge
que dorme, o boné tapando o rosto, 
quando o guerrilheiro o cutuca na 
perna com a base do rifle.

– Mundele! – diz sorrindo.
– Opa, tudo bem? Não falo fran-

cês, só português – responde em 
francês(!).

– Ih, e como vamos conversar? –
retruca em francês, arrancando risos 
dos passageiros.

– Em português. Bom dia!
– Bom dia – responde, agora em 

português, o guerrilheiro fosforecen-
te.

A conversa descontrai o ambiente. 
O chefe se retira sem revistar a baga-
gem do estrangeiro (ninguém toca
no inspetor ou em quem está sob 
sua guarda). Só volta a aparecer na 
manhã seguinte, já em Brazzaville.

– Tudo bem na viagem, chefe? 
– pergunta o projeto de Che.

O ícone argentino passou disfar-
çado por Brazzaville em 1965, depois 
de renunciar aos cargos e à cidadania 
cubana. Lutou nas selvas da vizinha 
República Democrática do Congo,
sem êxito. Mais de 40 anos depois, 
o encontro de um guerrilheiro e um
mochileiro gera sentimentos contra-
ditórios no que carrega o rifle.

– Um deles me parou no corredor 
e disse todo contente “é o primeiro 
mundele que vejo” – conta Jean.
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Copa 2010
Flagelo das minas

A caminho da África do Sul, o país do Mundial, o repórter Rodrigo Cavalheiro testemunha as mazelas
de uma Angola em reconstrução, mas ainda envolvida com a guerra civil e seus efeitos dramáticos

De prisioneiro 
de guerrilha,
Fernando 
virou dono de
armazém, feito
de taquara e
barro, e sonha 
com planos para
a família e o país

FOTOS RODRIGO CAVALHEIRO
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Esporte

Fernando Jorge leva o cane-
co à boca, mas não bebe o ca-
fé. Pensa na melhor resposta 
possível e a encontra.

– Bem-feito!

E
ste angolano de 46 anos 
escapou da guerrilha da 
Unita em fevereiro de 2002. 

Tinha as costas marcadas por 19
dias de chicotadas quando con-
venceu João a fugir junto. João era 
seu torturador. Durante nove dias,
Fernando cruzou rios e matos. 
Chegou esfarrapado a Xaminde-
le, povoado no norte do país onde
havia sido capturado. Três dias de-
pois de pisar em casa, ouviu pela 
Rádio Nacional de Angola o anún-
cio com que sonhava no cativeiro. 
O exército havia executado o líder 
da Unita, Jonas Savimbi.

– Bem-feito! Foi a primeira coi-
sa que pensei. Bem feito! – repete.

Só então Fernando toma o café. 
Ri da situação. Sete anos depois 
do fim da guerra civil que matou
meio milhão de pessoas, revela 
uma rotina semelhante à de seu 
país. Fernando e Angola estão em 
reconstrução.

“Troço em obras” é a placa mais 
vista nas estradas, nas quais traba-
lham, sobretudo, empreiteiras bra-
sileiras e chinesas. Cortar o país de 
norte a sul é atravessar um emara-
nhado de desvios e uma nuvem de 
poeira da qual os angolanos saem 
faceiros. Fernando sorri ao contar 
sua vida. 

É o orgulhoso dono de um ar-
mazém erguido com barro e ta-
quaras, em cuja peça principal 
dorme com a mulher. A outra sala 
é ocupada por quatro dos 10 filhos 
(os que ainda não se casaram).

– Preciso de um lápis – diz o
menor deles, interrompendo a
conversa.

A mãe tira um do bolso, quebra 
ao meio, aponta com uma navalha
e o entrega. Guarda a outra meta-
de, enquanto o menino com guar-
da-pó ainda branco toma o cami-
nho da escola. Vai pelo acostamen-
to, com ordem de evitar atalhos. 
Metade das explosões com minas
terrestres envolvem crianças, mas 
Fernando parece tranquilo.

– O pessoal que tira as minas já

passou por aqui. Tá tudo fijo (ex-
pressão portuguesa para “legal”) 
– garante, otimista.

