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MUNDIAL DE FUTEBOL 2010
A cada megaevento esportivo temos o raro privilégio de assistir, de um 

lado, a um show de inovações técnicas (imagem, transmissão, câmeras, etc.) 
e, de outro lado, a um show de analfabetismo cultural dos nossos repórteres. 
Para fugir da chatice do omnisciente Galvão Bueno existem alternativas de 
canais, porém, se a quantidade de asneiras proferidas é, às vezes, menor, o 
nível geral dos comentários mantém invariavelmente o mesmo patamar, ou 
seja, uma ausência cultural total.  Infelizmente, são esses comentários de 
incultos locutores que penetram nos ouvidos dos telespectadores e são 
assimilados pelos mesmos.  A falta de conhecimentos econômicos, geográ-
ficos e políticos levam esses mesmos comentaristas a confundir alhos com 
bugalhos e, conseqüentemente, emitir pareceres distantes anos-luz da rea-
lidade. O ridículo deles atinge seu ponto culminante quando, com profunda 
inspiração, emitem um retumbante: Futebol também é cultura! É óbvio no 
que se refere ao plantio da grama dos estádios, do resto...

Entre as grandes seleções eliminadas fala-se muito da França. Ganhou 
acidentalmente uma copa, não conseguiu se classificar diretamente para 
o atual mundial, foi para repescagem e roubou a Irlanda com gol de mão 
que, na época, os próprios meios de comunicação franceses reprovaram 
e falaram claramente em classificação roubada, não merecida. O time é a 
imagem da situação social, com conflitos permanentes, que reina no país.  
Uma miscigenação racial de pessoas para as quais a França não passa de 
uma segunda pátria, cujos princípios por demais liberais permitem que uma 
horda de etnias distintas venha mamar vorazmente nas suas gordas tetas. 
Liberté, égalité, fraternité era um lema válido, em 1789, devido aos problemas 
de política interna do país; hoje, frente à internacionalização e globalização 
essas pequenas palavras podem, simplesmente, se tornar sinônimo de caos. 
Pobre França!

Boa leitura!

Michel A. Wankenne


