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UMA GOLEADA DE VERSOS, 
RIMAS E HISTÓRIA

Por Jotacê Freitas

Mesmo negligenciada pelos estudos li-
terários contemporâneos e pelo “povo” que 
lhe pertencia, a Literatura de Cordel en-
controu um meio termo para sobreviver em 
pleno Século XXI. A Educação tem sido este 
caminho, aberto ao final do século passado, 
quando instituições como o MEC (Ministério 
de Educação e Cultura) e SESC (Serviço So-
cial do Comércio) deram uma injeção de âni-
mo na valorização e revitalização do “velho 
cordel”, divulgação e difusão do “cordel 
novo”. Recomendações em parâmetros curri-
culares para as escolas se apropriarem do 
cordel como ferramenta para o letramento 
das crianças, jovens e adultos; exposições, 
seminários, concursos e debates despertaram 
em jovens a ânsia de conhecer a arte uni-
versal de contar histórias em versos mais 
brasileira que existe: a Literatura de Cor-
del. Lembrando também que diversos escri-
tores “imortais” e “marginais” brasileiros 
experimentaram motes, rimas e métricas pelo 



simples prazer ou desafio de prender-se a 
uma forma fixa e depois libertar-se.

O Futebol, inserido em nossa cultura 
através dos ingleses pela ‘elite branca’ 
paulista, no final do Século XIX, manteve-
-se ascendente em termos de popularidade e 
prática entre nossa população até os dias 
atuais, mesmo tendo perdido duas Copas em 
casa. O Cordel, chegado no mesmo período, 
trazido na bagagem pelos colonizadores por-
tugueses, ‘elite branca’ lusitana, ao con-
trário, encontrou seu auge entre os anos 30 
e 50 do Século XX, entrou em decadência no 
período da Ditadura Militar, por repres-
são à livre expressão, ressurgindo apenas 
nos Anos 90 como objeto decorativo, auxi-
liado pela xilogravura; suvenir para tu-
ristas encantados pela “Cultura Popular”; 
fonte de dados para historiadores; objeto 
de pesquisa e estudos acadêmicos literários 
e linguísticos; produto literário rentável 
para gráficas do Nordeste e do Sudeste; e 
fonte de inspiração e criação para novos 
escritores e escritores novos. Escritores 
que vislumbraram na oralidade do cordel não 
apenas as toadas do repente e do desafio, 
mas também o ritmo do coco, da embolada, 
do baião, do cururu, do samba-de-roda, do 
pagodão, do rockn’roll, do rap, do funk e 



outros mais; além da utilização da internet 
como meio de divulgação e comercialização 
de livros e folhetos.

E foi justamente com o Futebol, este 
baluarte irmão rico do Cordel, consideran-
do os dois como pertencentes a uma “cultu-
ra” dita “popular”, que Elton Magalhães, um 
baiano trintão, castro-alvense, profissio-
nal da área da Educação, professor univer-
sitário de literatura, decidiu se mostrar 
ao mundo através da Literatura de Cordel. 
Ele já havia trilhado este caminho com um 
folheto contando a História do Esporte Clu-
be Bahia e lançou outros 7 abordando temas 
que vão da homofobia às escolas literárias.  
Elton agora empenhou-se em desenvolver este 
épico romance, “2014: o ano da Copa no país 
do futebol”. Dividido em 4 tomos: O País, 
Os Povos, As Partidas e O Escrete Brasilei-
ro, o poeta narra a saga do nosso povo com 
uma visão sócio-político-futebolístico, que 
agrada mais que a seleção jogando em casa a 
Copa de 2014. As mais de 200 septilhas foram 
lapidadas e apuradas com primorosa dedicação 
de artesão preocupado em mostrar uma linha de 
pensamento na qual crê e necessita comparti-
lhar, inclusive nas redes sociais, embutindo 
‘hastegs’ aqui e acolá em seus versos, um 
traço bem sacado de contemporaneidade.



O poeta, Elton Magalhães, flui sua 
verve em vocabulário coloquial simples e 
prazeroso de ler, fazendo-nos querer co-
nhecer não só a História do Futebol no País 
da Copa, mas acompanhar o raciocínio de um 
escritor que se revela sincero nos fatos, 
nas crenças políticas e nas emoções, sabe-
dor que é da importância deste esporte para 
a nossa cultura e identidade.

Se conscientes fossem da narrativa 
pungente aqui exposta, talvez o desempenho, 
ou no mínimo, o interesse dos jogadores da 
Seleção Brasileira pelo esporte fosse maior 
que pelo mundo “fashion” de cabeleiras co-
loridas, arrepiadas e excessivas tatuagens 
corporais. Mas não culpemos o poeta por 
esta decepção inglória, vamos ler e divul-
gar esta História pra as gerações futuras. 

Olé!

Jotacê Freitas é Poeta e 
Professor da rede pública

Salvador, agosto de 2014
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Amigos, chegou a hora
De narrar para vocês
Nesses versos de cordel
E num fácil português
Fatos que entram pra história
De uma festança notória. 
Explicarei os porquês:

Nos meses de junho e julho
Pessoas do mundo inteiro
Sempre em quatro em quatro anos
Arrumam seu tabuleiro
Pr’um evento mundial  
Algo mais que colossal:
De todos o mais festeiro.

E, em dois mil e quatorze,
Nosso céu azul-anil
Testemunhou radiante
Um povo demais gentil
Que o mundo inteiro abraçou
E, assim, concretizou
Outra Copa no Brasil.
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Aqui a Copa do Mundo
Tem valor especial.
Não nos livramos do ranço
E daquele baixo-astral
Do mundial de cinquenta. 
Mas ainda somos penta – 
No futebol, maioral.