Em dois anos, explosivos
mataram 106 pessoas

As carcaças de tanques e heli-
cópteros na margem das estradas 
angolanas são peças de museu no 
campo de batalha. As minas, não. 
A bandeira vermelha e branca em 
pedras, árvores ou fitas amarra-
das a taquaras ao longo do terri-
tório representa o maior entrave
para erguer de vez o país. Naquele 
pedaço de Angola, a guerra não
acabou. 

Entre 2006 e o ano passado, 106 
pessoas morreram e 200 ficaram 
feridas ao pisar em explosivos. A 

conta já chega a 70 mil mutilados.
O trabalho de remoção é lento e
caro. Encontrar uma mina e des-
truí-la pode custar US$ 1 mil. O 
governo priorizou a limpeza de es-
tradas, pontes, aeroportos e linhas 
férreas, mas cerca de dois terços 
dos campos têm mais explosivos 
que agricultura. Em seu segun-
do emprego, Fernando se arrisca 
ao cortar árvores e transformar 
a madeira em carvão vegetal em 
um forno de barro. A cada dois 
meses, embolsa US$ 2 mil com a 
produção.

– Dá para reformar a casa, ali-
mentar os filhos e para um proje-
to que tenho – diz, quando termi-
na o café (brasileiro) e pede que o
acompanhem.

Cruza a estrada e para em frente 

a uma área usada como banheiro
a céu aberto pelos moradores. 
Uma utilização provisória. Fer-
nando, uma espécie de subprefei-
to inseparável de seu colete fos-
forescente, pretende demarcar o
terreno e enterrar ali duas traves. 
Enquanto o país ergue modernos 
estádios para a Copa das Nações
Africanas, que sediará em janeiro, 
Fernando quer fazer seu próprio. 
Ainda que a vila sequer tenha 
energia elétrica e água tratada.

– Meu sonho é transformar is-
so, que foi um campo minado, em 
campo de futebol  – diz.

Convidaria João para uma pe-
lada?

– Ele estava cumprindo ordens,
não tenho raiva dele. Só que ele
mora longe.

Nenhuma 
jactância

O time do Grêmio sobreviveu às
dificuldades do primeiro tempo
e se impôs depois ao Palmeiras,

líder do campeonato, com o bom futebol de 
passes, marcação, antecipações e velocidade.
Ficou em São Paulo, que é colada com Barueri, 
o adversário das 18h30min de amanhã. Estava
vendo o Paulo Autuori com o Serginho Boaz no 
Arena Sportv: nenhuma jactância, nada que se 
deveria ficar sabendo doravante, tudo como se 
não tivesse nada demais. É a melhor maneira 
que conheço de bem absorver um resultado 
positivo como introdução ao jogo seguinte. O 
Barueri é o melhor ataque do Brasileirão, tocou 
quatro no Vitória sem seu artilheiro Val Baiano
e promovendo o Luiz, de que poucos lembram 
e que jogou no Juventude. Fez dois gols a 
comprovar que o andamento ofensivo do time é
quase mais importante do que seus autores.

Autuori terá ainda de lidar com a lateral ou 
ala-direita, que não encontra a sua resposta. 
Mário Fernandes está se reciclando fisicamente, 
deve ganhar peso e músculos. Thiego começou 
em São Paulo, mas  ficou melhor com três za-
gueiros já que Jadílson, no outro lado, é de fato 
ala e seria um erro querer que ele fosse lateral.
Rafael Marques corresponde como zagueiro, 
Túlio, na emergência (Réver machucado), as-
sume bem a improvisação. Não sei se Mattioni, 
que está voltando, é a solução, mas é do lugar.

Omissão
O estádio do Palmeiras, célebre e respeitado

Parque Antárctica, está velho como todos os
estádios brasileiros estão (70% ou vão ser pos-
tos abaixo ou reformados para a Copa), e no 
jogo contra o Grêmio, quando Réver caiu de-
sacordado num lance de jogo cabeça a cabeça, 
percebeu-se melhor o que já se sabia, mas se 
descuidava: construído como jardim suspenso,
o campo tem acesso restrito, não há ambulân-
cias se não fora dele, e só esse fato  caracteriza 
uma infração grave à legilslação. A cada 10 mil 
pessoas no estádio deve corresponder uma am-
bulância perfeitamente equipada, com pessoal
técnico e em lugar estratégico. O caso do Réver
é ainda mais doloroso: o jogador poderia ter 
morrido por falta de assistência adequada.

