
 

"BOIADA ABESTADA E FUTEBOL" 
 

Um sertanejo chegava montado em seu jegue nas cercanias da capital norte-

rio-grandense. Potiguar mesmo, João espiava a paisagem urbana que raramente via 

pela TV, mas que costumava ouvir nas notícias do rádio. 

 O ir e vir dos veículos o deixava cabreiro. Tudo o surpreendia. Ele viajava há 

três dias. Vinha da região da “tromba do elefante”. Era um vaqueiro “arretado”. No 

ano de dois mil e doze e início de dois mil e treze, aprendeu a “ver a morte sem 

chorar”. A seca rachou a terra e o coração daquele “cabra”, que mesmo sem perder a 

fé e a coragem em fervorosas orações, perdia dia após dia um membro de sua 

pequena boiada para o flagelo da fome e da sede. Na longa viagem pelo sertão, o que 

mais viu foi urubus e carcaras comendo as carcaças dos animais que sucumbiam. 

A vida dura endureceu ainda mais. Sentado na sela de seu forte e exausto 

animal, lembrava da última conversa que teve com sua mulher antes da partida, e do 

olhar distraído de seus filhos que brincavam de bola no quintal. Sua ideia foi procurar 

um político da região que estivesse pelas bandas da cidade do Natal, a fim de pedir 

socorro. Percebeu que ele podia ouvir as novidades da capital do estado com uma 

antiga vitrola, mas ninguém o escutava ou enxergava no longínquo alto oeste potiguar. 

Ainda mais depois que tinha escutado na radiola que estavam comemorando na 

capital, a notícia de que o estado do Rio Grande do Norte estava livre da febre aftosa. 

Aquilo o deixou animado, mas ele precisava dizer para algum doutor da cidade que 

seus animais não tinham mais doença, mais iriam morrer se não o auxiliassem. 

Veio pedindo informação para vários transeuntes, perguntando: --- “Homi”, 

como é que eu faço para falar com o dono do curral? A maioria entendia o trocadilho e 

o orientava para seguir pelas vias que o levariam até a sede do Governo do RN. 

Quando se aproximava do local indicado, avistou o canteiro de obras do Estádio Arena 

das Dunas. Puxou as rédeas e botou seus pés no chão de concreto. Olhou, olhou e 

olhou. No meio do caos do trânsito, entre buzinas e roncos de motores, seguiu 

contemplando aquela visão monumental aos seus espantados olhares. Ficou tanto 

tempo diante da construção que não viu o tempo passar. Deu quatro voltas ao redor 

do edifício. Aproveitava cada fresta ou furo nas paredes que cercam a área do estádio 

para dar uma bisbilhotada. 

O aguerrido vaqueiro trajava seu tradicional chapéu de couro. Com o rosto 

suado e empoeirado da longa jornada, encorajou-se para conversar com um grupo de 

homens que saiam da obra no entardecer. Eles pareciam animados com o dia de 

trabalho. Não demorou para ser reconhecido como um homem do campo, pois 



naquela obra haviam vários que “fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do 

futuro”. 

Quando se aproximaram para puxar uma conversa, um dos operários disse para 

João: “Diga aí cabra, veio trabalha com a gente” para “construí” o estádio de Futebol 

para a Copa do Mundo? João apressou-se em responder: --- “Vim, não”! Vim “fala” 

com a chefia para dar um jeito no meu gado que tá morrendo no sertão. Ele ainda 

completou: --- A vida “tá” difícil, a seca “racho” o chão de onde tiro o sustento de 

minha família. Uns trabalhadores se olharam emudecidos, outros caíram em 

gargalhadas. Um dos mais sarcásticos perguntou para o vaqueiro, ameaçando tirar do 

bolso uma quantia em dinheiro: --- Quanto que você precisa para resolver o seu caso 

matuto? A gente tá ganhando bem para “ergue” esta obra. Risos! 