Já posso aqui afirmar
A partir de iniciada
Que a nossa Copa do Mundo
Será por todos lembrada
Como a #copadascopas
E por soldados e tropas
Dos campos será cantada.

E ainda mais importante
Será para o brasileiro
Que na batalha da vida
Sempre se fez bom guerreiro
Que engole adversidade
E cospe felicidade:
O nosso ‘Brasil Pandeiro’.
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Aqui vou pedir licença
Pra poder falar em prol
(Da tensa situação)
Do nosso vasto paiol
De problemas sociais
Pois andam juntos demais
Política e futebol.

Aos poucos vamos perdendo
O status de moribundo
Hoje nós temos orgulho
De ver um país fecundo
Que por caminhar pra frente
Já ganhou como presente
Mais uma copa do mundo.

Almejamos ser potência,
Muita gente nos respeita,
A cruel desigualdade
Há muito que já se estreita,
E mesmo que a passo lento
Nosso eterno desalento
Devagarzinho se ajeita.
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Tem Bolsa pra todo o lado:
Família, Escola, Cultura.
Hoje somos referência
No campo, na agricultura,
E um rico manancial
Escondido no pré-sal
Comprova a nossa fartura.

A miséria escancarada
Desde muito tempo atrás
Nas revistas, na tv
Na internet e nos jornais
Hoje vem perdendo fama
E alterando o panorama
Entre as classes sociais.

Os muitos projetos vistos,
Que por aqui são diversos,
Tiram o povo da lama
Que há muito foram imersos.
Com a economia em alta
O Brasil se sobressalta
Como o país dos excessos.
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Pra comprovar o que eu digo
Vejam que situação:
Transborda pra todo lado
Pela boca do povão
Uma palavra imponente
Que deixa o país contente:
Eu falo da ostentação.

Do rádio e televisão,
Dos bailes funk da vida
Dos rolezinhos da praça,
Do shopping e da avenida,
Às viagens pro estrangeiro
Notamos o tempo inteiro
Ostentação desmedida.

Nunca assim tão satisfeito 
Mostrou-se o bom brasileiro.
O humilde e o milionário
Esbanjam seu vil dinheiro.
Com celular, carro novo
Hoje já navega o povo
Por promoções num cruzeiro.
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Hoje temos triplicados
Institutos Federais,
Também universidades
Com vagas fundamentais
Pra quem foi sempre excluído
E agora bem acolhido
Pelas cotas raciais.

O que decerto influiu
Para uma consciência
Muito mais que abrangente
De nossa deficiência
Como nação, como povo,
E causou um certo estorvo
Pra gente da presidência.

Sediar um grande evento
Deveria ser só festa
Mas nossa situação
Foi se tornando indigesta
Com diversos impropérios
Causados por deletérios
De uma raça desonesta.
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As promessas não cumpridas
E os superfaturamentos,
Geraram grande revolta
Nos brasileiros atentos
Que deram a protestar
E para o mundo mostrar
Os seus descontentamentos.

Assim nós fomos às ruas
Do nosso Brasil inteiro
Mostrar toda a indignação
Com o descaso do dinheiro
Aqui gasto em demasia
Que não trouxe melhoria – 
Ninguém vê seu paradeiro.

Foi lá em 2013
A quase revolução
Promovida no país
Quando a grande multidão
Numa grande caminhada
Mostrou-se angustiada
Com essa tal situação:
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Um país que vai pra frente
Demonstrando alguns avanços
Mas que ainda, infelizmente,
Está preso a certos ranços
Como a eterna corrupção
Que independe da gestão – 
Mantém os mesmos balanços.

Reclamou-se de hospitais,
De mais infraestrutura
Do preço da gasolina
E da quase ditadura
Desse grupo governante
Que se mete a todo instante
Em leis que a alma perfura.

O slogan #nãovaitercopa
Acendeu em muita gente
O anseio por questionar
Os problemas evidentes
E a notável falcatrua.
Afinou o #vemprarua
O coro dos descontentes.
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Uma onda de protestos
Invadiu esta nação.
Gente de diversa estirpe
Mostrou insatisfação
Porém, sem pauta concreta,
Distanciou-se da meta
Mantendo a má condição.

Prosseguiu a guerra fria
E a tensão pra todo lado.
O grito #nãovaitercopa
Já está relacionado
A uma história sangrenta
Do povo e a truculenta
Polícia do nosso estado.

Já na véspera da Copa
Rondavam desconfianças.
As obras inacabadas
Ensaiavam as lambanças
De um evento fracassado
E a FIFA pra todo lado
Determinando mudanças
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Que feriram o moral,
De uma vasta tradição.
Ela tentou sabotar
Acarajé, São João,
Se apropriou do “pagode”
Como alguém que tudo pode
Aumentando a confusão.

Assim o país viveu
Tempos de grande tensão.
Rodeado de incerteza
Formou-se a contradição:
O nosso bom crescimento
Junto ao descontentamento
Gerou grande confusão.

Mas eis que chegada a Copa
Como num fatal rompante
O cenário foi mudando
De forma muito intrigante:
As coisas acontecendo
E o brasileiro esquecendo
O que outrora era importante.
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O clima do futebol
Invadiu todo o país.
A chegada do estrangeiro
Foi mudando os perfis
Entre alguns indignados
Agora muito empolgados:
Subitamente gentis.

As ruas ganharam cor
O céu, muitas bandeirolas,
O bando de canarinhos
Se libertou das gaiolas
Pra cantar sua nação
Vestida na Seleção
A manipular a bola.

Desse modo iniciou-se
A famigerada Copa
Com diversos estrangeiros
Da América, da Europa,
Da África e Oceania
Na grande antropofagia
De gente que a terra brota.
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O Planeta então parou
Com muito mais de um bilhão
De amantes do futebol
Em frente à televisão,
Nas ruas e nos estádios,
Na internet, também nos rádios
Pra grande celebração.

