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Leve duas camisas oficiais pelo preço de uma.

R$ 249,90
Por apenas:

*A promoção é válida enquanto durar o estoque.
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Conheça
Conheça os 20 times que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro 2018, sua trajetória no 

campeonato do ano anterior, seus títulos da competição e a expectativa para essa temporada.

AMÉRICA-MG
Superando o Internacional na briga pelo tí-
tulo da série B, o clube de Minas voltou 
à elite do futebol nacional no ano de 2018. A briga 
desse ano, no entanto, é para permanecer na série A.

TÍTULOS: 0

ATLÉTICO-MG
Com trocas de treinadores e saídas de jogado-
res em 2017, o Galo viu a vaga para a Liberta-
dores escapar na última rodada. Em 2018, al-
meja uma vaga na competição sul-americana. 

ATLÉTICO-PR
O clube paranaense, em 2017, fez um campe-
onato razoável, mas desperdiçou a chance de 
conseguir uma vaga para a Libertadores. Nes-
se ano, tenta se afastar da zona de rebaixamento.

BAHIA
2017 foi bastante comemorado por seus torcedo-
res: quase conseguiu uma inédita vaga para a Li-
bertadores de 2018. Esse ano, no entanto, a equipe 
luta para se manter na elite do futebol nacional.

TÍTULOS: 1 TÍTULOS: 2

TÍTULOS: 1

BOTAFOGO
O início do ano de 2017 dos alvinegros foi de ani-
mação: o time estava de volta à Libertadores. O fim 
da temporada, porém, não foi o dos melhores. No 
brasileiro, em 2018, luta contra a zona da degola.

TÍTULOS: 2

CEARÁ
Em 2017, o clube cearense conquistou o sonha-
do retorno à elite do futebol nacional. No Brasi-
leirão 2018, o Vozão luta para permanecer na Sé-
rie A e continuar dando alegrias ao seu torcedor.

TÍTULOS: 0

CHAPECOENSE
2017 foi um ano de recuperação para o clube: se recupe-
rou do trágico acidente de 2016 e conseguiu uma vaga 
para a Liberta de 2018. No ano de 2018, luta para conti-
nuar na elite do brasileiro, na qual está desde de 2014.

TÍTULOS: 0

CORINTHIANS
O atual campeão brasileiro vive um ano contur-
bado. Com a eliminação da Libertadores e a per-
da do título da Copa do Brasil, o timão luta para se 
afastar do Z4 no Campeonato Brasileiro de 2018. 

TÍTULOS: 7

CRUZEIRO
Oscilando bastante durante o campeonato, a Rapo-
sa terminou o brasileiro de 2017 em quinto lugar. 
Entretanto, a conquista da Copa do Brasil salvou o 
ano do clube mineiro. Em 2018, o feito se repete.

TÍTULOS: 4

FLAMENGO
Assim como em 2017, o time carioca não conseguiu 
êxito em 2018. O rubro-negro perdeu peças impor-
tantes para a continuação da temporada e só tem 
o Campeonato Brasileiro para conquistar a taça. 

TÍTULOS: 6
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FLUMINENSE
O tricolor vive uma situação semelhante a qual viveu 
em 2017. Com problemas nas finanças do clube e sem 
seu principal jogador para o restante da temporada, 
o Flu  almeja uma melhor colocação no campeonato.   

TÍTULOS: 4

O Corinthians foi o campeão do 
Campeonato Brasileiro de 2017, 
levando pela sétima vez a taça da 
competição nacional.

Foto: Werther Santana/
Estadão Conteúdo

GRÊMIO
O tricolor gaúcho teve um ano de 2017 inesquecível: 
conquistou o tri campeonato da Libertadores. No 
brasileiro, terminou em quarto lugar. Esse ano, vai 
em busca do tetra da Liberta e do tri do Brasileiro.