O STJD, tão cioso por seus procuradores com 
lances na TV, tem sido omisso, a CBF, que dirige 
o  Brasileirão, é omissa, as entidades de classe, 
todas, sem exceção, a imprensa em geral, todas 
omissas, e por isso precisam ser advertidos
para a gravidade do caso e exigir providências.
Como se trata do Palmeiras, um dos grandes 
clubes, mais ainda se impõe esse cuidado.

Aguardemos.

Oiteral
O médico e psiquiatra, professor, conferencis-

ta, escritor e grande praça José Outeiral fez uma 
distinção essencial na conversa que tivemos no 
Fórum Internacional de Educação, em Osório, 
nessa quinta-feira, no ginásio da Facos. Distin-
guiu o olhar do simples ver, impessoal de mero 
registro, e a escuta, que é atenção a interesse, do 
corriqueiro ouvir, e essa é toda a sua exigência
– e com isso colocou o professor no centro da
grande experiência do ensino e da aprendiza-
gem. Foi uma noite para professores, o Zé, eu e 
a multidão. Foi didático, generoso, esclarecedor 
e quase otimista.

ruy.ostermann@zerohora.com.br
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Amistoso

F oi, antes de mais nada, um amistoso 
em Tallinn, na Estônia. Tinha jeito 
e teve soluções de jogo amistoso. 

Nada que quebrasse uma perna ou levasse a
exaustão física. Até algum enfeite foi concedido,
a reduplicação de passes e o orgulho de resolver
o problema sozinho. Dunga perdeu Kléberson, 
sua escolha inicial para o lugar de Ramires, 
machucado; voltou Elano, a sua escolha original. 
Depois vieram Júlio Baptista, Daniel Alves, saiu 
Lúcio para entrar Miranda, Robinho deu lugar 
para Tardelli, e Nilmar para cumprir a tarefa de 
Luís Fabiano, e quase fez gol. O amistoso serviu 
com um gol apenas para pôr em movimento a 
Seleção invicta de Dunga. O próximo jogo, em
setembro, será a Argentina, aí, sim.

Lugar
Nessa da pegada não entro. Faz sentido dis-

cutir, mas também é importante saber bem de 
que se trata. É do futebol que se está falando, 
não de pingue-pongue. E com relação às ino-
vações táticas e de nomes que o técnico Tite 
está procedendo no time do Inter – suficiente-
mente visível no jogo da segunda-feira – fico
pensando no bem que tudo isso está trazendo
para o Bolívar. Não li e não ouvi uma única 
crítica a ele de segunda até ontem. A razão é
simples: ele trocou de lugar, foi para dentro e, 
tenho a impressão, não sai mais de lá.

Mercado
O público é menor, muita gente preocupada

com a gripe. Mas a discussão sobre o cinema, 
se não aumentou, agora toma um rumo mui-
to interessante e otimista. Estive terça e voltei 
ontem de Gramado. Fizemos uma mesa no
Encontros com produtores e cineastas e, espe-
cialmente, com o Valiatti, que é da Economia 
da Cultura na UFRGS, já vai para cima e para
baixo do país (notadamente até Pernambuco, 
que também nessa matéria da cultura e sus-
tentação do audiovisual está na frente) e dei-
xou ideias valiosas na mesa. O público que
lotou o Espaço Banrisul gostou muito. Discu-
te-se e se fazem denúncias todos os dias no 
Festival. É o seu lado saudável e, percebe-se, 
entusiasmante. O mercado do cinema brasi-
leiro, essa é a bela questão. 