Porém, logo na abertura
Assistiram espantados
Uma proliferação
De vaias pra todo lado
Contra a atual presidente.
Movidas pela presente
Enxurrada de abastados

As vaias representaram
Um sinal de mau agouro.
Pois em ano de eleição
Ricos banhados a ouro
Reproduziram a sanha
Já prevista pra campanha
D’um cruel tempo vindouro.
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A elite insatisfeita
Com os avanços do país
Não só se esbaldou em raiva,
Mas cantou o que bem quis.
Mandou a Dilma tomar
Num acanhado lugar
Em tom de alguém que maldiz.

Esse grupo representa
Uma notável parcela
Do nosso vasto país
Que tem nojo de favela
E ao ver como sacrilégios
Seu baú de privilégios
Repartidos, se escabela.

São os mesmos revoltados
Contra o tal Bolsa-Família,
E o plano assistencialista
Que o nosso governo trilha.
Muito pobre em crescimento
Hoje nosso bom momento
Com esses mesmos partilha.
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São os chamados coxinhas –
Notável bando reaça – 
Os que enxergam no plebeu
A nossa maior desgraça
E que em nada se enquadram.
Mas enquanto esses cães ladram
Nossa caravana passa

Por cima dessa ralé
Com bandeiras multicor
Cantando a diversidade
De um povo sofredor
Que se esqueceu das mazelas
E pintou em aquarelas
Um país acolhedor.

Também tivemos protestos 
Dos demais insatisfeitos.
“Revoltados” pelas ruas,
Que em muito são suspeitos,
Quebraram lojas e praças
Promoveram arruaças
Dentre outros tristes feitos.
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Mas também o povo honesto 
Foi às ruas protestar.
Grevistas por todo canto
Procuraram reclamar
Das condições de trabalho,
E um aumento de salário
Almejaram conquistar.

Quase que acabando a Copa
Uma triste situação
Nos mostrou mais uma vez
Nossa cruel condição.
O mundo presenciou
E outra vez comprovou
A nossa contradição.

Demos exemplo lá fora
Ao prender uma quadrilha
Protegida pela FIFA
Que há muito tempo partilha
De direitos exclusivos
Para os ingressos vendidos:
E caíram na armadilha
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Que foi muito bem montada
Por nossa astuta polícia.
Essa sabe fazer certo
Porém se mostra propícia
A usar da autoridade
Para a ilegalidade
Sempre cheia de malícia.

Assim também nós mostramos
Ao mundo a triste lição
Que ensinou nossa política
Em um ano de eleição.
A polícia, na surdina,
Prosseguiu em sua sina
Frente à população.

Formou a cama-de-gato,
Cheia de autoritarismo,
Para dar voz de prisão
Usando do despotismo.
Assim, alguns militantes
Foram presos em flagrante
Por suposto vandalismo.
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Este ano certamente
Guardado em nossa memória
Ficará eternamente.
Mesmo longe da vitória
Da seleção canarinho
Traçamos novo caminho
E escrevemos nova história.

Um país mais consciente
Se mostra pra todo lado
Ter ou não ter uma Copa
Foi um tema complicado.
Gente contra e a favor
Lutou pelo seu valor
E deixará seu legado.

Nelson Rodrigues nos disse
No seu sagaz português
Que lá em 58
Numa total lucidez
A raça se descobriu.
Repito: nosso Brasil
Se descobriu outra vez.
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Transformamos nosso eterno
Complexo de vira-latas
Num conceito positivo.
A imagem caricata
De um país do futuro
Pra vocês eu asseguro
Que outra agora retrata.

Na crista da onda estamos
Dropando em mares tensos.
Hoje somos o presente:
No mundo um país propenso
A viver em harmonia.
Só basta a minha utopia
Se transformar em consenso.

Precisamos dividir
Nossos bilhões de Reais
De modo mais consciente
Fazendo de nós iguais;
Com transporte, segurança,
Escolas para as crianças
E muito mais hospitais.
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Decerto isso requer
Por aqui intensa luta
Uma postura adversa
À questionável conduta
Que por aqui prevalece.
Façamos disso uma prece
Pra que isso se discuta.

Pela esfera social
Um mais que vasto legado
Deixaremos pro pós-copa:
Espírito renovado
Na luta pelos direitos
Iguais entre nós, sujeitos,
Também por um novo estado.

Mostremos aos quatro cantos
O nosso distinto rol
De virtudes conquistadas
Desde o infeliz arrebol
Que há muito nos sobrepomos
Haja visto que ainda somos
O país do futebol.





Os POVOs
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Com fatos ao meu favor
Neste momento convém
A mim lhes apresentar
Exemplos a quase cem
(Provando por A mais B)
E sei que todos vão crer
No poder que a Copa tem

De agregar muita gente
De tão distintas nações,
Com costumes variados
E suas contradições
Para poder assistir,
Torcer e contribuir
Com as diversas seleções.

Para tal celebração
Nada mais apropriado
Do que o imenso Brasil:
Um país tão variado.
As cores, raças e crenças
Tornam muito mais propensas
As festas pra todo lado.
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Está bem mais que explicada
Essa nossa habilidade
Em receber todo o mundo.
Mostrando afetividade
Conquistamos muita gente
Que sempre se vai contente
E leva muita saudade.

Existe em todo o Brasil
Culturas que se instalaram.
Pro sul, muitos alemães
E italianos migraram.
Em São Paulo, o Japão
Instalou-se em tradição.
Outros mais aqui chegaram.

