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[Sobre... 

 
REFLEXÕES GERAIS SOBRE A 20ª COPA DO MUNDO DE FUTEBOL 

BRASIL/2014, DENTRO E FORA DOS GRAMADOS].  
     

17 de julho de 2014 

 

 

Conclusões pós Copa 
 

Passados já alguns dias do término do Mundial de Futebol no Brasil, vou me dar 

ao luxo de fazer alguns comentários: 

Na parte administrativa, a Copa foi muito bem, por incrível que se possa parecer. 

Os constantes atrasos e acidentes nas obras, indicavam que o mundial seria um desastre. 

Apesar dos reparos de ‘última hora’ – típicos da nossa índole – quase tudo funcionou 

muito bem! As cidades-sede, e o país de modo geral, lucraram bastante. Principalmente, 

com o turismo estrangeiro.  

Talvez, os contratempos que mais tenham chamado a atenção, tenha sido a 

invasão de torcedores chilenos sem ingressos, no Maracanã, no dia 18/06, no jogo entre 

Chile e Espanha, e, o desabamento de um viaduto em Belo Horizonte/MG com, 

infelizmente, vítimas fatais...  

Falando estatisticamente, muito pouco para o que se desenhava no horizonte, 

antes da Copa começar.  

A parte ruim, mesmo, foi o surgimento de ‘novos-ricos’, que alcançaram esse 

‘status’ graças aos vergonhosos desvios dos recursos, que deveriam ir para benesses do 

povo brasileiro. Ruim para o povo, é claro. 

Já nos gramados, ao contrário do que eu mesmo esperava, houve muita coisa 

boa! Destaque para os goleiros – essa foi uma Copa do Mundo deles! – que, levaram as 

suas seleções muito além do previsto. E, com todo respeito ao goleiraço alemão Neuer, 

o melhor goleiro dessa Copa foi o costarriquenho Navas! Há de se destacar, também, 

Ochôa, do México, Howard, dos EUA, o argentino Romero...ah, e o holandês Krull – 

que, se tivesse entrado contra a Argentina, é bem possível que tivesse posto a Holanda 

na final – e por aí, vai.  

Falando de equipes, gostei da Holanda, do Chile, Alemanha, Costa Rica, e – 

principalmente – da Colômbia! 

Individualmente, além dos goleiros que já citei, achei que o holandês   Robben   

jogou   muita  bola,  assim  como  os  alemães Schweinsteiger e Müller, e o ‘craque-

roedor’ uruguaio Suarez. 

Ah, e com todo o respeito que tenho pela habilidade do autista Messi, o craque 

da Copa do Mundo no Brasil, para mim, foi o colombiano James Rodriguez!  
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[continuação de “Conclusões pós Copa”, de Luíz Fernando Liveira................................................................................................................................] 

Para não dizer que não falei do Brasil, acredito que da catástrofe que foi a 

participação da Seleção Canarinho nesse mundial, só se salvou mesmo o Neymar e – 

com boa-vontade – David Luis, Júlio Cesar, Silva, e Luis Gustavo. Digo ‘catástrofe’, 

porque sempre se espera muito do Brasil, numa Copa do Mundo.  

E, penso que o 4º lugar foi imerecido pelo Brasil. Seleções como a do Chile, 

Costa Rica, e Colômbia, eram mais merecedoras dessa posição.  

 

 

 