TÍTULOS: 2

INTERNACIONAL
Com um ano de 2017 difícil disputando a série B 
pela primeira vez, o clube gaúcho investiu em con-
tratações e briga, agora, pelo título da competição 
nacional ao lado de Palmeiras, Flamengo e São Paulo.

TÍTULOS: 3

PALMEIRAS
2017 foi considerado um ‘desastre’, comparado a 
2016: o clube alviverde não conquistou nenhum 
campeonato dos três disputados. Em 2018, o time 
vai em busca do título brasileiro e da Libertadores.

TÍTULOS: 9

PARANÁ
O ano de 2017  do clube paranaense foi conside-
rado de “bom tamanho”. Com uma boa campa-
nha na Série B do Campeonato Brasileiro,  con-
seguiu o acesso para a Série A da competição.

TÍTULOS: 0

SANTOS
Com um começo diferente de 2017, o clube viveu mo-
mentos de pressão no começo do campeonato. Sem 
esboçar reação e dentro do Z4, o peixe demitiu o téc-
nico Jair e com a chegada de Cuca,  o time visa o G6. 

TÍTULOS: 8

SÃO PAULO
Diferente de 2017, quando lutou contra o rebai-
xamento, o São Paulo vive uma realidade me-
lhor.  Em 2018, o tricolor  paulista luta para con-
quistar o sétimo título da competição  nacional.

TÍTULOS: 6

SPORT
Assim como no ano de 2017, o clube pernam-
bucano luta para se manter entre os times da 
Série A. As dificuldades extracampo, entretan-
to, refletem na atuação da equipe nos gramados.

TÍTULOS: 0

VASCO DA GAMA
O clube da Colina embalou na reta final do Brasileiro 
2017 e conquistou a tão almejada vaga na Libertadores 
2018, depois de seis anos.   No  Campeonato Brasileiro 
de 2018, tenta se afastar do fantasma do rebaixamento.

TÍTULOS: 4

VITÓRIA
Em 2017, o clube baiano teve uma temporada contur-
bada, que quase refletiu em seu rebaixamento para a 
segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2018, 
o time da Bahia tenta se salvar do rebaixamento.  

TÍTULOS: 0
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MAIS UM PARA A CONTA
Com uma campanha histórica, Timão garante mais um título do Campeonato Brasileiro 
e Fiel faz a festa em Itaquera. Relembre a gloriosa campanha alvinegra

Mais uma vez, o Corinthians 
levanta a taça do Brasilei-
rão. Com a vitória sobre o 

Fluminense, nesta quarta-feira (15), o 
Alvinegro conquistou o sétimo Cam-
peonato Brasileiro de sua história, 
com três rodadas de antecedência.

 Com a conquista, o Corinthians se 
isolou como o maior campeão bra-
sileiro do século, assim como o time 
que mais conquistou título na era dos 
pontos corridos: foram quatro (2005, 
2011, 2015 e 2017). Antes, o Timão es-
tava empatado com Cruzeiro (2003, 

2013 e 2014) e São Paulo (2006, 2007 
e 2008), que têm três conquistas cada.
 A campanha do Corinthians foi só-
lida desde o começo do campeonato. 
O primeiro triunfo veio logo na se-
gunda partida, contra o Vitória, fora 
de casa. Com quatro vitórias e um em-

Foto: Lucas Figuereido/CBF

CAMPEONATO BRASILEIRO
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pate, o Alvinegro chegou ao primeiro 
lugar do Brasileirão na quinta rodada, 
com uma goleada por 5 a 2 contra o 
Vasco da Gama em São Januário. Assu-
miu a liderança para não largar mais. 
 Sob o comando de Fábio Carille, o Co-
rinthians fez um primeiro turno que en-
trou para a história do Brasileirão. A pri-
meira derrota do clube no campeonato só 
veio na 21ª rodada, para o Vitória, dentro 
de casa. A invencibilidade durante todo o 
primeiro turno representou um recorde 
na era dos pontos corridos: 19 jogos sem 