João intimidou-se com as gozações. Foi quando um operário meio cabisbaixo se 

aproximou do sertanejo. Estendeu o seu braço sobre o ombro do valente homem do 

campo dizendo-lhe com compaixão: --- “Cabra, vai te embora”, aqui ninguém vai te 

“escuta”. Já gastaram milhões aqui neste lugar e vão “gasta” ainda muito mais do 

dinheiro que os “político” dizem que é de todos nós. Não sei se você sabe ler, mas 

naquela placa grande está escrito que “isso é para você”. Assim apontou com o dedo o 

solidário trabalhador. 

O homem continuou: --- Não quero te “desanima”, mais é melhor você “volta” 

para casa e “cuida” da sua família, porque vai ser assim até você fica “véio”. Vai ser 

mais fácil você reza “pros santo manda” chuva, e “o sertão virá mar”, do que um 

político “ajuda” você e o povo do sertão. O atencioso operário da obra nem tinha 

acabado de falar da reza, foi quando o jegue arriou e fez aquele conhecida 

onomatopeia: --- “Ió, ió, ió”. 

Um ano se passou depois daquela terrível e frustrante experiência, João assistia 

na TV o jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol FIFA, na casa de um vizinho. Sua 

terra, local onde estava a singela morada de sua família, tinha sido colocada como 

garantia de um empréstimo bancário, com o propósito de ajudá-lo a passar pela crise 

da seca e da perda de seu rebanho. Mas como já era anunciado pelos especialistas em 

clima, a seca endureceria e se prolongaria no semiárido nordestino naquele período. O 

que foi que aconteceu? João perdeu sua terra e, junto com ele, parte de sua cultura, 

de sua história e, por extensão, uma parcela importante de seus sonhos. Enquanto 

isso, na programação da telinha, jogo após jogo, o bravo sertanejo via as multidões 

indo aos estádios e festejando vitórias futebolísticas Brasil afora. Sua companheira 

dizia a ele: --- “Homi”, o que é que a gente tá fazendo aqui ainda? “Vamo se embora” 

daqui! Entre um espetáculo esportivo e outro, seus meninos brincavam no pátio do 

vizinho com uma bola furada, num solo estéril, embaixo de um sol escaldante, 

delimitado por traves feitas de ossos do gado que havia morrido na beira das estradas. 



Tomado por uma sensação de isolamento e invisibilidade do resto do mundo 

que estava alheio ao seus enfrentamentos e tristezas diárias, o sábio vaqueiro refletiu 

e anuiu com a cabeça lentamente, deixando escapar de sua boca a seguinte frase: --- 

“Esse tal de Futebol deixa o povo feito uma boiada “abestada”. 

A partir desse pensamento, João escolheu mudar o rumo de sua caminhada e, a 

partir de então, passou a mobilizar seus familiares e a sua comunidade para promover 

o bem comum do homem do campo, especialmente dos mais necessitados e carentes. 

Juntou-se a outros cidadãos que partilham dos mesmos problemas e desejos, no 

intuito de lutar de forma organizada pela sua comunidade e pela condição de trabalhar 

na terra, nos ofícios que aprendeu a amar desde menino. 

O sertanejo virou vaqueiro estudado e, quanto mais lia e aprendia, percebia 

que da mesma forma que a boiada “abestada” possui força quando é iludida para 

realizar seus fúteis anseios efêmeros, podia também se unir e concretizar relevantes 

transformações sociais, reivindicando os seus direitos enquanto homens livres. Num 

pensamento disparado pensou e disse com clareza: --- “Na boiada já fui boi”, mas 

depois de ter tido acesso aos estudos, fiquei vacinado e incapaz de acreditar em 

qualquer coisa que me digam. Por isso, em se tratando de Futebol, vejo a maioria do 

povo como gado abestado mesmo. E os ditos legados dos megaeventos esportivos não 

trouxeram o retorno prometido para todos os potiguares de forma igualitária. Diante 

de tudo aquilo que deixaram de investir para quem mais precisava, o tempo passou e 

ainda passará sem muitas perspectivas de progresso, que só chegou para poucos. Sem 

investimento maciço em educação, não haverá solução. 
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