
 FUTEBOL 

 TAMBÉM  É 

 PALAVRA  DE 

 MULHER 



 A SALA ou A GERAL 





 A Várzea e a História do Flamenguinho de Franco da Rocha 

 O  futebol  varzeano  é  a  própria  alma  do  nosso  futebol.  Inconsequente 

 e  marginal  dos  rios  e  das  estradas,  das  ruas  e  dos  becos  da  vida,  a  várzea 

 está  na  gênesis  da  espécie   futebol  brasilians  ,  mas,  em  nossa 

 contemporaneidade, parece que anda em extinção. 

 Não  em  Franco  da  Rocha,  cidade  distante  apenas  30  quilômetros  da 

 capital,  cidade  escondida  entre  serras  e  biomas  como  a  Cantareira,  o 

 Jaraguá  e  o  Japí,  já  eleita  o  sexto  melhor  ar  do  mundo,  recortada  por 

 diversos  rios,  riachos  e  nascentes  e  dona  da  maior  área  de  cerrado  urbano 

 do mundo. 

 Essa  mesma  cidade  mantém  uma  tradição  genuína  no  futebol  que 

 lembra  os  primórdios  desse  esporte  no  país.  É  como  se  no  futebol,  Franco 

 da  Rocha  vivesse  a  década  de  20  e  30,  onde  os  clubes  ainda  convergiam 

 cem  por  cento  com  suas  comunidades  e  o  amadorismo  trazia  uma 

 atmosfera romântica para o esporte. 

 Em  cada  bairro  de  Franco  da  Rocha,  um  time  de  futebol  faz  o  cartão 

 de  visitas  para  seus  frequentadores,  além  de  ser  a  primeira  escola,  o 

 primeiro  ponto  de  encontro,  a  primeira  praça  e  o  primeiro  lugar  sagrado  de 

 seus moradores. 

 A  maioria  desses  clubes  amadores  que,  contam  com  sede  social  e 

 campo  de  futebol,  que  tem  um  símbolo,  uma  camisa  e  uma  bandeira,  fora 

 fundado por filhos de imigrantes e espanhóis como os clubes de São Paulo. 



 Todos  são  partes  intrínsecas  de  seus  bairros  e  de  seus  moradores, 

 com  características  próprias,  preservando  a  missão  do  futebol  de  ser  mais 

 que  um  jogo  ou  uma  brincadeira.  Cada  clube  nascido  nas  entranhas  das 

 ruas  tortas  e  mal  asfaltadas,  ou  na  beira  do  rio  Juquery,  representa  um  povo 

 e uma história. 

 Principalmente  os  clubes  Flamenguinho  da  Vila  Ramos  e 

 Corinthinha  do  bairro  Pouso  Alegre.  Ambos  vizinhos  e  oriundos  de  um 

 único  time:  Vilas  Unidas,  quando  se  pensou  em  criar  um  único  clube  que 

 representasse esses dois bairros. 

 Como  não  deu  certo,  cada  bairro  resolveu  criar  o  seu  próprio. 

 Contudo,  tanto  um  quanto  outro,  precisaram  ser  paridos  à  beira  do  rio 

 Juquery.  Rio  mítico  da  criação  de  um  vale  da  passagem  de  tropeiros  e 

 bandeirantes  que  buscavam  ouro,  de  uma  estação  de  trem  da  primeira  linha 

 do  Brasil  e  de  um  hospício  que  foi  pioneiro  no  tipo  de  tratamento  que 

 ofereceu  aos  seus  doentes,  como  também  foi  um   lugar  de  pesquisa,  de 

 ciência e de criação artística. 

 O  Rio  Juquery  faz  nascer  gente!  Faz  nascer  histórias  e  integra  suas 

 plantas  mágicas,  como  a  Yuquery  que  lhe  deu  o  nome,  com  os  pés  de 

 homens  e  mulheres  que  queriam  jogar  futebol.   Dorme  Maria   cantavam 

 enquanto  suas  pernas  trançavam  a  bola  e  deslizavam  a  mesma  para  o  fundo 

 do  gol.  Um  campo  cheio  de  mandiga  e  pássaros  cantando  ao  fundo.  O 

 Cerrado  é  seu  quadro  de  paisagem,  a  mata  ciliar  e  o  morro  do  campo  da 

 aviação são  suas arquibancadas. 

 O  Flamenguinho  até  hoje  faz  trabalho  social  para  o  seu  bairro  e 

 integra  jovens,  crianças,  homens  e  mulheres  em  torno  do  futebol.  Esse 



 clube  foi  o  único  da  cidade  de  Franco  da  Rocha  a  integrar  os  anais  do 

 Futebol Profissional da Federação Paulista de Futebol. 

 Em  1967,  o  Flamenguinho  participou  do  Campeonato  Paulista  da 

 Terceira  Divisão  por  sugestão  de  Baltazar  do  Corinthians,  o  Cabecinha  de 

 Ouro,  ao  presidente  da  época,  Nilson  Morelato,  o  qual  fez  tudo  para  que 

 isso  ocorresse,  chegando  a  bancar  com  o  dinheiro  do  próprio  bolso  toda  a 

 profissionalização  do  time  (ele  doou  até  o  terreno  da  sede  social).  Dando 

 tudo  que  podia  e  que  não  podia.  Sua  mulher,  Marlene  Morelato,  lavava  a 

 roupa dos jogadores e fazia a comida para eles. 

 Flamenguinho  da  Vila  Ramos  chegou  a  jogar  contra  o  Jabaquara  da 

 cidade  de  Santos,  contra  a  Portuguesa  de  Desportos,  Ponte  Preta,  SAAD 

 (antigo  São  Caetano)  e  contra  o  Master  do  Corinthians.  Em  1971,  o  clube 

 abriu uma turma de futebol feminino sendo pioneiro na região. 

 Este  fim  de  semana  ocorreu  a  comemoração  de  70  anos  do  Flamengo 

 de  Franco  da  Rocha  na  Praça  de  Esportes  Gino  Morelato  e  diversas 

 homenagens  aconteceram  para  relembrar  a  história  da  comunidade,  bem 

 como  partidas  de  futebol  do  masculino  e  do  feminino  contra  outros  clubes 

 tradicionais da várzea oeste. 

 Que não morra nunca essa alma do nosso esporte! 



 O Futebol como Arte Morre 

 O  futebol  em  terras  brasileiras  surgiu  pelas  mãos,  ou  melhor,  pelos 

 pés  estrangeiros  de  uma  elite  econômica  e  cultural  de  origem  europeia. 

 Veio  como  mais  uma  influência  da  metrópole  sobre  a  colônia.  Ingleses  e 

 alemães  que  trabalham  na  chefias  da  Companhia  Railway  de  Trens 

 trouxeram  um  esporte  novo  e  fácil  de  manusear  (chutar),  mas  que  deveriam 

 ficar  só  para  eles,  longe  da  ralé  recém-liberta  da  escravidão  e  dos  italianos 

 rústicos.  Seria  um  esporte  da  fina  sociedade  que  os  jeca-tatus,  juca-mulatos 

 e macunaímas não conseguiriam nem entender e  muito menos participar. 

 Havia  toda  uma  solenidade  própria,  os  jogadores  entravam  de  camisa 

 social  no  campo  e  o  árbitro  de  terno  e  gravata.  Os  operários  da  ferrovia 

 assistiam  escondidos  e  ensaiavam  na  clandestinidade  a  prática  do  jogo  dos 

 patrões.  Nenhuma  imposição  ou  colonização  seria  capaz  de  evitar  que  o 

 povo;  os  jeca-tatus,  juca-mulatos,  macunaímas,  jogassem  e  se  esbaldassem 

 com  esse  jogo.  Esbaldassem  porque  foram  os  terrenos  baldios  que 

 acolheram  as  suas  vontades  e  os  seus  desejos.   Só  bastaria  uma  bola  e  nem 

 as traves precisavam existir. 

 A  bola  é  a  mais  democrática  das  formas,  leve  e  econômica,  ela  se 

 assemelha  a  tudo  que  é  completo  e  presente  como  o  próprio  planeta  e  as 

 estrelas  no  Universo.  A  bola  não  tem  limites,  não  tem  margens,  não  tem 

 cantos.  Igual  em  toda  sua  extensão,  é  o  objeto  material  mais  próprio  para 

 equalização  entre  todos  os  seres,  porque  nela  não  nos  escondemos  e  nem 

 nos  hierarquizamos.  O  círculo,  como  a  bola,  não  tem  lado  e  não  deixa 

 ninguém de fora, somos obrigados por ele a olhar nos olhos um do outro. 



 Com  uma  bola,  qualquer  um  se  tornaria  rei,  e  o  patrão  não  estaria 

 mais  em  um  patamar  acima  dos  outros,  porque  com  os  pés,  os  súditos 

 poderiam  chegar  ao  mesmo  lugar  que  seus  senhores.  O  gol.   Este  foi  o 

 início  do  século  XX,  onde  a  popularização  do  futebol  serviu  como  base 

 para  as  agregações  de  operários  havidos  pelos  seus  direitos,  não  só  dentro 

 do  campo,  mas  também  fora  das  quatro  linhas.  De  repente,  as  margens  dos 

 rios  e  riachos,  as  chamadas  várzeas  passaram  a  ser  desenhadas  para  receber 

 o jogo do povo. No fundo da mata ciliar, nasceu o futebol brasileiro. 