Espanhóis pelo Nordeste;
Polacos, também ingleses;
Haitianos pelo Norte;
E, por fim, os portugueses:
Os primeiros que chegaram
E pela guerra expulsaram
Franceses e holandeses.
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Sem contar os africanos
De diversas tradições:
Da Nigéria e de Angola,
Congo e mais outras nações
Que os brancos escravizaram
Mas por tudo em nós deixaram
Suas contribuições.

Principalmente na cor
Preta e seus vários tons.
Aqui nós somos morenos,
Somos brancos e marrons.
Nós passamos por judeus,
Africanos, europeus,
Com nossos diversos dons.

Dentre todos falarei
Da tal receptividade.
Nesse campo o brasileiro
Também tem habilidade
E nessa Copa do Mundo
Mostramos que é fecundo
O dom da amabilidade.
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Pois mesmo antes da Copa
Muita gente do Brasil
Já mostrou que nossa porta
Pra quase todos se abriu.
Tem gringo por toda parte
No meio de muita arte
Se rasgando em elogio.

Virou notícia no mundo
A famosa recepção
Que o país ofereceu
À notável multidão
Que nessa terra chegou
E para todos mostrou
Tamanha admiração.

Até mesmo a nossa imprensa
De postura duvidosa
Que a Copa criticou
De maneira impiedosa
Transformou seu pessimismo
Num insólito otimismo
Alterando a sua glosa.



41Elton Magalhães

E na Copa foi trazendo
Dados dessa grande festa
Como quem se fez presente
Como quem agora atesta
Este incomum espetáculo
E num mais justo vernáculo
Notícias ao povo empresta.

O #Imaginanacopa – 
Um sarcástico bordão – 
Foi usado em demasia:
Prenúncio de maldição.
Mas quando o show começou
O bordão se transformou
Em mote pra gozação.

Busquei retratar aqui
O que até a mim chegou
E tentarei detalhar
Muito do que se passou:
Casos muito curiosos,
Exemplares, vergonhosos – 
Tudo o que a Copa marcou.
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Não é que já na abertura
Muita gente questionou
Os artistas lá presentes
Que ao mundo apresentou
Sem nenhuma novidade
E nem criatividade
O show que em nada marcou?

Sem originalidade
Cláudia Leite, Pitt Bull
E a tal Jenifer Lopez -
Bonita de norte a sul -
Passaram despercebidos.
Só causaram alaridos
Nessa mídia urubu. 

A Cláudia Leite de sempre
Que não faz uma gracinha
Foi mais uma vez gozada
Pelo look que a bichinha
Gastou não sei quantos mil
Para passar no Brasil
Por galinha pintadinha.
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Cantaram uma canção
Que em nada foi comovente,
Nem a superprodução
Deixou o povo contente.
Sem um marcante refrão
Não tocou a multidão
Que sempre se faz presente

E que, assim, sugeriu
Outras divas pro final
Para o grande encerramento
De um evento colossal. 
Assim Shakira e Ivete
(Que com Claudia não compete)
Fizeram seu carnaval. 

Torcidas e jogadores
Muito se manifestaram.
Deram show dentro do campo,
Ns estádios que lotaram.
Cada qual com os seus dotes
Atraíram holofotes
E a mídia eles conquistaram.
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Jogadores alemães
Junto a torcedor local
Cantando hino de clube 
Bicampeão nacional,
fotografando, dançando
E aos nossos muito agradando
Numa alegria anormal. 

Ensaiaram  lepo-lepo
Thu-tha-tha também dançaram
E todo o Sul da Bahia
Os alemães abraçaram.
Com seu carisma enorme
Uma bola e o uniforme
De um fã autografaram.

Mas, de todos, os croatas
Foram os mais abusados.
Os jogadores no hotel
Nem um pouco acabrunhados
Em atitude traquina
Se exibiram na piscina
Mostrando os corpos pelados.
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Os torcedores então...
Foram muito mais distante:
Um croata atrevido
Quiçá muito confiante
Lascou um beijo no rosto
Da repórter, em seu posto,
E se saiu radiante.

Também vimos rolezinho
De torcedores de Gana
Pelos shoppings do país.
E a gentinha tirana
Que transformou o normal
Em caso policial
Mostrou-se até mais humana.

Os laranjas holandeses
Dando visibilidade
Aos garis desse Brasil:
Em forma de paridade
Trocaram camisas suas
E transformaram as ruas
Numa festa de verdade.
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Vi holandês torcedor
Despejando bom volume
De mijo pelas paredes.
Só faltou largar estrume
Em Salvador da Bahia.
E com essa cortesia
Preservou nosso costume.

O turista no Brasil
Parece seguir à risca
O lema desse governo
Que nos outdoors rabisca:
“Brasil: um país de todos”
E carregado em denodos
Em quase tudo se arrisca.

Como vimos em Manaus:
Um doido inglês torcedor
Que em plena arquibancada
Sem recato, sem pudor,
Deixou a roupa de lado
E logo ficou pelado
Para fugir do calor.
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Gestos de cidadania
Turistas vêm demonstrando
Alemães e japoneses
Andaram aqui limpando
Lixos de praia e estádio
E outra vez esse adágio
Para nós vão ensinando.

E o que falar dos flertes
No país do carnaval?
Foi beijo pra todo lado
Se duvidar, bacanal.
Muita gente se envolveu,
Outras línguas conheceu
Numa pegação geral.

Fan Fest’s abarrotadas
De gringos e brasileiros.
Trocaram seus whatsapps,
Juras de amor verdadeiro
E nem ligaram pro jogo.
Para apagar esse fogo
Carecemos de bombeiros.



2014 - O Ano da Copa no País do Futebol48

Prova disso que falei:
Vimos excessivo aumento
Dos finais de relação.
O esperado casamento
Na beira do São João
Livrou-se da tradição:
Caiu sessenta por cento.