perder (a partida contra a Chapecoense 
fora adiada e acabou disputada depois).
 No começo do segundo turno, a con-
quista chegou a ficar em xeque. Depois 
de uma sequência de resultados ruins, o 
Corinthians viu o Palmeiras encurtar a 
distância para apenas cinco pontos, com 
um Dérbi Paulista pela frente. Mas no 
clássico, com o apoio de sua torcida, o Al-
vinegro se impôs, venceu por 3 a 2 e deu 
um passo fundamental rumo ao título.
 Dentro de campo, o Corinthians se 
destacou pelo equilíbrio. No gol, Cás-

sio foi cirúrgico quando necessário. 
Nas laterais, Fagner e Guilherme Ara-
na foram bem tanto na defesa quanto 
na defesa. Balbuena e Pablo formaram 
uma grande dupla de zaga. No meio, 
jogadores como Rodriguinho, Maycon, 
Gabriel, Jadson, Marquinhos Gabriel e 
Camacho tiveram seus momentos de 
brilho. Na frente, Jô comandou um ata-
que que teve as contribuições precisas 
de Romero, Clayson, Pedrinho e Kazim.
Hoje, o dia é de festa para a Fiel, que acor-
dou de sorriso no rosto e faixa no peito.   

JOGOS DA CAMPANHA

Corinthians 1 x 1 Chapecoense

Vitória 0 x 1 Corinthians

3ª rodada
Atlético-GO 0 x 1 Corinthians

1ª rodada

2ª rodada

4ª rodada
Corinthians 2 x 0 Santos

5ª rodada
Vasco 2 x 5 Corinthians

6ª rodada
Corinthians 3 x 2 São Paulo

7ª rodada
Corinthians 1 x 0 Cruzeiro

8ª rodada
Coritiba 0 x 0 Corinthians

9ª rodada
Corinthians 3 x 0 Bahia

10ª rodada
Grêmio 0 x 1 Corinthians

11ª rodada
Corinthians 1 x 0 Botafogo

12ª rodada
Corinthians 2 x 0 Ponte Preta

13ª rodada
Palmeiras 0 x 2 Corinthians

Corinthians 2 x 2 Atlético-PR

Avaí 0 x 0 Corinthians

16ª rodada
Fluminense 0 x 1 Corinthians

14ª rodada

15ª rodada

17ª rodada
Corinthians 1 x 1 Flamengo

18ª rodada
Atlético-MG 0 x 2 Corinthians

19ª rodada
Corinthians 3 x 1 Sport

20ª rodada
Chapecoense 0 x 1 Corinthians

21ª rodada
Corinthians 0 x 1 Vitória

22ª rodada
Corinthians 0 x 1 Atlético-GO

23ª rodada
Santos 2 x 0 Corinthians

24ª rodada
Corinthians 1 x 0 Vasco

25ª rodada
São Paulo 1 x 1 Corinthians

26ª rodada
Cruzeiro 1 x 1 Corinthians

Corinthians 3 x 1 Coritiba

Bahia 2 x 0 Corinthians

29ª rodada
Corinthians 0 x 0 Grêmio

27ª rodada

28ª rodada

30ª rodada
Botafogo 2 x 1 Corinthians

31ª rodada
Ponte Preta 1 x 0 Corinthians

32ª rodada
Corinthians 3 x 2 Palmeiras

33ª rodada
Atlético-PR 0 x 1 Corinthians

34ª rodada
Corinthians 1 x 0 Avaí

35ª rodada
Corinthians 3 x 1 Fluminense

36ª rodada
Flamengo 3 x 0 Corinthians

37ª rodada
Corinthians 2 x 2 Atlético-MG

38ª rodada
Sport 1 x 0 Corinthians
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Parabéns, Raposa!
CRUZEIRO | CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL DE 2018

