
 

A COPA DO MUNDO DE FUTEBOL EM NATAL 

A primeira copa do mundo de futebol foi iniciada em 1930 no Uruguai. Em 19 edições 

da copa, já 82 times participaram, em lugares diferentes. Cada vez, é só um time vitorioso, 

mas a euforia é de todos. De perto ou de longe, todo o povo mundial está afetado por esse 

mega evento esportivo, e o futebol se torna o esporte o mais popular e o mais universal do 

planeta, fator de ligação entre varias culturas. 

A copa do mundo, mega evento de escala mundial, é no mesmo tempo um evento 

esportivo, cultural, social, econômico e humano. No mesmo tempo ela é fator de igualdade e 

de desigualdade, fator de unificação e de divisão, fator de felicidade e de desilusão, fator de 

energias e de esperanças. 

Assim, receber a copa em Natal pode favorecer uma abertura econômica e cultural 

da cidade ao mundo, para uma melhor integração nos redes mundiais. Do outro lado, com 

uma má gestão do financiamento, ela pode se tornar fator de ampliação das desigualdades. 

Com investimentos mal escolhidos, que vão sempre em direção à população a mais favore-

cida, o objetivo de receber a copa está sendo distorcido porque se substitui às outras neces-

sidades fundamentais e é fator de exclusão.  

Para mim, o projeto da copa em Natal tem de ser á imagem do Brasil e dos Natalen-

ses, num objetivo de mostrar e divulgar a cultura e a história potiguar, de unificar a popula-

ção e de melhorar um pouco a vida do quotidiano de cada um. Esse discurso da copa como 

fator de melhorias para os brasileiros foi feito ao início pelo governo, para justificar a chega-

da da copa no Brasil e os investimentos previstos associados. Mas a melhoria na mobilidade 

urbana, nos espaços públicos e nas infraestruturas foram uma utopia e uma promessa não 

cumprida. Hoje, o discurso do governo central para justificar a copa mudou: se fala da copa 

como um "orgulho nacional". Mas um orgulho de que? 

Na comparação entre as obras planejadas e as obras realizadas em Natal, as mudan-

ças parecem mínimas. Nos projetos planejados inicialmente, poucos foram concluídos ou 

vão se concluir, e muito dinheiro foi gasto. De acordo com os preços da vida real que já co-

meçam a aumentar, e de acordo com o custo de uma entrada no estádio, acredito que não é 

a copa de todos mas a copa de uma elite só, ao detrimento da cultura e da historia popular 

desse esporte.  

Por isso, acho que não devemos mais recusar esse evento, mas ao contrário temos de 

acompanhar esse evento ao máximo possível: para aproveitar ao máximo os lados positivos 

que a copa pode trazer. Tudo isso, num objetivo de compartilhar a euforia de um esporte 

divulgado no mundo inteiro, de fazer descobrir e de promover a cultura brasileira e a cultura 



do futebol com orgulho e de encontrar pessoas de todas as nações e convicções no respeito 

mútuo. 

 

Héléna Louise 
Sou francesa e moro em Natal faz um ano. Estudante em ciências políticas e geografia, estou nova no mundo 

do futebol, mas sempre gostei de descobrir e praticar esportes diversos.   