Senhas
Tirem as senhas senão vai faltar lugar no 

StudioClio esta noite. O Lauro Quadros tem 
um público fiel e sempre interessado em saber
o que ele está aprontando. Os amigos pediram
preferência, só com senha. Será um prazer ou-
vir Adão Pinheiro ao piano.
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Esporte

O final da viagem do repórter Rodrigo Cavalheiro pelo
continente da Copa encontra o operário que conviveu 
com Mandela e ajuda a explicar a reconstrução africana

Ezzi, o operário que vive em casa de classe média, garante que o estádio da abertura do Mundial estará pronto a tempo

Copa 2010

O sul-africano Ezzi olha o 
relógio que marca, em frente 
ao Soccer City, o tempo que 
falta para o começo da Copa. 
Espia o marcador mas logo se
concentra no prato de carne 
picada (R$ 4, com direito a pu-
rê). Tem meia hora para comer 
e voltar a construir o estádio
em que 94 mil pessoas verão 
a abertura e a final da Copa. 
A gigantesca rosca erguida no 
sudoeste de Johannesburgo 
ainda não atrai turistas, razão 
pela qual a contagem regressi-
va só tem um alvo: Ezzi e seus
3 mil colegas.

O 
operário de 50 anos
sorri diante da pressão.
Passou mais da meta-

de da vida segregado em um dos 
lugares mais cruéis do continen-
te negro para um “não-branco” 
(classificação do apartheid). Mora
no Soweto, um dos alvos predi-
letos da repressão racial presente 
na África do Sul até 1991. Ali, em 

1976, a polícia matou cerca de 500 
estudantes que protestavam con-
tra a qualidade inferior do ensino
para negros. Ali, no mês passado, 
grevistas e policiais voltaram a se
enfrentar nas maiores revoltas po-
pulares desde o fim do apartheid.

– A situação política mudou, 
mas não a econômica. Os negros
ainda ganham menos do que os 
brancos e ocupam cargos inferio-
res – reclama Ezzi.

Apesar de insatisfeito com os 
R$ 4 por hora, Ezzi veste seis dias
por semana o macacão azul com 
a inscrição “orgulhoso de estar
construindo este estádio”. Na 
prática, este operário começou a 
participar da gestação da próxima
Copa antes mesmo de o presidente
da Fifa, Joseph Blatter, anunciar a
vitória da candidatura sul-africa-
na, em maio de 2004. Ezzi ajudava 
a lotar as antigas arquibancadas 
do Soccer City em dezembro de
1990. No dia 16 daquele mês, um 
vizinho que ele perdera de vista 
durante 27 anos encerrava um en-

contro histórico com a frase:
– A vitória está à vista! Com um 

povo unido não há força na Terra 
que possa nos deter.

Mandela começou a
diminuir as diferenças

Nelson Mandela dava, exata-
mente no lugar em que começará
e se decidirá o próximo Mundial,
o primeiro discurso multitudiná-
rio depois de ter sido libertado,
em fevereiro de 1990. 

Em 1994, Ezzi deu uma nova
força ao processo que permitiria 
à África do Sul e à África sediar 
um Mundial. Ajudou o guerri-
lheiro, advogado, prisioneiro, prê-
mio Nobel e vizinho a colocar em
seu currículo uma nova palavra: 
presidente. Mandela começou a 
diminuir as diferenças, que ainda 
são brutais. Não resolveu todos os 
problemas (um em cada quatro 
sul-africanos é portador do HIV), 
mas Ezzi já não vive em um bar-
raco em Soweto. Tem casa de clas-

se média, com água, eletricidade 
e acesso a um bom sistema de 
transportes.

– Mandela foi decisivo para 
trazer o Mundial para cá. Temos
muito o que melhorar, mas pode 
ter certeza que o estádio vai estar 
pronto – promete Ezzi, a última 
peça de um quebra-cabeças que
começou a ser montado há 120 
dias em Tanger, no Marrocos.

Jornada que cruzou ainda Mau-
ritânia, Senegal, Mali, Burkina 
Faso, Gana, Togo, Benin, Nigéria,
Camarões, Gabão, República do
Congo, República Democrática do 
Congo, Angola, Namíbia e África 
do Sul. Mais de 16 mil quilôme-
tros percorridos em táxis, cami-
nhões, ônibus, trens e barcos com
o objetivo de ouvir, mostrar e sen-
tir os problemas de gente comum 
em um lugar incomum. Ezzi ajuda 
como nenhum deles a cumprir o 
sonho de todos: ter na África um
relógio que no dia 11 de junho de 
2010 marcará “Faltam 00 dias pa-
ra o pontapé inicial”.

O operário do 
Soweto
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