 Era  um  futebol  preto  e  retinto,  filho  da  noite.  Porque  foram  os  pretos, 

 aqueles  que  eram  amarrados  e  vendidos  como  mercadorias  no  século 

 retrasado,  aqueles  que  pegaram  a  bola  e  o  futebol  dos  patrões  para 

 transformar  em  outra  coisa.  Antropofagijaram  com  todas  as  letras  e  deram 

 para  esse  esporte,  o  tratamento  que  a  poesia  Modernista  queria  dar  no  país 

 para a literatura e para a arte recebida da Europa. 

 O  futebol  em  terras  de  mata  ciliar,  de  mananciais  mais  hídricos  do 

 mundo,  de  esporte  virou  arte,  e  se  derramou  no  tempo  vivo  em:  dança, 

 pintura  e  poema.  Pernas  que  escreviam,  pernas  que  desenhavam  e  pernas 

 que  bailavam  por  cima  do  verde  e  por  cima  da  terra  em  todos  os  rincões  do 

 planeta.  Em  um  curto  espaço  da  rua  não  asfaltada,  no  meio  das  pedras  e 

 pedregulhos,  com  uma  bola  feita  de  panos,  retalhos  ou  sacos  de  estopa,  a 

 criança  preta  desenvolvia  sua  arte  como  em  um  quadro  de  Portinari,  só  que 

 ao vivo e em movimento. 

 Porém,  recentemente,  da  mesma  maneira  que  as  matas  ciliares  e  suas 

 várzeas  estão  desaparecendo,  os  campinhos  de  suas  beiras  também.  Graças 

 à  especulação  imobiliária,  ao  crescimento  urbano  desenfreado,  ao  aumento 

 de  condomínios  e  prédios,  ninguém  mais  sabe  o  que  é  brincar  em  um 



 espaço  aberto  e  livre  como  as  ruas  e  os  campos,  deslizando  gramas  e  flores. 

 A  mata  desapareceu  e os  rios  foram  asfaltados  junto  com  o  futebol.  Futebol 

 asfaltado  foi  canalizado  para  dentro  dos  clubes  e  das  escolas.  Padronizou-se 

 e quando se padroniza, a arte morre. 

 Vide  a  vingança  do  patrão  que  agora  pode  curtir  novamente  seu 

 esporte  nos  moldes  etiquetados  ressuscitados  da  Bella  Époque,  em  suas 

 quadras  e  campos  sociatys  particulares.  Há  novos  palácios  de  mármores 

 onde  esses  reis  podem  usufruir  finalmente  isolados  de  seus  mundos  cheios 

 de  regras  e  modos  hipócritas.  Cobra-se  caríssimo  o  ingresso,  vende-se 

 como  ouro  as  camisas  e  outros  produtos,  matam-se  os  times  que  a  mídia 

 não  mostra.  E  o  futebol  vai  deixando  de  ser  gesto,  traço  e  palavra,  para  ser 

 estrangeiro  e  monótono,  um  jogo  de  levar  a  bola  ao  gol  passando  de  pés  em 

 pés,  sem  nenhuma  imprevisibilidade.  Coincidentemente,  o  povo  cada  vez 

 mais  não  se  identifica  com  esse  quadro  comum  e  não  se  interessa  por  ele, 

 como  se  dissesse  que  esse  esporte  que  está  aí  não  é  aquele  que  eles 

 reinventaram e refizeram para ser a sua expressão, voz e identidade. 



 Futebol Moderno ou a Nova Tática da Metrópole sobre a Colônia? 

 Seria um novo esporte inventado pelos europeus? 

 Faz  16  anos  que  o  Brasil  não  ganha  uma  Copa  e  toda  eliminação  da 

 competição,  os  comentários  são   quase  unânimes  sobre  o  futebol  do  nosso 

 país:   “De  que  o  futebol  destas  terras  já  não  é  mais  o  melhor  do 

 mundo”,   embora  antes  da  eliminação,  a  opinião  fosse  contrária  e  todos  nos 

 apontassem  como  favoritos.  Quando  eliminados  e  derrotados,  toda  tragédia 

 do  universo  é  pouca  para  esse  pedaço  geográfico  de  terra  da  Terra,  nada 

 mais dará certo, nem no futebol e muito menos na vida. 

 Contudo,  enquanto  não  somos  traídos  pelos  deuses  e  estamos  na 

 Copa,  parece  que  nada  e  nem  ninguém  poderá  nos  vencer,  somos  a  dança 

 mais  bonita  com  os  pés  depois  do  samba.   Mas  vem  a  derrota  (é  mais  fácil 

 perder  do  que  ganhar)  e  a  queda  do  Olimpo  é  muito  maior  do  que 

 esperávamos.  Descobrimos   que  não  somos  os  únicos  que  sabem  jogar 

 futebol,  olhamos  para  o  calendário  e  para  o  relógio  e  saboreamos  um 

 desgosto com o tempo e com os nossos limites. 

 Não  sei  se  o  Brasil  é  o  melhor  futebol  do  mundo  e  nem  sei  se  aqui  é 

 ou  não  é  o  país  desse  esporte,  porém,  imagino  que  não  exista  uma  nação  e 

 um  povo  tão  dependente  do  futebol  para  sua  autoestima  quanto  o  nosso. 

 Duvido  que  haja  outro  país  no  mundo  em  que  o  futebol  faça  tanta  diferença 

 na  alma  de  uma  nação  e  na  identidade  de  um  povo,  a  ponto  de  uma  derrota 

 dentro de campo carimbar nossos egos com o espírito dos fracassados. 

 Entortamos  uma  peleja  com  a  vida  todos  os  dias  e  o  futebol  era  para 

 nós,  no  mínimo  desde  1958,  aquele  que  nos  exaltava  de  alguma  forma,  nos 



 tirava  da  vala  comum  e  da  insignificância  social,  cultural,  histórica  e 

 geográfica.  De  repente,  através  dos  dribles  de  Garrincha,  da  folha  seca  de 

 Didi,  do  elástico  do  Rivelino  e  dos  gols  de  Pelé  existíamos  finalmente  na 

 superfície  do  planeta,  não  apenas  como  uma  porção  enorme  de  terra, 

 enfeitada  por  matas  e  cercada  por  praias,  mas  como  um  lugar  em  que,  em 

 alguma esfera, podia fazer a diferença para o globo. 

 Se  não  ganhamos  mais,  a  sensação  é  de  que  já  não  prestamos  nesse 

 ofício,  o  fracasso  habitual  da  vida  invadiu  o  gramado  e  mostrou  para  o 

 mundo,  a  nossa  inferioridade  que  as  quatro  linhas  escondiam.  O  que 

 faremos  do  destino  se  não  formos  mais  campeões  da  Copa  do  Mundo? 

 Parece  que  essa  sina  nos  aterroriza  em  todas  nossas  derrotas,  tanto  que 

 elegemos  como  nossas  grandes  catástrofes  civilizatórias,  os  tombos  que 

 levamos nesse esporte. 

 Assim,  o  Maracanazo  de  50,  a  derrota  de  1982  na  semifinal  e  o  7×1 

 de  2014  saíram  da  esfera  esportiva  e  se  transformaram  em  narrativas 

 históricas,  sociológicas  e  discursivas  acerca  de  nosso  subdesenvolvimento 

 como  nação.  Nossas  mazelas  sociais  estariam  todas  representadas  e 

 encarnadas  nesses  três  acontecimentos  futebolísticos  (sem  contar  as  outras  

 derrotas  como  a  final  de  1998  e  a  saída  nas  quartas  da  última  Copa).   E  toda 

 a  verborragia  para  explicar  essas  fatalidades  é  motivo  para  uma  escavação 

 antropológica nas causas de nossas dores. 

 Há  a  necessidade  de  explicar  o  país  pelo  futebol  e,  por  isso,  é  preciso 

 que  este  seja  altamente  vencedor,  a  esperança  de  um  futuro  imediato 

 político  melhor.  Nesse  sentido,  do  mesmo  jeito  que  o  7X1  encarnou  o  golpe 

 de  2016,  o  pentacampeonato  parece  que  irmanou  com  a  nova  era  que 

 surgiria  com  a  eleição  do  governo  Lula.  Por  esses  motivos,  há  tanto  debate 



 político  e  sociológico  acerca  de  nossas  derrotas  na  Copa.  O  que  estaríamos 

 dando  errado  como  nação?  Segue  o  golpe?  Por  que  não  seríamos  mais  os 

 melhores  justamente  naquilo  que  sempre  nos  orgulhamos  de  ser?  O  que 

 estaria faltando, onde foi que estamos errando, por quê? 

 O  debate  se  acirra  sobre  as  condições  materiais  e  espirituais  do 

 futebol  brasileiro,  as  quais  seriam  as  mesmas  do  nosso  povo.  Mas  o  que 

 emerge  ao  calor  da  torcida  é  a  nossa  mentalidade  de  colonizado. 