Em pé: Murilo, Rafael, Fred, Raniel, Ariel Cabral, Léo, Henrique, Dedé, Hernán Barcos, Fábio, Marcelo Hermes e Cacá
Agachados: Bruno Silva, Arrascaeta, Rafael Sóbis, Ezequiel, Rafinha, Lucas Silva, Lucas Romero, Robinho, Edilson, Thiago Neves e David
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A DURA E DIFERENTE REALIDADE 
DAS CATEGORIAS DE BASE
A categoria de base vista por dois lados: enquanto o Vasco conta com um suporte 
vasto para seus jovens jogadores, o América sofre com o descuido

O atual cenário do futebol brasilei-
ro é a consequência do momen-
to econômico no qual o país se 

encontra. As dificuldades de arrecadar 
receitas mostram o quanto os 
times brasileiros estão, mais 
do que nunca, dependentes 
de suas categorias de base. 
 No entanto, será que os 
responsáveis pelas divisões 
de base dos clubes brasileiros 
têm dado suportes para que 
seus atletas pratiquem o seu 
bom futebol e, no futuro, ren-
dam o esperado? Como é a 
estrutura da categoria de base 
dos times de menor expres-
são? Por que, muitas vezes, 
transferem seus atletas para 
a base de clubes de maior proporção?
 A realidade dos atletas da base de dois 
clubes cariocas, em que um deles já foi 
reconhecido como um dos maiores times 
do Rio de Janeiro, mas que atualmente 
vive uma dura existência, e o outro, que 

é um dos maiores times do Brasil, tem 
uma prática completamente diferente, 
entretanto, a instabilidade política do 
momento pode causar grandes danos ao 

clube, será retratada nesta reportagem.
 Há alguns anos, os clubes brasileiros 
vêm sofrendo com suas finanças, sejam 
elas por dívidas de gestões anteriores ou 
pela falta de patrocínios masters. Por 
causa disso, as categorias de base acabam 

por se tornar a “salvação” dos mesmos. 
 Em visita ao estádio Giulite Couti-
nho, localizado no bairro de Mesquita 
(RJ), acompanhamos o jogo-treino entre 

os times sub-20 do América 
e do Vasco da Gama - que 
terminou em 1x1, com gols 
do Caio Lopes, do Vasco, e 
do Macário, do América - e 
pudemos conhecer um pou-
co do treinamento e do tra-
tamento das categorias de 
base dessas duas instituições. 
Ambas  as equipes estão em 
preparação para o torneio 
Octávio Pinto Guimarães, a 
OPG, que teve seu início no 
sábado (13/10) e está na sua 
31ª edição. O torneio conta 

com a participação de 16 clubes das sé-
ries A e B1 do carioca. O Vasco e o Amé-
rica se encontram no mesmo grupo, o 
grupo B, ao lado de Bangu e Boavista e 
estrearam no sábado (13), contra os dois 
times de sua chave, respectivamente.

Fala, Ney
As duas equipes participam de vários 
torneios durante o ano, entretanto, a 
equipe sub-20 vascaína possui um ca-
lendário maior do que a equipe sub-20 
do América. Por ano, o Cruzmaltino 
participa de cinco competições, sendo 
elas: Copa São Paulo de Futebol Júnior, 
Campeonato Carioca - Taça Guanabara e 
Taça Rio -, Campeonato Brasileiro, Copa 
do Brasil e Torneio OPG. O América, 
no entanto, participa apenas de dois dos 
cinco torneios participados pelo Vasco. 
 Para que possamos fazer a compa-
ração de como é feita a preparação das 
duas equipes e o cuidado que os jovens 
possuem, conversamos primeiramen-
te com o técnico do América, Ney, que 
explicou a relação dos jogadores com 
os profissionais da comissão e o trata-

mento que eles recebem. “Por ter uma 
estrutura diferente, psicólogo, assistente 
social, aqui a gente não tem, né? Então 
a coisa acaba que aqui é uma coisa mui-
to direta com a gente da comissão. Às 
vezes nem tanto com o treinador, às ve-
zes eles chegam mais num roupeiro, no 
massagista, porque, alguns, até você que-
brar a barreira, eles têm uma distância. 
Mas é muito diretamente com a gente, 
de chamar num canto, sentar, levar pra 
sala, porque aqui a nossa estrutura é di-
ferente, não temos psicólogo, assistente 
social, porque é um clube de menor in-
vestimento.”, comentou o técnico ame-
ricano. Além de não haver o acompa-
nhamento psicológico, o departamento 
médico que conduz a equipe sub-20 é o 
mesmo que orienta o time profissional.  