O brasileiro sedento
Por muitas bocas beijar
Usou de muita estratégia
Que me custa acreditar:
Fingiu-se de estrangeiro,
Pra, de modo sorrateiro,
Outros daqui conquistar.

Mas nem só de coisa boa
Se fez essa grande festa.
Muito gesto desprezível
com atitude indigesta
Por aqui pudemos ver.
De fato o mal-proceder 
A Copa também empresta.
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Teve gente nos estádios
Passando por cadeirante
Controlando-se sentado
Se sentindo radiante.
E como que num milagre
Se viu cabeça-de-bagre
Levantando num rompante.

Onde o homem se aglomera
(Eis uma cruel verdade)
A massa se vê passiva
Num quê de qualquer maldade.
Sobretudo se o dinheiro
Se faz fator derradeiro – 
E não há Deus que se agrade.

Uma massa de chilenos
Agiram com vandalismo
Ao tentar entrar no estádio
Pelo vão do jornalismo
Quebrando grade, parede,
Embebidos pela sede
Do mais profundo egoísmo.
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Os hermanos argentinos
Também tocaram terror.
Na vizinha Porto Alegre
Um carrossel de infrator
Saqueou o ingresso alheio
Num comportamento feio
Frente ao seu acolhedor.

Também tentaram entrar
Com os ingressos vencidos
De jogos anteriores
Mas logo que coagidos
Levaram bem na esportiva
E com sua comitiva
Se fizeram de fingidos.

Por isso a Copa do Mundo
Também pode ser nociva
Para os mais desinformados
Para quem nunca se esquiva
Da mais cruel malandragem.
Para alguns essa viagem
Não foi em tudo festiva.
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O encontro de povos também
Serve pra nos alertar
Que ainda tem muita coisa
Precisando se ajeitar
Como a tal xenofobia
Na fala da minoria
Que não quer silenciar.

Ainda hoje nós vemos
Exemplos de preconceito
Na boca de quem se diz
Livre de qualquer defeito.
Gente do primeiro mundo
Revelando o mais profundo
Modelo de desrespeito.

Um torcedor alemão
Em suposto fanatismo
Invadiu nosso gramado
Num sagaz oportunismo.
Mostrou riscado na pele
Símbolos que nos sugerem
Referências ao nazismo.
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No jogo do preconceito
A Espanha é campeã.
Veja só: logo a nação
Das que mais se diz cristã
Despejou xenofobia
Depois da derrota fria
Vista no Maracanã.

Os coitados se zangaram
Frente a nossa gozação
Transformaram brincadeira
Em triste demonstração
Do mais puro preconceito
Achando que o desrespeito
E alguma solução.

Desandaram a falar
Dos problemas do Brasil
Criticaram os estádios
Onde o país sucumbiu
reclamaram de estrutura
Com recalque e amargura
Mas la fúria ninguém viu.

´
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Facistas italianos
Fãs do colonialismo
Contra o craque Balotelli
Também cuspiram racismo
Que já anda impregnando
A Europa que vem dando
Mostras do seu extremismo.

E até mesmo os brasileiros
Os tidos como educados
Dando ao mundo bom exemplo
De povo civilizado
Com o caso do Neymar
Desandaram a falar
Asneiras pra todo lado. 

É um grupo bem seleto
De bons asnos do Brasil. 
Gente da pior espécie
Que em nada contribuiu
Com a Copa que terminou
Mas que em muito nos marcou
Pelo que se viu e ouviu.
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Numa terra de ninguém
(pelas redes sociais)
Expeliram novamente
Preconceitos raciais:
E armaram grande barraco
Ao chamarem de macaco
Zuñiga: o bom Barrabás.

Boas posturas políticas
Alguns craques têm mostrado
Já que o próprio Balotelli
Nunca se fez de coitado.
Anda de cabeça erguida
Deixando mais desvalida
A ralé do seu Estado.

O atacante Benzema
Numa louvável postura
Calou-se à Marselhesa 
Posto que o hino fulgura
Aversão ao estrangeiro,
Canta a vala e bueiro
Pro povo que se mistura.
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A Copa do mundo mostra
Que a tal miscigenação
Está em todos os cantos.
Um monte de seleção
Tem jogador misturado
Mas que se vê camuflado
Por um mísero brasão.

Tem brasileiro jogando
Em seleção variada
Tem descendente de Gana
No meio da arianada
Tem filho de argeliano,
De árabe mulçumano
Na França miscigenada.

Essa Copa no Brasil
Mostrou que toda cultura
Traz na beleza seu povo,
E que só se configura
Em todo canto a harmonia
Quando a vã filosofia
Compreende essa mistura.
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Caetano, filho da terra,
Nos mostrou um certo dia
A beleza de ser gente:
Que “gente é outra alegria
Diferente das estrelas”
Sejamos, dessa maneira,
Gente em total sintonia.
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Em meio a tanta atração
Irei agora narrar 
A festa dentro do campo
E tentarei demonstrar
O que a bola proporciona
Posto que muito emociona
Quem a quer apreciar.

Por diversos ocorridos
Foi possível comprovar
Que essa #copadascopas
Em muito irá nos marcar.
Carregada em emoção,
Destacou-se a coleção
De gols vistos no placar.

Por isso, quem a assistiu
Não ficou entediado
Cada jogo se mostrou
Um combate inesperado
Muita coisa surpreendeu
E assim a Copa rendeu
Recordes pra todo lado.
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Pelas redes sociais
Nada foi mais comentado.
Superou o Super bowl
Em número de aliado
Que parou para assistir
E aos States sugerir
Um dia de feriado.

Pois até a seleção
Do país do beisebol,
Do jogo individual,
Golfe e basquetebol
Aqui chamou atenção
E orgulhou sua nação
Pelo seu bom futebol.