 Mentalidade  essa  que  deveríamos  combater  veementemente  se  quisermos 

 ser  campeões  novamente,  tanto  no  futebol  quanto  na  vida.  Essa  história  de 

 que  o  futebol  europeu  é  melhor,  de  que  eles  evoluíram  mais  do  que  nós  e 

 que  teríamos  que  aprender  com  eles,  mostra  o  quanto  nossa  estima  é  frágil 

 e  que  nos  definimos  sempre,  tendo  como  padrão  a  Europa  e  não  nós 

 mesmos.  Não  importa  se  recriamos  o  futebol  e  reinventamos  uma  nova 

 forma  de  jogar  esse  esporte,  capaz  de  suscitar  inveja  e  admiração  ao  mesmo 

 tempo. 

 Para  ganharmos  novamente,  teremos  que  copiar  os  europeus,  dizem 

 os  farristas  dos  comentários,  aqueles  que  sabem  tudo.  Devemos,  por  esse 

 pensamento,  modificar  toda  a  nossa  forma  de  pensar  o  futebol.  

 Aprendemos  com  os  donos  do  mundo,  com  os  reis  do  planeta!  Os  mais 

 ricos,  sábios,  limpos,  honestos,  organizados,  raça  superior  na  guerra   e 

 também  do  esporte!  Oh!  Como  somos  fracos,  desorganizados,  sujos,  pobres 

 e  burros  temos  que  imediatamente  mandar  nossos  técnicos  para  lá,  para  que 

 eles  uma  vez  por  todas,  aprendam  a  jogar  esse  novo  esporte,  chamado 

 futebol  moderno,  essa  nova  invenção  da  humanidade,  super  sofisticada  que 

 o brasileiro não tem condições de compreender! 



 Oras,  é  exatamente  com  esse  pensamento  que  perdemos!   Perdemos 

 quando  desvalorizamos  toda  a  nossa  história  para  copiar  porcamente  os 

 europeus,  achando  que  assim  estamos  descobrindo  o  ovo.  Para  se  adequar 

 ao  chamado  novo  futebol,  não  procuramos  mais  aprender  com  os  nossos 

 mestres,  não  há  busca  pelo  aprendizado  com  os  velhos  ídolos  e  não  se 

 procura  passar  nossas  tradições  e  a  nossa  cultura  futebolística,  em  nome  de 

 um  grande  esquema  tático,  aquele  do  futebol  da  nova  era,  no  qual,  prima 

 pela tecnologia, pela evolução e pela praticidade dos novos tempos. 

 De  repente,  nossa  ginga  original  que  nos  fez  5  vezes  campeões  do 

 mundo  se  tornou  obsoleta,  velha  e  antiquada.  “  O  futebol  mudou  e  o  Brasil 

 ficou  para  trás”  ,  concluem  os   experts   do  assunto,  fazendo  sociologia  de 

 botequim  para  explicar  quatro  Copas  que  já  não  ganhamos.  Já  os 

 professores  de  Educação  Física,  tentam  ensinar  esse  tal  futebol  europeu 

 para  a  molecada  nas  escolinhas  do  esporte,  padronizando  chutes  e  toques. 

 Ninguém  lembra  como  o  futebol  nasceu  no  Brasil,  ele  em  si,  um  esporte 

 trazido  exatamente  de  lá,  da  Metrópole  para  a  Colônia,  do  Império  da 

 Inglaterra  para  um  país  recém-independente,  recém-republicano  e 

 recém-liberto da escravidão. 

 Ele  chegou  aqui  como  esporte  de  elite,  apenas  para  brancos  e  ricos  e 

 se  espalhou  por  entre  o  povo,  e  o  povo  o  reinventou.  O  povo  o  deglutiu, 

 antropofagizou-o  !  Como  Oswald  de  Andrade  e  o  Movimento  Modernista 

 salientam:   “Só  a  Antropofagia  nos  une!  Socialmente.  Economicamente. 

 Filosoficamente”  .   Fizemos  isso  com  o  futebol,  aprendendo  o  que  deveria 

 ser aprendido e o adaptando e o tranformando como se aqui tivesse surgido. 

 E  assim,  deveríamos  fazer  novamente  com  o  dito  novo  futebol 

 moderno!  Absorvendo  da  nossa  maneira  o  que  interessa,  sem  deixar  de 

 sermos  nós  próprios,  remodelando-o  sobre  as  bases  que  já  críamos  e 

 inventamos.  Afinal,  foi  o  nosso  bailado  com  a  bola,  único  no  mundo,  que 



 nos  fez  chegar  aonde  chegamos  e  fez  ser  quem  somos.  Nossa  identidade  e 

 nossa  raiz.  Quem  sabe  essa  reviravolta  no  futebol,  buscando  aprender  com 

 nós mesmos, nos faça também voltar a mudar o nosso país. 

 ] 



 Futebol Moderno: Do Sonho a Ilusão. 

 A  briga  entre  a  BGM  e  a  Crefisa,  patrocinadores  de  dois  clubes 

 grandes  do  futebol  brasileiro,  que  atingiu  a  internet  essa  semana,  fez 

 novamente  eu  pensar  nas  relações  dos  símbolos  e  do  futebol  moderno  com 

 a nossa vida. 

 BGM  e  Crefisa  não  são  times  de  futebol,  mas  bancos,  portanto,  não 

 deveriam  receber  nenhum  grau  da  nossa  paixão!  Os  dois  não  pelejam,  não 

 driblam,  não  marcam  gols,  não  nos  emocionam,  ao  contrário,  o  que  eles 

 costumam fazer é vender aplicações e ganhar dinheiro. 

 Contudo,  essa  rixa  combina  com  o  torcedor  de  hoje,  visto  mais  como 

 um  cliente  do  que  como  um  ser  apaixonado.  O  chamado  futebol  moderno 

 transformou  o  torcedor  em  consumidor,  suas  relações  foram 

 mercantilizadas, seu espetáculo também. 

 O  torcedor  consumidor  é  o  que  chamamos  de   nutella   ou   modinha  , 

 aquele  que  vai  ao   estádio  de  futebol  mais  para  visitar  sua  loja  de  produtos, 

 comer  x-burguer,  postar  fotos  no  facebook,  mudar  seu  status,   do  que 

 realmente  se  entregar  ao  seu  time  compartilhando  seu  suor  e  seu  grito  com 

 os outros. 

 Para  esse  consumidor,  quanto  mais  dinheiro  entrar  no  time,  melhor! 

 Comemora-se  renda,  contratações,  altos  salários  dos  jogadores,  enquanto  a 

 camisa  do  seu  clube  virando  cada  vez  mais;  um  outdoor.  Os  lances,  os 

 dribles,  as  jogadas,  as  grandes  defesas  e  os  gols  vão  ficando  de  lado  e  se 

 tornando; o segundo plano do espetáculo. 



 Mas  é  o  tal  futebol  moderno  e,  parte  da  imprensa  esportiva  brasileira, 

 ávida  também  por  patrocínio,   não  cansa  de  exaltar  essas  parcerias  , 

 venerando  mais  times  com  os  cofres  cheios,  do  que  aqueles  que  jogam. 

  Muitos  dizem  que  esse  é  um  caminho  sem  volta,  desde  que  os  clubes  do 

 exterior  começaram  a  inflacionar  o  mercado  com  o  objetivo  de  atrair 

 nossos melhores jogadores. 

 Antigamente,  o  jogador  brasileiro  nascia  nas  várzeas,  nos  times 

 peladeiros,  nos  campos  de  terra,  nas  quadras  descobertas,  se  revelava  nos 

 pequenos  times  e  depois,  marcava  o  seu  auge  nos  times  das  metrópoles, 

 mas  ainda  assim,  dentro  do  Brasil.  Embora,  o  poder  do  dinheiro  já  aparecia, 

 porque  os  clubes  dos  centros  industriais  do  país  abocanhavam  os 

 verdadeiros talentos. 

 Os  clubes  pequenos  e  do  interior  eram  verdadeiras  barrigas  de 

 aluguéis  parindo  moleques   gingadeiros  das  ruas.  Os  do  exterior,  só 

 apareciam  no  final  da  carreira  do  jogador  e,  mesmo  assim, não  era  a  sua 

 melhor  vitrine.  A  meta  do  atleta  era  ser  artista  da  bola  e  apresentar  sua  arte 

 nas  exposições  da  seleção  brasileira,  o  dinheiro  seria  a  consequência.  Hoje, 

 o dinheiro é o objetivo. 

 O  moleque  mal  saiu  das  fraldas  e  já  tem  empresário,  seu  objetivo  não 

 é  desenvolver  a  arte  e  nem  a  camisa  amarela,  adeus  à  eternidade  se  com  17 

 anos  você  já  pode  ficar  rico!  Ao  menor  sinal  de  uma  promessa,  os 

 mercadores  de  Navio  Negreiro  atuais  chegam  com  seus  laços  disfarçados 

 de  contratos  para  capturar  nossos  meninos  e  levá-los  embora,  sem  ao 

 menos esses conhecerem os campos verdes do seu próprio país. 



