
Dança dos Técnicos na Copa do Mundo

Imagine só se na Copa do Mundo a FIFA permitisse a troca de técnicos. Pior ainda, imagine 
que na Copa o troca-troca de técnicos fosse a lá temporada brasileira. Simulando os jogos de quatro  
grandes  seleções  (alguns improváveis  e  outros  impossíveis),  o  desenrolar  seria  mais  ou menos 
assim:

1° rodada

Brasil 0 x 0 Coréia do Norte: Técnico Dunga dá coletiva resmungando, ninguém entende nada. 
Mas o Jorginho traduz parte do discurso. Dunga quer que o próximo jogo seja a portões fechados, 
pois os jogadores estão ficando acanhados em público. Ricardo Teixeira o mantém no cargo.

Argentina 6 x 0 Nigéria: Maradona é pego no antidoping e está fora da copa do mundo. Bielsa 
nega contato da federação argentina.

França 3  x  Uruguai: Raymond  Domenech  reclama da  massa  semifolhada  do  croissant  que  a 
federação encomendou. Está gordurosa.

Alemanha 0 x 3 Austrália: Joachim Löw é o primeiro técnico demitido da copa. Preparador físico 
assume interinamente.

2° rodada

Brasil 2 x 2 Costa do Marfim: Dunga entra em aquartelamento com jogadores. Nem Ricardo 
Teixeira consegue fazer contato para demiti-lo.

Argentina 0 x 0 Coréia do Sul: Joel Santana aceita o convite, apesar de intensos protestos na 
Argentina.

França 4 x 0  México: Raymond Domenech perde a paciência e coloca o cargo à disposição. “Bem 
que eu avisei sobre o croissant” despede-se indignado. Michel Platini é altamente cotado. 

Alemanha 1 x 1 Sérvia: Ainda sem um nome forte, a federação alemã prefere manter o técnico 
interino.

3° rodada

Brasil 1 x 0 Portugal: Brasil se classifica, apesar do gol ter sido impedido no único lance além da 
intermediária portuguesa. Finalmente Ricardo Teixeira consegue falar com Dunga. Jorginho assume 
interinamente. Jogadores apresentam grave quadro de fobia social.

Argentina 2 x 0 Grécia: Argentina se classifica. Devido às cinzas do vulcão Eyjafjallajokull, todos 
os voos foram cancelados e Joel Santana ainda não chegou para a copa.

França 3 x 0 África do Sul: França se classifica. Michel Platini recusa o cargo.

Alemanha 2 x 1 Gana: Alemanha se classifica. Dunga é o novo técnico da Alemanha. Após seu 
anúncio a seleção some da África do Sul. Ninguém consegue manter qualquer tipo de contato.



Oitavas de final

Brasil 1 x 0 Espanha: Brasil se classifica em jogo truncado. Em negociação sigilosa Carlos Alberto 
Parreira é contratado. Mas só assume nas semifinais, caso o Brasil chegue lá. Adriano é convocado 
às pressas. Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno também.

Argentina 2 x 1 México: Com a demora, Joel Santana é dispensado. Atendendo a pressões da 
ONU, federação argentina aceita Pelé no comando da seleção.

França 0 x 0 Coréia do Sul: Classificação nos pênaltis é inaceitável. Joel Santana é abordado 
assim que chega no aeroporto e, surpreso por já ter sido demitido da Argentina, aceita o cargo na 
seleção francesa.

Alemanha: 2 x 0 Estados Unidos: Seleção alemã surge do nada na hora do jogo. Vence, jogando 
num típico carrossel holandês, e some novamente. Povo alemão pede explicações. Nem a mulher de 
Dunga sabe onde estão. Dizem que ele anda bebendo chopp para se socializar.

Quartas de Final

Brasil 0 x 0 Paraguai:  Classificação nos pênaltis já gera cobrança sobre Parreira. Adriano não 
aparece nos treinos. Recuperando a forma física, Ronaldo Fenômeno só jogará a final, se o Brasil 
chegar. Ninguém fala do Ronaldinho no banco.

Argentina  3  x  2  Austrália:  Diante  da  pressão  e  do  resultado  apertado,  Pelé  aceita  cargo  de 
comentarista na Rede Globo.  Argentina procura novo técnico

França 1 x 0 Inglaterra: “We somos the best selection de munde. Vamos win the championnat”, 
diz Joel após estréia. 

Alemanha 1 x 0 Itália:  Alemanha surge do nada novamente.  Dunga dá sua primeira  coletiva. 
Levemente embriagado, diz que ficou tonto com o carrossel, e que agora vai tentar a montanha 
russa.

Semifinais

Brasil 1 x 1 Alemanha:  Brasil perde nos pênaltis. Comentarista Neto é anunciado como técnico 
para a Copa de 2014. Revoltados os brasileiros dizem “É bRincadeiRa”

Argentina 0 x 2 França: Argentina está fora da decisão. Parreira aceita o convite argentino só para 
continuar na copa e disputar o terceiro lugar.

França 2 x 0 Argentina: Joel santana é demitido após dizer aos jogadores, em sua própria língua, 
que não adianta só passar perfume, tem que tomar banho.

Alemanha 1 x 1 Brasil: Classificação nos pênaltis e mal desempenho do esquema “roda gigante” 
põe Dunga na corda bamba. De ressaca, não aguenta fala com ninguém. Joel Santana é contatado 
nos bastidores mas não aceita o cargo “O clima na Alemanha é muito frio” em sua própria língua. E 
volta para o BotFire (ele quis dizer Botafogo). Mas deixa um recado para 2014: “Eu vou be back de 
volta”.



Final

Alemanha 1 x 0 França:  Após um mês troféu ainda não pode ser entregue. Jogadores em treino 
fechado para a copa de  2014. Kim Jong Hun convida Dunga para Ministério das Comunicações da 
Coréia do Norte, mas ele ainda não deu retorno.