Mas outros times menores
A Copa também marcaram
Alguns entraram pra história:
Campeões eliminaram
Durante a fase primeira
A outros deram canseira
E como heróis retornaram.
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Foi assim com a Colômbia
Que até as quartas chegou.
A Argélia nas oitavas
Saiu, mas também deu show.
E a pequena Costa Rica
Muito bem exemplifica
O que a Copa nos deixou:

Um arsenal de surpresas
A cada fim de rodada.
Pois a própria Costa Rica,
Que não se fez de acanhada,
Eliminou a Inglaterra
E a Itália que assim se encerra:
Outra vez cedo a jornada.

A Costa Rica mostrou
Um jogo quase ideal:
Só levou durante a Copa
Dois gols, porém no geral
Pecou, pois pouco marcou.
Porém invicta ficou
Pelas quartas de final.
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A aguerrida Colômbia
Fez sua melhor campanha
Foi recebida de volta
Com uma festa tamanha.
Só perdeu para o Brasil
E seu craque conseguiu
Uma singular façanha:

A de ser o artilheiro
Jogando cinco partidas.
James Rodrigues ganhou
Honras demais merecidas.
Deixou seis gols registrados
Saindo muito aclamado
Pelas diversas torcidas.

A pobrecoitada zebra,
Um bicho nada daninho,
Se tornou protagonista
Enfiando o seu focinho
Em partida previsível
E time de “alto nível”
Foi ficando no caminho.
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E foi muito peixe grande
Aqui virando sardinha.
Portugal não viu a bola:
Não mostrou para o que vinha,
E a Espanha campeã
Com seu time bambambã
Só ficou na ladainha.

Levou um grande sapeca
(Já na primeira rodada)
Da seleção Holandesa
Que não se fez de rogada:
Meteu logo 5 a 1.
Sem escrúpulo nenhum
Foi que se deu por vingada.

A Alemanha também 
Não teve nenhuma pena
Do time de Portugal:
Armou uma grande cena
Pro povo da Fonte Nova
Assistir a bela sova
E consagrar a Arena
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Como o palco do piau,
Ou templo da goleada.
Até a acanhada França
Que aqui chegou conformada
Com sua má condição
Também meteu um sabão
Na Suíça desarmada.

Na Fonte, a novata Bósnia,
Que jogou contra o Irã
Fez o público vibrar
E se sentir num divã.
Num jogo de 3 a 1
Não deixou homem nenhum
Inquieto ou num afã.

E seguiu-se o espetáculo
Por estádios variados
Que ao todo foram doze
E quase sempre lotados
De gente querendo ver
Muito gol acontecer
Sem se importar pra que lado.
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Desse modo, a torcida
Querendo jogo bonito
Se fartou com tantos gols
Também com lance esquisito.
Como num mal proceder,
Ela também pôde ver
Time que ganhou no grito.

Como a Grécia que forjou
Contra a Costa do Marfim
Um pênalti suspeitoso
No jogo perto do fim.
foi assim que ela avançou
Mas nas oitavas ficou
Com um time bem ruim.

Também vimos a Holanda
Com a ajuda do juiz
Passar pelo forte México.
Com um pênalti infeliz
Pelo Robben bem cavado
E por Huntellar cobrado
Ela passou por um Triz.
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E mostrou-se um grande time
Merecedor de uma taça.
Porém a pobre laranja
Cheia de brilho e de graça
Não sabe ser campeã.
Nas Copas é anciã
Mas no final só fracassa.

Com a Grécia e a Suíça,
A Bélgica e a Alemanha
Também a França, a Holanda
Formou a grande campanha
Dos seis maiores da Europa
Que voltaram dessa Copa
Com a mais distinta façanha:

Ganharam no continente
Onde a Copa se passou.
Oito times nas oitavas 
A América apresentou.
No total foi a metade
Mas a pouca qualidade
Ali mesmo alguns deixou.
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Mas manteve a boa média
Dos que seguiram em frente.
Pelas quartas foram quatro
Da América onipresente.
Duas às semifinais
E a Argentina fez mais:
Uma final surpreendente.

Dois escretes africanos
No mata-mata chegaram.
A Argélia e a Nigéria
Um bom futebol mostraram.
Porém desesperançados
Foram logo derrotados
Pelos que melhor jogaram.

A Copa também serviu
Pra consagrar jogadores
Pelo bem ou pelo mal.
Em variados setores
Alguns já estão marcados
E agora eternizados
Por diferentes fatores.
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Klose, o craque alemão,
Que sempre rendeu bom caldo
Pelos gols ultrapassou 
O nosso grande Ronaldo.
Das Copas é o artilheiro
E, sendo assim, é o primeiro
A alcançar esse saldo.

Até Rooney que nas Copas
Nunca havia feito gol
Contra o time o Uruguai
Pelo menos um marcou
Derrubando a maldição.
Da mente e do coração
Esse peso ele tirou.

O goleiro Mondragón
Do time colombiano
Com uma idade “avançada”
(Em seus 43 anos)
Chegou cantando vitória
Pois o jogador da história
Tornou-se o mais veterano.
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O guerreiro Mascherano
Da seleção dos hermanos
Viveu um caso incomum
Que não estava em seus planos:
Como se fosse uma mola
Foi de carrinho na bola:
E acabou rasgando o ânus.

Aqui merece destaque
A distinta atuação
De Suarez do Uruguai
E a funesta confusão
De um fato bem marcado,
Pois esse craque, coitado,
Foi de herói para vilão.

Chegou se recuperando
De uma difícil lesão
Tanto que ficou de fora
(Para sua decepção)
Da partida de abertura
E viu a derrota dura
Que se deu no Castelão.
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Mas logo que entrou em campo
Suárez foi decisivo
Eliminou a Inglaterra
Com dois gols consecutivos.
Da Itália também ganhou
Porém se prejudicou 
Por seu estilo agressivo.