 O  Brasil  sempre  foi  o  país  que  mais  exporta  jogadores  do  mundo, 

 sendo  esse  comércio,  a  terceira  maior  exportação  da  nossa  economia  em 

 relação  a  valores,  gerando  superávit  comercial  na  nossa  balança.   Enquanto 

 75  %  dos  jogadores  brasileiros,  residentes  no  solo  da  mãe  gentil,  ganham 

 até dois salários mínimos! 

 O  futebol  europeu  cansado  de  perder  em  casa  por  5X2  numa  final,  de 

 forma  humilhante,  reis  e  rainhas  de  escravos  perderem  para  jogadores 

 negros,  pensou  uma  maneira  de  acabar  com  a  supremacia  da  senzala  do 

 terceiro  mundo!  Impôs  sua  escola  de  futebol  força,  futebol  físico  e  futebol 

 tático,  porque  eles  não  eram  páreos  para  o  futebol  dança,  futebol  poesia, 

 futebol  pintura,  futebol  escultura  e  futebol  música.  E  eles  tinham  dinheiro, 

 e como! 

 Esse  esporte  passou  a  ser  visto  como  um  evento  publicitário, 

 marqueteiro,  o  jogador-  um  ator  de  comercial.   E  qual  o  melhor 

 representante  para  a  marca  multinacional  do  que  um  futebolista  brasileiro? 

 Graças  ao  Pelé  que  deu  a  fama  para  se  explorar  esse  adjetivo  pátrio.  Mas  no 

 início, ainda se precisava de talento. 

 Ronaldo,  por  exemplo,  sustentava  a  Nike  em  seu  corpo,  dos  pés  até  a 

 cabeça,  embora  ele  tinha  ginga,  música  e  poesia  para  dar.  Hoje,  basta  a 

 fama  e  não  precisa  mais  ter  talento,  a  promessa  não  precisa  mais  treinar, 

 não  precisa  aprender  e  muitas  vezes,  nem  jogar.  Neymar  se  quiser,  não 

 precisa  mais  chutar  uma  bola  e  vai  continuar  sendo  o  Neymar,  o  jogador 

 capa de revista da Gillete. 



 Se  o  jogador  não  mais  precisa  jogar,  o  torcedor  também  não  precisa 

 mais  torcer!  Bastam  manter  os  jogos  com  alguns  velhos  rituais  e  o  evento 

 business está garantido! 

 O  cliente  que  enfeita  o  peito  com  o  símbolo,  não  se  importará  em 

 ganhar  mais  alguns,  porque  o  que  ele  quer,  é  se  sentir  parte  do  espetáculo 

 monetário.  Mostrar  que  tem  a  camisa,  o  ingresso,  a  foto  com  o  jogador,  o 

 selfie  sentado  e  comportado  na  arquibancada,  sorriso  no  rosto,  perfume  de 

 rolê,   o  x-burguer,  a  lembrancinha  depois  do  jogo  e  perguntar,  quanto  foi  a 

 partida quando sair para ir embora com os amigos. 

 Tanto  faz  agora,  se  o  time  é  Corinthians  ou  BGM,  Palmeiras  ou 

 Crefisa.  O  futebol  moderno  ostenta  tantas  propagandas  e  poder,  que  o 

 cliente-torcedor  nem  sabe  mais  o  que  consome,  para  quem  torce  ou  o  que 

 ama e se ama. 

 Enquanto  isso,  nossos  meninos  são  capturados  cada  vez  mais  cedo, 

 enriquecidos  monstruosamente  para  não  jogar  o  genuíno  futebol  brasileiro, 

 para  não  serem  o  que  sempre  fomos,  moldados  aqui  e  lá  fora  para  copiarem 

 e se adequarem às escolas europeias desse esporte. 

 E  vão  se  tornando  cada  vez  mais  jogadores  comuns!  Os  grandes 

 clubes  brasileiros  assumem  o  papel  que  os  clubes  do  interior  tinham  de 

 barrigas  de  aluguéis.   A  nossa  identidade  ameríndia,  negra  e  portuguesa  é 

 jogada  cada  vez  mais  de  escanteio  para  mostrar  o  nosso  lugar  de  sempre  no 

 globo,  e  que,  por  ventura,  ousamos  um  dia  desafiar  com  os  nossos  pés!  A 

 de um país periférico e subdesenvolvido! 



 A  mídia  corrompida  não  deixa  de  paparicar  os  Reais  Madrids  da 

 vida,  mostrando  como  seria  impossível  batê-los  dentro  do  campo  e  os 

 exalta  como  os  reis  do  mundo.  Por  isso,  o  Palmeiras  só  poderia  ser  o  Real 

 Madrid  das  Américas,  nunca  o  Palmeiras  mesmo,  enquanto  o  Corinthians 

 só  desafiou  a  lei  dos  reis  (quando  venceu  o  Chelsea  e  foi  campeão  mundial 

 em 2012) e  os venceu,  por pura sorte e não por merecimento. 

 O  torcedor  modinha  cai  nessa  conversa  e,  por  isso,  não  vê  como 

 escândalo  ter  um  time  na  Europa  também,  usar  na  semana,  mais  a  camisa 

 do  seu  time  europeu  do  que  a  do  seu  pequeno  time  brasileiro.  Este  deveria 

 se  prostituir  ao  mercado  se  quiser  competir  um  pouco  com  os 

 colonizadores.  Essa  perspectiva  vira-lata,  que  achamos  superadas  em  1958, 

 foi  novamente  desenvolvida  por  especialistas  e  técnicos  do  esporte, 

 estudados lá fora e pós-graduados na ciência do 4-4-2. 

 A  ideia  é  jogar  mais  igual  possível  para  que  o  cliente  torcedor  não 

 consuma  apenas  um  produto  espetáculo,  mas  vários.  Depois  saia  de  casa 

 com  sua  camisa  outdoor  decidido  abrir  uma  conta  no  tal  banco,  comprar 

 um  barbeador  e  um  tênis,   todos  na  grande  rede  golpista  que  passa 

 luminosa no letreiro ao lado do gramado. 

 Há  torcedores  que  se  recusam  a  essa  lógica  mercantilista  e  lutam  para 

 poder  torcer  com  poesia  e  sonho.  O  que  obriga  as  mandatárias  do  esporte,  a 

 proibir  suas  festas,  suas  paixões,  o  seus  amores  misturados  nas  bandeiras, 

 nos  sons  e  nas  luzes.  Homogênicos  na  forma  de  jogar  e  homogênicos  na 

 forma  de  torcer,  os  sonhos  vão  se  deixando  de  lado  e  a  poesia,  assassinada! 

 No  final,  ninguém  sabe  mais  o  que  ali  faz,  ama  ou  venera  desde  que  o  ter  se 

 realize… 



   

 “A carne mais barata do mercado é a carne da criança negra" 

 Aqui  é  a  mesma  coisa.  O  café  dos  profissionais  são  aquela  frescura, 

 enquanto  o  café  da  base  é  só  um  pãozinho  com  manteiga"  (porteiro  de 

 um clube de futebol do interior em conversa com essa colunista".) 

 A  frase  acima,  proferida  por  um  porteiro  de  um  clube  de  futebol,  ao 

 se  referir  ao  tratamento  dado  pelo  clube  às  categorias  de  base,  demonstra 

 como  são  vistos  meninos  e  meninas  que  querem  ser  jogadores  de  futebol: 

 como a carne mais barata do mercado. 

 No  sonho  pessoal  de  cada  um,  basta  jogar  futebol  para  se  encontrar 

 com  a  eternidade.   Expressão  que  saltou  em  minha  mente,  depois  de  ver  as 

 homenagens aos meninos do Ninho do Urubu. 

 No  país  em  que  uma  tragédia  amortiza  a  outra,  não  posso  deixar  de 

 registrar  minha  consternação  profunda  com  o  que  aconteceu  naquele 

 espaço,  o  qual  o  Flamengo  chamava  de  CT  da  base.  É  claro  que  a  frase 



 demonstra  que  o  descaso  não  era  apenas  do  clube  carioca,  mas  é  notório 

 que  o  clube  que  revelou  Zico  teria  condições  de  reverter  qualquer  situação 

 desfavorável.  Vivendo  em  profundas  latas  de  sardinha,  as  crianças  que  o 

 clube  adotou  para  formar   mercadorias  vendáveis  para  o  exterior,  não 

 tinham  a  real  dimensão  do  descaso  que  as  rodeavam.  Para  elas,  estar  ali  era 

 a  realização  de  um  sonho,  o  início  de  uma  trajetória  de  sucessos,  glórias  e  o 

 mais importante: sem miséria para si e para os seus familiares. 

 Alguns  porcos  jornalistas  tiveram  a  pachorra  de  dizer  na  televisão 

 que,  o  que  aquelas  crianças  experimentavam  naquele  espaço  fadado  ao 

 pior,  era  muito  melhor  do  que  aquilo  que  muitas  delas  tinham  em  suas 

 casas!  Veja  que  animal!  As  crianças  morreram,  em  um  acidente  totalmente 

 evitável,  de  maneira  horrenda  e  pavorosa,  com  seus  corpos  queimados   pelo 

 fogo  e  sufocados  pela  fumaça,  e  alguns  abrem  a  boca  para  pestanejar  seu 

 rancor   de  classe  e  seu  racismo:   “mas  eles  viviam  melhor  do  que  em  seus 

 lares”.   Como  se  elas  não  tivessem  o  direito  de  viver  bem,  como  se  o  que  o 

 clube  fizesse  fosse  muito  e  como  se  morrer  queimado  fosse  melhor  do  que 

 as suas origens! 

