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[Sobre...
O MAL QUE ACOMETEU O FUTEBOL MUNDIAL, O FATO DO BRASIL
NÃO TER CONQUISTADO A COPA DO MUNDO ESPANHA/1982].
30 de junho de 2014

Futebol como espetáculo!
Por esses dias, estava vendo um DVD da seleção da Copa de 82, e concluí que o
Brasil não ter ganho aquela copa, fez um mal terrível ao futebol...
Se o Brasil tivesse sido campeão em 82 - ao invés do futebol-pragmático da
Itália - acredito que hoje, veríamos times preocupados em jogar futebol como
espetáculo, e não esse futebol-brucutú que somos obrigados a ver, atualmente.
Hoje, se um jogador mais habilidoso tentar dar um drible noutro, é capaz de ser
esbofeteado em pleno gramado, sob a 'alegação' de que está 'desrespeitando seu
companheiro de profissão'.
Se eu fosse técnico de futebol, insistiria em passar para meus jogadores os
vídeos dos jogos do Garrincha, em 62; Do Brasil de 58, 70, e 82; Da Holanda de 74 e
78; Da Hungria de 54; Do Santos da década de 60; Do Flamengo do começo dos anos
80...
Mas aí, diriam alguns: “Esses times perderam mais do que ganharam”. É por
isso mesmo que não sou técnico de futebol, pois hoje o que interessa é o „caneco‟, os
títulos.
Meus times seriam preparados para trazer satisfação e alegria a quem vai aos
estádios, e para quem assiste na TV, como quem vai a um teatro ver uma grande obra
com bons atores, ou vai a um clube ver um grande músico, e sai satisfeito com as
apresentações...
Lógico que, se viessem títulos jogando assim – como a Colômbia joga nessa
Copa, por exemplo! – seria muito bom.
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