Foi punido pela FIFA
E um tanto injustiçado,
Mas seu “tique” ficará
Eternamente marcado.
Por um gesto recorrente
(que é gostar de usar o dente)
Foi da Copa eliminado.

Por castigo, o Uruguai
Que sempre será potência
Ficou longe da vitória;
Se mantém na abstinência
De mais de sessenta anos.
Nas oitavas os hermanos
Perderam na eficiência.
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Desse modo foi que aos poucos
Nessa difícil jornada
Que é levantar a taça
Do mundo, a mais badalada,
Muito time competente,
Junto à torcida contente,
Foi ficando pela estrada.

Chegando a grande final
A batalha foi bonita
Até mesmo após a Copa
A minoria acredita
Que o Brasil ficou de fora.
E só resta a mim, agora,
Resumi-la nessa escrita:

Esse épico combate
Chegou à prorrogação.
O mundo inteiro parou
Pra assistir a atuação
De dois times diferentes:
Um em seu jogo envolvente,
Outro com garra e emoção.
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Os argentinos a América
Muito bem representaram.
Com o inigualável Messi
E muita raça chegaram
Querendo fazer história
Mas só com a ilusória
Taça foi que eles voltaram.

Isso porque a Alemanha
Se fez mais eficiente.
Nos mostrou, desde o começo,
Ser muito mais imponente.
Chegou ali com moral
Depois de um belo piau
Num Brasil deficiente.

O time de Löw mostrou
Um futebol exemplar.
Um meio-campo impecável,
Uma zaga regular,
E no gol, uma muralha.
Desse modo, essa batalha
Mereceram conquistar.
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Foi assim que o jovem Götze
Mostrou boa disciplina:
Entrou no segundo tempo
E, cheio de adrenalina,
Matou no peito e brocou
Fazendo um bonito gol
Dando um show na sabatina.

E foi nesse 1 a 0
Que a seleção alemã
Conquistou o mundo inteiro.
Em pleno Maracanã – 
Maior palco do Brasil.
Grande feito conseguiu:
Fez-se tetracampeã.

O poeta segue em frente
Se entregando por inteiro,
Tentando concretizar
O seu desejo primeiro:
Narrar uma trajetória
Que marcará outra história
No futebol brasileiro.





O EsCRETE 
BRasILEIRO
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Licença aqui pedirei
Aos grandes craques passados
Que nossa história marcaram
E que já são consagrados
Para agora apresentar
Outros nomes a ficar
Na memória registrados.

Senão pela áurea taça
Que aqui não foi conquistada
Que seja pela tragédia
Por todos presenciada
Numa Copa em que o Brasil
Em prantos se despediu
Depois de uma goleada.

Um elenco de bons craques 
Marcou essa seleção
Que viu escapar o sonho
De ser hexacampeão.
Foram muito criticados
Alguns até renegados
Por gente dessa nação.
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O nosso modesto escrete
Junto às outras seleções
Foi tido como o pior.
Sobraram opiniões
Que em nada acrescentaram
Aos caras que aqui chegaram
Sonhando em ser campeões.

Julio César lá no gol – 
Um razoável goleiro.
Davi Luís e Tiago
Silva, dois caros zagueiros,
Começaram com moral
Mas no fim do mundial
Dos rivais foram copeiros.

Nas laterais Dani Alves,
Maicon e também Marcelo
Não deram o seu melhor,
Mas formaram um singelo
Grupo que ao lado da zaga
Suaram na triste saga
Do time verde e amarelo.
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Jogaram no meio-campo
Luís Gustavo, Paulinho,
Willian, algumas vezes,
Também Oscar. No caminho
Apareceu pra ajudar
Mas sem muito acrescentar
O apagado Fernandinho.

O Neymar abriu caminho
Como o porta-estandarte
De um ataque bem modesto.
Mas o seu futebol arte
Precisos gols nos rendeu.
Chegando ao quase apogeu
Foi um jogador à parte.

Fred e Hulk assim completam
O grupo dos que atuaram
Em quase todos os jogos.
Seus dotes também deixaram:
O Fred, um tanto sumido,
Sofreu pênalti fingido.
Mas os fatos não mascaram 
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Sua fraca atuação
No papel de centroavante.
Fred quase não marcou
E se mostrou inconstante
Nas partidas decisivas.
Assim, sem alternativas,
Não seguimos adiante.

Já o Hulk foi destaque
Por sua garra profunda.
Também pela saliência
(Todos sabem) oriunda
De sua parte traseira.
Foi tamanha a brincadeira
Em torno da sua bunda.

Além desses, os demais
A seleção ajudaram.
Ramires: jogou bem mal,
Hernanes e Jô entraram
Em hora de desespero
E Dante, um bom zagueiro,
Com Davi presenciaram
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Nossa maior goleada
Diante da Alemanha.
Que sambou em nossas terras
Cheia de ginga e de manha.
Foi, aqui, bem venerada,
Pelo mundo aclamada
Por sua bela campanha.

Victor, Jeffeson, Bernard,
Henrique e também Maxwell
Fecharam a grande lista
De um modesto plantel:
Jogadores com salários
Muito mais que milionários
Que não cabem no papel.

Todos sob a liderança
Do perito Felipão
Que novamente aceitou
Comandar a seleção.
Com Murtosa e com Parreira,
Tentou, de alguma maneira,
Ser outra vez campeão.
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Porém não mostrou serviço
E foi muito criticado.
O chamaram de turrão,
E no jogo, ultrapassado.
Carregou o maior peso,
Não se despediu ileso:
De todos, o mais culpado.

Assim começou a Copa
E o Brasil apresentou
Um futebol duvidoso
Pra quem o prestigiou
Demonstrando, desde já,
Que o bicho iria pegar
Conforme o que se passou.