 É  óbvio  que  a  responsabilidade  é  do  Flamengo!  Como  seria  do 

 Corinthians  ou  da  Ponte  Preta  ou  de  qualquer  outro  time  se  tal  fato 

 ocorresse  com  suas  categorias  da  base.  É  preciso  pontuar  que  toda 

 instituição  que  adota  o  filho  dos  outros  para  formar  atletas  para  o  seu  bel 

 lucro,  é  sim  responsável,  não  só  pela  segurança,  mas  pela  formação  dessa 

 pessoa  como  ser  humano.  Mas  é  essa  parte  que  os  clubes  esquecem:  a  de 

 que  aqueles  seres  são  mais  do  que  futuros  operários  da  bola  em  formação, 

 são seres humanos, são gente, são crianças! 

 Se  o  Flamengo  é  responsável,  ele  não  é  o  único  culpado.  Culpados 

 são  todos  que  deixaram  o  futebol  brasileiro  chegar  nessa  situação,  onde 



 meninos  e  meninas  são  vistos  desde  muito  cedo  como  novilhas  que  irão 

 crescer,  engordar,  dar  boizinhos  e  depois  serão  vendidos  para  os  açougues 

 do  mundo  como  carne  barata,  mas  sempre  lucrativa  para  enriquecer  os 

 tubarões.  Há  garotos  e  garotas  que  com  10  anos  já  estão  sendo  agenciados 

 por  empresários,  esses  verdadeiros  cafetões  do  futebol.  Como  também  há 

 clubes  do  exterior  monitorando  crianças  dessa  idade  para  uma  possível 

 compra. 

 Sempre  detestei  o  uso  dos  verbos  comprar  e  vender  para  se  referir  à 

 transição  de  jogadores,  mas  não  existem  palavras  mais  apropriadas  do  que 

 estas  para  o  futebol  em  geral.  Esses  verbos  retratam  bem  o  que  significa  os 

 jogadores  para  os  empresários  da  bola:  objetos,  mercadorias,  gados.  Esses 

 mesmos verbos eram usados para se referir a seres humanos na escravidão. 

 A  única  coisa  que  difere  é  o  sentimento  e  a  ilusão  de  que  os  atuais 

 escravos  ganharão  muito  dinheiro  e  que  poderão  comprar  a  carta  de  alforria 

 da  família  toda  e  de  cinco  gerações.  Na  prática,  isso  não  difere  de  muitos 

 escravos  no  Século  XIX,  antes  da  lei  do  ventre  livre,  que  trabalhavam  a 

 vida  toda,  se  dispunham  a  ir  para  a  guerra  para  conseguir  comprar  a  carta 

 de  alforria  dos  filhos.  Os  incêndios  também  aconteciam  esporadicamente 

 nas  senzalas  feitas  de  material  altamente  inflamável.  Como  coincidência, 

 90 por cento dos meninos que morreram no Flamengo são negros. 

 O  que  esses  clubes  formadores  fazem  pelos  garotos  e  garotas  que  ali 

 adentram,  deixam  suas  famílias  e  partem  em  busca  do  Eldorado  do  futebol, 

 é  tudo,  menos  formar,  isto  é,  educar.  Formar  uma  criança  significa  você  ser 

 responsável  por  ela,  formar  também  pressupõe  o  cuidar,  já  que,  um 

 indivíduo  em  formação  não  tem  autonomia  suficiente  para  decidir  e  zelar 

 sozinho  pela  sua  vida  e  pela  sua  segurança.  Senão,  ele  não  precisaria  de 



 professores,  pais  e  responsáveis  por  ele.  Uma  criança  e  um  adolescente  não 

 têm  condições  muitas  vezes  de  analisar  se  sua  vida  está  em  perigo,  se  morar 

 em  containers  é  coisa  de  gado,  se  dentro  deles  tem  material  inflamável,  se 

 há  apenas  uma  porta  de  saída  e  se  o  ar-condicionado  foi  instalado 

 corretamente.  Principalmente  quando  esta  instituição  em  que  ele  se 

 encontra é endeusada e idealizada historicamente e socialmente. 

 Para  esses  meninos  que  morreram,  eles  estavam  no  Flamengo  e  isso 

 era  tudo!  Para  as  famílias  também!  Estar  no  Flamengo  com  14  anos  seria  a 

 mesma  coisa  que  passar  em  um  vestibular  dificílimo  e  entrar  numa  USP  ou 

 UNESP  da  vida.  Em  suas  mentes,  treinar  em  um  clube  grande  como  o 

 Flamengo   já  era  uma  demonstração  de  alpinismo  social,  de  vitória 

 garantida,  de  meio  caminho  andado,  pois  quantos  meninos  não  gostariam 

 de  passar  numa  peneira  dessas,  vestir  a  camisa  de  um  clube  consagrado? 

 Quantos  meninos  e  meninas  pelo  país  não  estariam  em  piores  condições 

 que  eles?  Com  esse  discurso  às  vezes  até  pronunciado  com  essas  palavras 

 por  gente  que  deveria  zelá-los,  o  garoto  poderia  dormir  em  paz  a  sua  noite 

 dos justos, esperando acordar de manhã como rei. 

 Mal  sabiam  esse  menino  e  sua  família,  que  toda  essa  cantiga 

 proferida  em  seu  nome,  esconderia  o  mesmo  descaso  que  todo  dia  as 

 crianças  desse  país  são  submetidas  nas  mais  diversas  esferas.  Eu,  como 

 professora,  já  dei  aula  em  escolas  sem  as  mínimas  condições  salutares  e  em 

 prédios  sem  alvará  dos  bombeiros,  sem  ventilação,  sem  bebedouros,  sem 

 extintores,  sem  refeitórios,  sem  quadras,  sem  pátio  e  com  o  teto  desabando 

 na  cabeça  de  um  aluno.  Em  situações  como  essa  descrita,  poderia  fazer 

 como  muitos,  dar  a  minha  aula  e  rezar  para  que  nada  acontecesse  e  se 

 acontecesse  –  culpar  apenas  o  governo  criminoso  (o  qual  sim  seria  o  maior 

 responsável).  Mas  não,  eu  e  a  diretora  procuramos  conversar  com  os  pais 



 sobre  a  situação  daquele  ambiente  e  incentivamos  os  alunos  a  fazerem 

 passeatas  e  manifestações,  as  quais  renderam  imprensa  e  notícia  ao  fato. 

 Conclusão:  o  governo  do  estado  de  SP  teve  que  reformar  o  local.  Contudo, 

 é  vergonhoso  sentir  na  pele   todos  os  dias  o  tratamento  que  o  Estado 

 (aquele  que  deveria  zelar  pelo  cumprimento  do  ECA)  dá  as  crianças 

 pobres! 

 Todos  os  adultos  que  tem  como  profissão  “olhar  de  crianças”  devem 

 ser  colocar  como  responsáveis  por  ela,  tanto  fisicamente  como  moralmente. 

 No  caso  dos  jogadores  das  bases,  eles  precisam  ser  vistos  como  crianças  e 

 como  educandos  e  menos  como  produtos  em  fabricação.  E  se  algo  está 

 errado  e  pode  colocar  suas  vidas  em  risco,  todos  devem  denunciar,  falar  ou 

 pagarão por omissão. 

 As  instituições  precisam  ser  cobradas  e  responsabilizadas  civil  e 

 criminalmente  pelo  o  que  acontece  com  os  meninos  e  meninas  que  estão 

 em  seus  cercos.  Não  só  em  questão  de  segurança,  mas  também  em  relação 

 ao  caráter  desse  indivíduo  quanto  adulto.  Exemplo:  em  que  medida  o 

 Santos  tem  responsabilidade  pelas  excentricidades  e  falta  de  personalidade 

 do  Neymar?  Parece  que  o  cara  cresceu  sozinho  e  nada  e  ninguém  o  ajudou 

 a  ser  essa  pessoa  totalmente  desconectada  da  realidade  e  do  próprio  futebol, 

 capaz  de  corar  de  vergonha  as  criancinhas  de  5  anos  por  tamanha  birra  que 

 sua figura insiste projetar para o mundo. 

 Um  clube  de  futebol  que  expatria  crianças  de  seus  pais  deveria  se 

 comportar  antes  de  tudo  como  um  clube  educador,  onde  o  ser  humano 

 falasse mais alto do que as cifras. 



 O Futebol Feminino e o Empoderamento das Mulheres 



 Começa  a  Copa  do  Mundo  Feminina  e  junto  com  ela  uma  nova 

 história  para  as  mulheres  no  mundo  e  no  Brasil.  Não  tem  como  se 

 emocionar e refletir sobre o que esse evento significa. 