Foto: Patrick Rodrigues

BASE
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Acho que estamos 
preparados

 Ao contrário do que foi dito pelo 
técnico americano, ainda que o sub-20 
vascaíno possua uma série intensa de 
jogos, o elenco conta com uma grande 
infraestrutura de preparação a seu favor, 
sem contar com o departamento médico, 
já que cada categoria da base possui uma 
equipe a seu dispor. “A gente está vindo 
de uma sequência de competições. Tem 

todo um planejamento físico, assim como 
a intensidade é muito alta por causa dos 
jogos, a gente tenta reduzir o trabalho do 
dia seguinte. Às vezes uma folga para bai-
xar a questão física, o psicológico, acho 
que estamos preparados, porque a gente 
tem feito isso há muitos anos e levamos 
de boa essa questão.”, afirmou Norões, 
um dos zagueiros do time vascaíno.Foto: Patrick Rodrigues

Locais de treino
Quando perguntado sobre o local onde 
é efetuado os treinos de cada equipe, a 
assessoria de imprensa do clube de São 
Januário relatou que a capacitação é rea-
lizada no Clube de Aeronáutica, na Bar-
ra da Tijuca, onde também é ensinado e 
aperfeiçoado o media training do time. 
Em contrapartida, o treinamento dos jo-
vens do clube americano é feito no cam-
po anexo do estádio Giulite Coutinho, 
em Mesquita (RJ). “Hoje a gente não tem 

mais escolhinha aqui porque o segundo 
campo que fica atrás daquela arquibanca-
da , é um campo de apoio aos treinamen-
tos das categorias do clube. Temos aqui 
sub-20 e o sub 17 treinando em paralelo 
ao profissional e uma carência estrutural 
que a gente tem uma grande esperança 
de resolver em médio prazo com aporte 
de alguns parceiros, para que possamos, 
cada vez mais, melhorar essa estrutura e 
fazer com que a base caminhe junto com 

o profissional. Muitas vezes um, clube 
com a dificuldade que o América tem, 
acaba cada categoria treinando em um 
lugar.”, confirmou a assesoria do América. 
Aproveitando a nossa presença no lo-
cal, pedimos para ver o campo onde os 
jovens treinam. Pudemos perceber que 
o campo anexo não recebe tanto cui-
dado quanto o principal. Em alguns 
pedaços haviam buracos, apesar da gra-
ma estar, aparentemente, bem cortada.

Clube de Aeronáutica Campo anexo do Giulite Coutinho

X Foto: Fernanda De Rosa

Foto: Fernanda De RosaFoto: Divulgação/Site do clube

Foto: Divulgação/Site do clube

“ ”
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Infelizmente, não é só o campo anexo 
do América que sofre com os danos. No 
entorno do estádio, podem ser observa-
dos estragos e a falta de manutenção. O 
banheiro feminino, por exemplo, estava 
fechado e em algumas áreas podíamos 
ver nitidamente o acúmulo de lixo, oca-
sionando um péssimo odor. Segundo o 
assessor e fotógrafo do clube, o estádio 
chegou a receber um bom número de tor-
cedores, mas com a queda da cobertura, 
em 2016, houve uma diminuição brusca 
na quantidade do público em dias de jo-
gos.  Pode-se perceber que a falta de in-
vestimento reflete no cuidado do estádio.