E foi com o pé esquerdo
Que o escrete começou.
Um gol contra de Marcelo
Porém, não desanimou
A equipe do Neymar
Que reverteu o placar
E Oscar também fez gol.
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Deixamos a ver navios
Uma Croácia valente.
Porém, foi duro encarar
O México pela frente.
O chato goleiro Ochoa
Fechou o gol, numa boa
Partida. Foi imponente.

Ficamos no zero a zero
Num jogo por demais tenso.
O Brasil não jogou bem
E assim se mostrou propenso
A levar alfinetada
Duma imprensa malcriada
Desprovida de bom senso.

E pra fechar com moral
A primeira fase, enfim,
Precisávamos ganhar
De um Camarões bem ruim.
Neymar outra vez brilhou
E até Fred fez um gol
Deixando o Brasil assim:
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Na primeira posição
E com o México em seguida.
Pelo bom saldo de gols
Encerramos essa lida
No topo da nossa chave
Sem saber que bem mais grave
Seria a outra partida.

Carregado de incertezas
O Brasil enfim chegou
Às oitavas de final
E aí o bicho pegou.
Foi um jogo muito tenso
De todos, o mais extenso;
Vejam o que se passou:

Abrimos cedo o placar
Com gol de Davi Luís.
Mas logo Marcelo e Hulk,
Com jogadas infantis
E lance desnecessário
Deixaram o adversário
Fazer o que ele bem quis.



85Elton Magalhães

Foi desse modo que o Chile
Que se aproveitou do empate
Começou um jogo duro – 
Quase um sangrento combate.
Numa caçada ao Neymar
Desandaram a jogar
Com insano disparate.

Fomos à prorrogação
Perdidos, em desespero,
Logo em seguida os pênaltis.
E o chororô derradeiro
Que a tragédia anunciava
Ao menos aqui parava
Nas mãos do nosso goleiro.

Julio César foi destaque:
Por sorte e habilidade
Dois pênaltis defendeu.
E a tal sensibilidade
Traduzida em puro medo
Ganhou assim outro enredo:
Refletiu felicidade.
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Nosso abalo emocional
Amplamente discutido
Mostrou a fragilidade
De um time muito unido.
Mas a pouca experiência
Se juntou à displicência
Que comprova o ocorrido.

O jogo contra a Colômbia
Pelas quartas de final
Mostrou um time melhor
Um meio-campo ideal.
Anulamos o rival
Que num lance desleal
Destruiu nosso moral.

Numa postura covarde
(Pra mim, isso não se faz)
Zuñiga, sem ir na bola
Pegou o Neymar por trás.
A joelhada nas costas
Foram as regras impostas
Pra quem não jogava mais.
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Esse balde de água fria
Nos feriu como um punhal.
Alguns julgaram o Zuñiga,
Outros acharam normal.
O fato é que sem Neymar
Seria duro ganhar
Chegando à semifinal.

E para aumentar o drama
Perdemos o capitão
Que num lance juvenil
Levou um justo cartão.
Um time tão desfalcado
E desestabilizado
Se viu sem muita opção.

Assim fomos enfrentar
A fortíssima Alemanha:
Um histórico freguês
Que há muito de nós apanha.
Mas o time confiante
Com um meio fulminante
Operou uma façanha:
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Eles protagonizaram
(desse modo há quem chame)
O épico mineiraço
O nosso maior vexame.
Nos meteu um 7 a 1
E não há homem nenhum
Que essa data proclame.

A seleção brasileira
Apegada à tradição
E ao peso da camisa
Sofreu um claro apagão
Que a deixou desnorteada.
E foi assim goleada
Pelo bom time alemão.

Num escanteio cobrado
Deu-se o primeiro vacilo.
O segundo gol de Klose
Serviu pra nós como o tiro
Que saiu pela culatra.
E nenhum psiquiatra
Vai nos explicar aquilo
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Que vimos logo adiante.
Quatro gols em seis minutos
Mostrou os nossos defeitos
E os diversos atributos
D’um rival tão preparado
Que por tempos tem ralado
E agora colhe seus frutos.

O chamado gol de honra
Aconteceu no final
Depois do caixão fechado
Para o nosso funeral.
O único gol de Oscar
Em nada pôde mudar
O vexame nacional.

Só restou desta maneira
Sair de cabeça erguida.
Porém, amigos leitores,
Outra disputa sofrida
Era o que nos esperava
E mais uma goleada
Deu-se na final partida.
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Enfrentamos a Holanda:
Um time bem arrumado
Que se beneficiou
Com um pênalti roubado
No começinho do jogo.
Não quero ser demagogo,
Mas fomos prejudicados!

O segundo gol sofrido
Foi um claro impedimento
Ao lado do bandeirinha
Que se mostrou desatento.
Dois pênaltis não marcados
Nos deixou prejudicados
E por isso eu só lamento.

Terminamos a partida
Amargando um três a zero.
Mostramos durante a Copa
Um futebol muito austero,
Que sem criatividade
Terminou só na vontade
De brilho, talento e esmero.
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O time de cinco estrelas
Chegou aqui só com uma
Que nas quartas se apagou.
E o nosso Brasil, em suma,
Morreu bem antes da praia
Se despediu sob vaia:
E sem fazer graça alguma.

O Brasil deixou pra Copa
Sua mais cruel façanha:
Saiu com quatorze gols
Sofridos numa campanha.
E o time, a ver navios,
Terminou sem elogios
Numa tristeza tamanha.

No dia 8 de julho
O chamado mineiraço
Anulou um grande sonho:
Mostrou-se um grande embaraço.
Em casa nunca ganhamos
Por isso, continuamos
Com a síndrome do fracasso.