 As  mulheres  sempre  estiveram  envolvidas  com  o  futebol  desde  a  sua 

 criação,  principalmente  no  Brasil,  onde  é  possível  vê-las  em  fotos  de 

 arquibancadas  nos  primórdios  do  esporte.  Contudo,  há  pouco  registro 

 histórico  do  envolvimento  das  mulheres  na  fundação  dos  clubes,  talvez 

 porque  os  que  escreviam  a  história  literalmente  fossem  os  homens.  Mas 

 não  é  difícil  imaginar  nos  idos  de  1900,  1910  e  20  quem  lavavam  os 

 uniformes,  quem  os  bordavam,  quem  os  passavam,  quem  limpavam  as 

 sedes  dos  clubes,  os  campos,  e  quem  preparava  as  refeições  dos  jogadores. 

 Essa  história,  como  tantas  outras  da  participação  feminina  na  sociedade, 

 sempre  foi  apagada,  subjugada,  ignorada  para  que  os  homens  se 

 colocassem  como  pioneiros  em  todos  os  setores  do  desenvolvimento 

 humano. 

 As  mulheres  já  ensaiavam  entrar  para  o  esporte  se  o  mesmo  não  tivesse 

 ganho  no  Brasil:  sinônimo  de  masculinidade,  virilidade,  poder  e  força  do 

 patriarcado.  Jogar  esse  esporte  em  nosso  país,  para  a  mulher,  se  tornou  uma 

 desobediência  a  todos  os  parâmetros  estabelecidos  chegando  o  mesmo  a  ser 

 proibido ao sexo feminino por decreto de 1940 a 1980. 

 Lembro  que  quando  eu  era  criança  e  eu  ia  jogar  futebol  com  os  meus 

 irmãos  e  moleques  na  rua,  eu  ouvia  que  era  um  esporte  sujo  para  mim,  que 

 ia  me  deixar  macho,  que  eu  iria  ficar  com  o  corpo  feio,  que  viraria  sapatão, 

 que  não  iria  arrumar  namorado,  eca,  futebol  era  coisa  para  homens! 

 Mulheres  delicadas  nunca  iriam  gostar  desse  esporte  e  se  eu  gostava  era 

 porque  eu  não  fazia  jus  ao  meu  sexo  e  gênero:  não  era  delicada,  não  era 

 boazinha, não era meiga, não era uma doce menina se eu insistisse. 



 Infelizmente  parei  de  jogar,  menos  pelas  coisas  que  me  falavam,  mais  por 

 me  sentir  uma  desajeitada  e  sem  habilidade,  mas  o  gosto  do  futebol  não 

 saiu  de  mim  e  eu  vivia  um  conflito  entre  querer  agradar  a  sociedade  e  ser 

 quem  eu  realmente  era.  Quando  percebi  que  tudo  não  passava  de  machismo 

 e  que  nada  poderia  moldar  o  que  somos  quando  queremos,  voltei  a  pensar 

 no  futebol,  agora  sonhando  em  ser  comentarista  ou  narradora  esportiva  e 

 passei  a  brincar  de  narrar  as  peladas  da  rua,  enquanto  morria  de  orgulho  da 

 habilidade  da  minha  irmã  3  anos  mais  nova,  porque  ela  passava  a  bola  por 

 entre as pernas de todos os meninos no jogo. 

 Veio  as  Olimpíadas  de  Atlanta  em  1996  e  finalmente  o  Brasil  descobriu  que 

 tinha  mulheres  habilidosas  jogando  futebol,  o  quarto  lugar  numa 

 competição  como  essa  era  um  tapa  na  cara  bem  dado  da  hipocrisia,  já  que, 

 muitas  meninas  ali  não  tinham  apoio  nenhum:  nem  midiático,  nem 

 financeiro,  nem  social  e  muito  menos  cultural.  Enquanto  os  milionários  e 

 badalados  dos  jogadores  brasileiros  passavam  vergonha  com  a  medalha  de 

 bronze  e  vergonha  maior  por  não  quererem  receber  a  medalha  na  cerimônia 

 oficial,  mulheres  que  dormiam  em  barracos  e  que  treinavam  com  os  irmãos, 

 ou  que  nunca  tinham  visto  um  ginecologista,  chegavam  sozinhas  em  uma 

 classificação histórica. 

 Depois  de  23  anos,  principalmente  da  Copa  do  Mundo  de  2002,  o  futebol 

 masculino  só  decaiu,  muito  por  causa  dos  cafetões  chamado  de  empresários 

 e  as  grandes  negociações  que  deixaram  o  talento  em  segundo  ou  terceiro 

 plano.  Perde-se  tempo  com  o  gel  e  espelho,  enquanto  o  trabalho  duro  e  o 

 suor  são  colocados  de  lado.  Jogadores  se  transformaram  em  celebridades, 

 atores  de  grandes  marcas,  bajulados  e  caracterizados.  O  estilo  de  jogo  se 

 padroniza,  a  criatividade  é  amassada  e  subjugada  em  prol  de  esquemas 

 numéricos,  enquanto  o  prazer  estético  de  se  ver  uma  partida  é  sacrificado 

 em prol de um  futebol burocratizado. 



 Hoje,  o  futebol  masculino  brasileiro  vive  uma  crise  de  identidade,  enquanto 

 o  feminino  cresce.  Nesse  período,  após  as  Olimpíadas  de  Atlanta,  as 

 mulheres  começaram  a  ganhar  o  seu  verdadeiro  espaço  dentro  do  esporte. 

 Não  se  pode  dizer  que  já  venceram  todas  as  barreiras  e  preconceitos,  com 

 certeza  ainda  há  e  muito!  As  dificuldades  que  elas  passam  para  jogar 

 futebol  foram  e  são  gigantes.  Mas  talvez  por  não  serem  celebridades,  nem 

 perderem  tempo  com  gel  e  espelho  (  se  penteia  o  cabelo,  e  não  a  alma),  é 

 que  talvez  o  futebol  brasileiro  encontre  nas  meninas  aquele  antigo  espaço 

 para a arte. 

 O  futebol  feminino  não  é  retranqueiro,  não  é  escamoso,  ele  vai  para  frente, 

 gosta  do  gol,  do  drible,  valoriza  a  ginga,  o  peito  e  a  raça.  A  determinação  se 

 personifica,  não  existe  corpo  mole,  ninguém  ali  quer  self,  quer  apenas  jogar 

 e  ter  os  seus  direitos  de  esportista  e  atleta  reconhecidos.  Sem  privilégios  ou 

 preconceitos. 

 Eis  que  na  última  década  tivemos  a  melhor  jogadora  de  futebol  feminino  de 

 todos  os  tempos.  Recordista  de  bolas  de  ouro,  maior  que  Messi  e  CR7, 

 Marta  encarna  a  coragem,  a  força  e  obstinação  de  uma  mulher  não  só  ao 

 jogar  futebol,  mas  em  todas  as  esferas  da  vida  pública.  Frequentemente,  usa 

 o  seu  exemplo  e  sua  história  de  vida  para  reivindicar  igualdades  de  gênero 

 tanto  no  seu  esporte,  como  na  vida.  Embaixadora  da  ONU  para  igualdades 

 de  gênero,  ela  faz  questão  de  dizer  para  as  meninas  do  mundo  todo  que  elas 

 podem!  O  que  transforma  o  futebol  feminino  em  plataforma  de  luta  pela 

 igualdade  entre  os  gêneros,  entre  os  sexos  e  principalmente  entre  as 

 pessoas.  Neste  sentido,  a  modalidade  nasce  e  se  consolida  como  luta  pela 

 emancipação e empoderamento. 

 Contudo,  sentimos  que  a  coisa  está  realmente  mudando  quando  vemos  o 

 surgimento  de  uma  imprensa  esportiva  feminina  não  só  para  os  jogos  de 

 futebol  feminino,  mas  também  para  o  masculino.  E  uma  imprensa  esportiva 



 feminina  não  apenas  para  fazer  entrevista  na  beira  do  campo,  ou  apresentar 

 as  mesas  redondas  da  vida  e  sim  para  tecer  comentários,  análises,  falar  dos 

 esquemas,  das  jogadas,  do  gols,  dos  lances  ,  das  faltas  e  pasmem;  até  dos 

 impedimentos!  Os  homens  piram  porque  não  imaginavam  que  as  mulheres 

 pudessem  escrever  e  falar  de  futebol  com  propriedade  até  mais  do  que 

 jogar!  Falar  e  escrever  são  atos  que  a  sociedade  patriarcal  associou 

 com  o  falo,  com  a  inserção  no  mundo  público  e  com  o  poder  do  macho 

 humano.  Tomar  esse  poder  para  si  de  um  campo  do  qual  esse  macho 

 julgou  ser  seu  domínio  absoluto  se  transformou  no  maior  ato  de  rebeldia  da 

 última  década.  Quando  uma  Ana  Thaís  dá  um  banho  de  análise  e 

 conhecimento  sobre  futebol,  as  caras  e  bocas  dos  analistas  masculinos  são  a 

 coisa  mais  embasbacada  do  planeta  e  não  é  raro  a  invejinha  de  alguns  tentar 

 diminuir  a  capacidade  dela  (algo  que  muitos  homens  estão  acostumados 

 sempre a fazer com as mulheres). 