Precariedade e descuido
Fotos: Fernanda De Rosa

No dia da nossa visita e com o conheci-
mento de que aconteceria o jogo-treino, 
algumas pessoas que moram na região 
e até mesmo familiares dos jogadores 
marcaram presença. Aproveitando a 
oportunidade, conversamos com a dona 
Maria José, mãe do jogador Mateus 
Luis, que pertencia o clube vascaíno, 
mas, recentemente, foi contratado pelo 

América. Ela explicou a importância 
da família para os jogadores. “A família 
é a base, e dá todo suporte. O apoio da 
família é muito importante.”, afirmou. 
Do outro lado, não encontramos fami-
liares dos jogadores vascaínos. Toda-
via, foi confirmado pela assessoria do 
Vasco que as famílias não frequentam 
os treinos, somente os jogos oficiais. 

O apoio familiar

Independente de toda desigualdade que 
há entre o tratamento que cada clube dis-
ponibiliza para os jovens de sua base, es-
sas discordâncias não se dão por insatis-
fação das instituições, mas, sim, pela crise 
econômica que gira em torno de todos os 
times brasileiros. O momento financeiro 
é tão crítico, que não vale mais a pena ter 

briga e nem rivalidade nos gramados. 
O importante é, acima de tudo, manter 
o respeito, o bom humor, a amizade e 
o primoroso futebol. “A gente tem um 
grupo de treinadores, tive a honra de me 
colocarem neste grupo. Eu troco muito 
com eles, eu procuro muito perguntar, e 
acho que isso é uma coisa muito impor-

A família é 
a base“ ”

“Sem rivalidade”

tante. A gente jogou aqui, jogou contra 
e não tem uma rivalidade, todo mundo 
quer ganhar o seu, mas, a gente troca 
muito. O Léo também, treinador do Flu-
minense, a gente está sempre conversan-
do no grupo de WhatsApp que temos e 
já marcamos alguns encontros“, afirma 
Ney, o técnico simpático do América.

Clima de 
amizade

BASE

Foto: Patrick Rodrigues
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My fragrance,
your game

*Todo o dinheiro da venda do produto será doado para instituições de crianças com câncer. 
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O GRÊMIO SUPERLATIVO NA ERA 
DO GUARDIOLISMO LÍQUIDO
A cada semana, o time de 
Renato Portaluppi pulveriza 
seus adversários e cava um 
lugar entre as formações
históricas do Grêmio

A fase do Grêmio é tão surreal 
que até gol contra fica bonito, 
como mostrou Kannemann, 

que empurrou quase DE LETRA para 
as próprias redes na devastadora atu-
ação contra o Santos. A rotina gre-
mista é fugir da rotina: semana após 
semana, a esquadra de Portaluppi vai 
demolindo adversários com uma na-
turalidade que chega a ser acintosa.
 Os gremistas, não poderia ser diferen-
te, estão flanando sobre as nuvens do de-
leite, como se tivessem enfim descober-
to uma droga que não castiga o sujeito 
nem causa ressaca. No meio deste louco 
frenesi que se multiplica a cada vitória 
acachapante, eis que alguns mais atrevi-
dos levantaram a suposição sobre o re-
banho guiado por Renato Portaluppi ser 
“o melhor Grêmio de todos os tempos”.
 É claro que há uma dose cavalar de 
impetuosidade juvenil, talvez a mais de-
vastadoras das drogas, neste tipo de afir-
mação que reflete a ânsia por vivenciar 
exatamente agora “as melhores coisas de 
todos os tempos”. Afinal, vivemos não 
apenas a era das intolerâncias – ao próxi-
mo ou à lactose, mas também dos super-
lativos. No caso deste Grêmio, o uso sem 
prescrição dos adjetivos não apenas está 
liberado, como é altamente recomendável 
– é uma formação que certamente já está 
no panteão tricolor, tanto pelo desem-
penho quanto pelos títulos alcançados.
 A discussão sobre ser “o melhor de to-
dos os tempos” é suculenta e claramen-
te envolve nossa incurável propensão 
a definir o que é “beleza” no futebol. O 
Grêmio campeão do mundo em 1983 
tinha em sua formação um punhado de 
mitos tricolores, assim como a máquina 