 E  agora  eles  terão  que  aguentar,  pois  as  mulheres  não  entrarão  na  mídia 

 esportiva  mais  para  atrair  com  os  seus  corpos  o  público  masculino,  não 

 serão  mais  adornos  de  programas  e  publicidades,  não  apitarão  os  jogos  ou 

 jogarão  futebol  para  colocar  um  shortinho  colado  na  bunda!  Agora  elas 

 serão  as  donas  da  palavra  e  da  bola  toda.  O  futebol  também  é  nosso!  A 

 Copa  do  Mundo  é  nossa  e  ela  será  transmitida  ao  vivo  pela  Globo,  Band  e 

 quem  mais  quiser.  Iremos  para  os  bares,  beber  e  assistir  futebol. 

 Comemoraremos  cada  gol  e  cada  vitória  que  não  é  somente  no  campo,  mas 

 também na história e na vida! Se virem com o machismo de vocês... 

   



 Futebol feminino, feminismo e os homens 

 Nossa!  Ela  sabe  bastante  de  futebol!  São  os  dizeres  que 

 sempre  acompanham  minhas  últimas  palavras  toda  vez  que  estou 

 em  uma  roda  de  conversa  sobre  o  assunto.  Pois,  noventa  e  cinco 

 por  cento  dessas  rodas  sempre  foram  formadas  por  homens  que 

 acreditam  fielmente  que  para  saber  sobre  futebol,  basta  ter  pinto  e 



 não  cérebro.  Eles  entendem  que  o  grau  de  autoridade  da  fala  sobre 

 futebol  reside  no  falo.  E  não  no  conhecimento.  Por  isso,  já  vi  muitos 

 homens  não  admitir  perder  uma  conversa  sobre  o  assunto  comigo  e 

 tentar  desconstruir  minha  postura  e  o  que  eu  faria  ali,  e  não  meus 

 argumentos. 

 Se  uma  mulher  que  gosta  e  fala  de  futebol  sofre  assim, 

 imagina  uma  que  joga.  Considero  o  espaço  do  futebol;  o  maior 

 espaço  de  interdição  à  mulher  ao  mundo  público  que  já  existiu  no 

 Brasil!  Já  vi  mulheres  pedreiras,  marceneiras,  motoristas, 

 seguranças,  chefes,  mas  ser  jogadora  de  futebol  talvez  seja  a 

 profissão  mais  difícil  de  todas.  Seja  porque  na  infância,  ela  é  tolhida 

 totalmente  em  seu  desenvolvimento  físico-motor,  seja  porque  a 

 menina  é  incentivada  desde  cedo  a  ter  dupla  jornada:  a  escola  e  as 

 tarefas  domésticas.  Muitas  meninas  são  criadas  como  verdadeiros 

 bibelôs,  moças  arrumadas  e  bem  comportadas  com  fitas  na  cabeça, 

 saias  engomadas,  presilhas,  laçarotes,  tiaras  e  sandálias  já  com 

 saltinhos  e  bicos  finos,  nem  um  pouco  confortáveis  para  uma 

 criança,  mas  educativos  quanto  à  moda  que  prende  o  corpo 

 feminino e à postura que se espera dele. 

 Ainda  hoje,  há  serviços  sociais  oferecidos  às  meninas  pelo 

 poder  público  e  por  outras  organizações  que  não  fogem  da 

 originalidade  das  aulas  de  balé,  artesanato  e  corte  –  costura.  Não 

 que  esses  cursos  fossem  menores,  ao  contrário,  o  problema  é 

 tentar  obrigar  todas  a  fazer  sempre  as  mesmas  coisas  e  não 

 oferecer  outras  possibilidades.  As  aptidões  deveriam  ser  a  única 

 mola  propulsora  para  oferecimento  e  escolhas  de  atividades  para  e 

 pelas  crianças,  e  não  o  sexo  que  vem  marcado  na  certidão  de 

 nascimento.  Neste  sentido,  toda  jogadora  de  futebol  para  ser  o  que 



 ela  é,  jogadora  de  futebol,  antes  ela  teve  que  ser  uma  menina  mal 

 educada,  uma  garota  rebelde  e  toda  menina  que  joga  futebol  hoje 

 tem que rebelde inevitavelmente ser. 

 Sem  modos,  moleca,  a  menina  mal  educada  vence  os 

 apelidos,  as  picuinhas,  a  misoginia,  a  desconfiança  e  até  abusos. 

 Marta  conta  bem  o  que  sofreu  na  infância  quando  foi  escalada  em 

 um  time  de  meninos,  capaz  de  fazer  o  time  adversário  retirar-se  do 

 campo  por  causa  de  sua  presença.  E  o  medo  de  perder  para  uma 

 menina?Coisas do macho brasileiro difícil de explicar… 

 Marta,  a  menina  rebelde  se  transformou  na  maior  jogadora  de 

 futebol  de  todos  os  tempos  e  na  nossa  maior  feminista 

 contemporânea.  Aquela  que  usa  o  futebol  não  apenas  para  mostrar 

 sua  arte  em  si,  suas  habilidades  fora  do  comum,  mas  para  lutar  por 

 igualdade  de  gênero.  Aquela  que  marca  um  gol  e  lembra  que  o 

 mundo  do  futebol  não  é  o  mesmo  para  homens  e  mulheres.  Que 

 passa  um  batom  roxo  e  vermelho  para  entrar  em  campo  e  dizer 

 que, antes de tudo, joga futebol com um corpo de mulher. 

 Posso  dizer  que  ela  é  a  maior  jogadora  de  futebol  atual  entre 

 homens  e  mulheres,  porque  nem  Cristiano  Ronaldo  e  nem  Messi 

 tem  mais  bolas  de  ouro  do  que  ela.  Mas  as  desculpas  dos  analistas 

 para  não  colocá-la  como  a  maior  em  nossa  contemporaneidade  e 

 na  história  é  que  o  nível  do  futebol  feminino  seria  mais  fraco.  São 

 adjetivos  como  esse  sem  análise  técnica,  tática  e  contextual  que 

 demonstra  com  quantos  paus,  vulgo,  misoginias,  se  faz  uma  canoa 

 –  leia-se  o  patriarcado.  Por  que  adjetivar  de  fraco?  Por  ser 

 feminino? 



 Lembro  que  a  palavra  “feminino”  carrega  consigo  infelizmente 

 toda  as  polaridades  tidas  como  negativas  pela  dicotomia  de 

 pensamento  que  se  estabeleceu  na  civilização  ocidental.  O  feminino 

 passou  a  ser  visto  como  sinônimo  de  feio,  pequeno,  escuro,  noite, 

 baixo,  fantasia,  emoção,  loucura,  hórrido,  gelado,  desespero  e 

 obviamente,  fraco.  Enquanto  o  masculino  seria  relacionado  com  as 

 polaridades  consideradas  positivas  de  força,  beleza,  luz,  alto,  razão, 

 mente, quente e sóbrio. 

 O  futebol  no  Brasil  se  tornou  o  sinônimo  do  lugar  do  masculino 

 por  excelência,  por  essa  razão,  ele  vem  associado  à  força, 

 racionalidade  do  jogo,  poder  e  viralidade.  Para  o  homem  brasileiro, 

 a  mulher  que  adentra  esse  espaço,  o  ameaça  frontalmente  e  ele 

 tem  medo  de  descobrir  que  no  fundo  no  fundo,  não  é  tão  forte 

 assim,  não  é  tão  poderoso  assim,  não  é  tão  racional  assim.  Medo 

 de perder no jogo para uma mulher. 

 Continuo  a  escrita  desse  texto  pós  a  eliminação  da  seleção 

 feminina  diante  da  França,  depois  de  uma  partida  aguerrida,  mas 

 sem  pernas  para  uma  prorrogação,  o  choro  das  jogadoras,  o 

 desabafo  da  Marta  que  se  torna  a  porta  voz  de  uma  geração  que 

 poderia  ir  muito  além,  ser  campeã  do  mundo,  ser  ouro  nas 

 Olimpíadas,  mas  que  só  não  foram  porque  nunca  tiveram  um  pingo 

 de estrutura, verdadeiramente falando, voltada para elas. 

 A  CBF  e  as  federações  sempre  trataram  o  futebol  feminino 

 como  um  favor,  como  um  anexo,  algo  em  que  elas  se  veem 

 obrigadas  a  investir  o  mínimo,  mas  sempre  com  os  restos  do 

 masculino.  Vejo  o  choro  da  Marta  e  penso  o  quanto  é  difícil  ser 

 mulher  e  resistir  a  tudo  isso  todos  os  dias.  Porque  não  é  só  no 



 futebol,  mas  é  principalmente  na  vida  que  as  mulheres  nesse  país 

 e,  quiçá  neste  planeta,  mais  sofrem,  vivem  com  os  restos,  são 

 pensadas  como  anexos,  não  são  respeitadas  em  suas 

 particularidades.  Só  quem  é  mulher  sabe  o  que  é  andar  sozinha  à 

 noite  apertando  o  passo,  o  coração  acelerado  e  o  rosto  olhando 

 para trás. 