movida a lenha de Felipão, nos anos 90. 
A formação treinada por Tite em 2001 
também apresentava um futebol visto-
so, mas não durou tanto quanto a equi-
pe de hoje. Nenhuma dessas formações 
apresentou a regularidade em pulveri-
zar adversários que o time de Potaluppi 
mostra, impondo sua forma de jogar 
com absurda naturalidade, mas todos es-
culpiram o futebol à sua maneira e inde-
pendentemente dos conceitos adotados.
 Ao mesmo tempo em que, ao menos 
POR ENQUANTO, talvez nenhum dos 
nomes atuais tenha garantido presença 
nos 11 insuperáveis do clube (até porque 
para isso é necessário certo distanciamen-

to histórico), o time deixa maravilhada 
sua gente e mesmo grande parte da maior 
torcida do país, Os Alheios. E, mesmo 
que tenha especial apreço pela bola, pro-
voca tudo isso assumindo-se como uma 
reinvenção constante, com um técnico 
que se proclama não-estudioso adaptan-
do jogadores e extraindo o que prova-
velmente eles não conseguiriam mostrar 
em qualquer outro lugar. O Grêmio não 
voltou do além-mar: ele é uma receita 
caseira. E também por isso é uma épo-
ca em que o gremista ausente da Arena 
em dia de jogo do Grêmio está no lugar 
errado – seja viajando numa sonda espa-
cial, seja tomando drinks em Curaçao.

Por Douglas Ceconello, 
Globoesporte.com

CRÔNICA
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 Além da justificada euforia, o que cha-
ma a atenção nesta sanha por colocar 
na máquina portaluppista a moldura de 
“melhor Grêmio de todos os tempos” é 
que ela representa uma corrente vigen-
te no futebol mundial: a imposição de 
um certo totalitarismo guardiolista e 
tudo que dele deriva. Como se houvesse 
apenas uma forma admissível de jogar, 
e apenas esta forma representasse o fu-
tebol de maneira edificante ou, auge da 
soberba, alcançasse algo além do próprio 
futebol: “outro esporte”, murmurado 
com olhinhos brilhantes a cada tarde de 
Champions League. Tudo que não seja 
posse de bola de 70% e doze mil passes 
trocados durante o jogo é apenas cultu-
ra popular e não se enquadra na cartilha 
deste novo futebol, digamos, erudito.
 A beleza assume as mais diferentes e 

controversas FACETAS, bem sabemos – 
e o próprio Grêmio de Renato já provou 
que pode sobreviver a situações crespas, 
que jamais vai colocar o conceito acima 
do resultado. O gremista que hoje vê qua-
se uma tela de Van Gogh na dinâmica do 
time e em sua recusa a cruzar bolas para 
a área certamente também era alvejado 
por uma iluminação a cada hipérbole re-
nascentista desenhada por Chiqui Arce, o 

“Feliz do gremista contem-
porâneo, que longe dos 

embates artístico-filosóficos 
precisa apenas estar no 

lugar e no momento certos”

lateral universal. Até porque muita orelha 
precisa ser cortada para proteger o “por-
tador” da bola e para se executar o “jogo 
apoiado”, seja lá o que isso signifique.
 O Grêmio de Felipão ou o Grêmio de 
Valdir Espinosa, que talvez alguns cura-
dores puritanos hoje queiram encerrar 
no porão da galeria, sem contato com 
as novas concepções artísticas do fute-
bol, provavelmente refletiam uma beleza 
um pouco selvagem para nossos olhos 
anestesiados pelo corrente guardiolis-
mo líquido, que hoje tentam infiltrar no 
inconsciente coletivo. Feliz do gremista 
contemporâneo, que longe dos embates 
artístico-filosóficos precisa apenas estar 
no lugar e no momento certos – na Arena, 
em dia de jogo do Grêmio – para testemu-
nhar a história sendo rabiscada em novas 
versões nas mesmas ancestrais três cores.

O tri da Liberta
1983

1995

2017
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