 Escrever  e  falar  sobre  futebol  é  tão  desafiador  quanto  jogar 

 futebol,  porque  a  autoridade  da  fala,  não  só  no  Brasil,  mas  não 

 mundo  se  desenvolveu  em  torno  do  falo.  O  lugar  da  fala  é  o  falo, 

 disse  uma  vez  um  colega  meu  em  uma  discussão,  sem  saber  que 

 reproduziria  Lacan.  Lacan  chegou  à  conclusão  óbvia  de  que  a 

 linguagem  é  paradigmática  e  falocêntrica,  imagina  então  de  um 

 lugar  que  foi  simbolicamente  estruturado  como  reino  dominante  do 

 masculino? 

 Como  as  mulheres,  para  as  quais  foi  instituído  o  silêncio  e  a 

 imobilidade,  poderiam  adentrar  duas  vezes  um  território  proibido 

 para  as  pernas  e  para  a  boca?  Sem  o  falo,  as  mulheres  pereceriam 

 em  autoridade  sob  o  ponto  de  vista  dos  homens.  Por  isso,  eu  já  ouvi 

 o  quanto  seria  ridículo  uma  mulher  se  exaltar  para  falar  de  futebol, 

 imagine  jogar!  Se  exaltar,  gesticular  quando  te  veem  como  imóvel, 

 sair  do  tom,  falar  de  algo  que  para  si  não  foi  permitido,  falar  quando 

 te esperam que apenas obedeça, sirva, escute e fique quieta! 

 Jogar,  sair  com  a  bola,  ir  para  cima,  atacar,  cruzar,  fazer  o  gol, 

 atitudes  que  se  desenharam  na  nossa  sociedade  como  próprias  dos 

 machos  e  não  é  a  toa  que  essas  premissas  são  colocadas  como 

 exclusivamente  deles  no  campo  da  bola  e  da  conquista  amorosa. 

 Fato  que  faz  com  que  seja  delicado,  até  hoje,  para  uma  mulher  se 



 posicionar  e  dizer  o  que  quer  e  o  que  pensa  na  arte  do  amor  e  do 

 futebol. 

 Como  as  mulheres  podem  querer  marcar  um  gol  se  os 

 homens  ainda  as  tratam  como  meros  receptáculos  de  pernas 

 abertas?  Armar  a  jogada,  armar  o  bote,  fazer  o  meio  de  campo, 

 atacar  com  a  bola  do  jogo,  enquanto  os  homens  esperam  delas  que 

 apenas  atuem  na  defesa,  sejam  imóveis,  submissas  e  mudas.  No 

 máximo,  dissimuladas.  Se  elas  quiserem  driblar  toda  uma  situação 

 terão  que  apenas  contra-atacar,  nunca  partir  com  vontade  e 

 autonomia próprias. 

 O  homem  não  sabe  o  que  fazer  com  a  vontade  da  mulher,  na 

 verdade,  ele  tem  medo.  Medo  da  mulher  que  fala  o  que  quer  por  si 

 mesma,  medo  da  mulher  que  sai  do  seu  espectro  mudo  e  imóvel  e 

 gesticula,  baila  com  as  pernas,  cabeceia  e  mata  no  peito  todas  as 

 dificuldades,  todos  os  obstáculos  e  contratempos  para  ser  sim 

 protagonista  de  sua  própria  vida,  seja  ela  na  vida  pública,  na 

 linguagem, na vida privada e familiar, no amor, no futebol e no sexo. 

 Toda  mulher  que  foi  uma  menina  desobediente  se  torna  uma 

 adulta  segura,  autônoma  e  independente.  O  futebol  é  o  grande 

 teatro  da  vida.  Cabe  os  homens  se  perguntarem:  Por  que  teriam 

 tanto  medo  das  mulheres  dominarem  o  palco  e  o  espetáculo? 

 Quando  eles  poderiam  relaxar  e  usufruir  da  arquibancada  uma 

 contemplação  de  um  jogar  na  vida,  que  não  é  fraco,  mas  diferente. 

 O futebol e uma sociedade mais justa e igualitária agradecem. 



 A cozinha ou a arquibancada 

 A  Grécia  Antiga  influenciou  toda  a  nossa  cultura  ocidental  como:  as 

 artes,  a  filosofia,  a  poesia,  o  teatro,  a  medicina,  a  astronomia,  a 

 matemática,  a  ciência,  a  política,  as  Olimpíadas  e  as  estratégias  de 

 guerra  por  exemplo.  Mas  poucos  a  reconheceriam  como  a  mãe  da 

 gênese corinthiana. 



 O  nome  Corinthians  nos  chegou  pelos  pés  e  bocas  do  esquadrão 

 inglês  que  popularizou  o  foot-ball  pelo  mundo.  Porém,  ela  não  é  uma 

 palavra  tipicamente  de  raiz  germânica,  mas  uma  anglicização  da 

 palavra  korinthiakoí,  ou  seja,  uma  adaptação  para  a  língua  inglesa  do 

 vocábulo  grego.  O  seu  significado  em  língua  portuguesa  é  corinthíos, 

 ou  os  habitantes  de  Kórinthos,  uma  cidade-estado  que  ficava  no  istmo 

 do  mesmo  nome.  A  palavra  Corinthians  não  deixa  de  ser  um 

 estrangeirismo para os jogadores ingleses que defendiam esse nome. 

 Os  estrangeirismos  aparecem  nas  línguas,  principalmente  pela 

 importação  de  tecnologias  ou  surgimento  de  técnicas  estrangeiras  que 

 naquele  país  e  naquela  língua  não  existem.  É  natural  que  o  foot-ball, 

 por  ser  um  esporte  trazido  no  Brasil  pelos  ingleses,  tenha  tido  o  seu 

 nome  escrito  como  era  na  Inglaterra,  para  só  depois  ser 

 aportuguesado  para  futebol.  Exatamente  porque  não  tínhamos  esse 

 esporte  aqui,  embora  Monteiro  Lobato  jura  em  História  do  Mundo  para 

 Crianças que o futebol fora inventado pelos índios lá na Amazônia. 



 E  por  essas  coincidências  históricas,  coube  a  Charles  Miller,  torcedor 

 do  Corinthian  bretão,  trazer  a  primeira  bola  e  o  livrinho  de  regras  do 

 foot-ball  .  Dizem  que  posteriormente,  Charles  resolveu  torcer  para  o 

 nosso  Corinthians  por  verossimilhança.  A  referência  à  cidade  grega, 

 no  batismo  do  time  inglês,  se  dá  pelos  jogos  Istmos  que  ela  promovia, 

 parecidos  com  os  jogos  de  Olímpia.  Inclusive  sua  frequência  era  de 

 quatro  em  quatro  anos  e  incluía  todo  tipo  de  esporte  da  época.  Nas 

 escavações  arqueológicas,  da  antiga  Kórinthos,  descobriram  diversos 

 troféus e taças. 

 Na  Inglaterra,  o  escritor  inglês  de  Sherlock  Holmes,  Sir  Conan  Doyle 

 escreveu  no  século  XIX,  um  outro  romance  em  que  os  cavaleiros  e  os 

 nobres  que  se  dedicavam  aos  esportes  ou  patrocinavam  atletas  se 

 chamavam  de  Corinthians.  O  que  demonstra  a  referência  do  nome 

 aos múltiplos esportes. 

 Voltando  a  Kórinthos  na  Grécia,  é  preciso  resgatar  a  força  genuína 

 que  essa  palavra  carrega  e  o  que  ela  representa.  Dizem  que  as 

 palavras  pronunciadas  pela  fé  e  pelo  amor  são  mágicas,  próprias  para 

 um  ritual  ou  uma  celebração.  São  religiosas.  Ainda  mais  quando 

 resgatamos  a  sua  origem.  Em  português,  Corinto,  traz  a  magnitude  da 

 cidade-estado  que  tinha  dois  portos  fantásticos  e  que  cultuava  tanto  o 

 deus  Apolo  quanto  Afrodite,  o  deus  do  belo  e  da  arte  e  a  deusa  do 

 amor. 

 Não  é  por  acaso  que  a  junção  dessas  duas  divindades  reside  no 

 nosso  Corinthians.  Amor  e  beleza,  arte  e  paixão  são  quase  como 



 poderes  ocultos  que  o  nosso  escudo  emana.  Talvez  por  isso  seja  tão 

 diferente  torcer  para  o  Corinthians  do  que  para  qualquer  outro  time. 

 Nossa  essência  seria  mais  velha  que  o  próprio  futebol,  nosso  nome 

 evoca  mistérios  de  tempos  anteriores  à  modernidade  e  ritualiza  o 

 sagrado na nossa pele em forma de manto, a veste sagrada. 

 Corinto,  o  filho  de  Zeus,  fundou  a  cidade  para  que  Éfira,  a  filha  do 

 Oceano,  pudesse  morar.  Aliás,  os  Jogos  Istmos  eram  em  homenagem 

 a  Poisedon,  o  deus  dos  mares.  O  que  faz  do  nosso  nome  um  lugar 

 profundo,  misterioso  e  largo  como  é  o  horizonte  entre  o  céu  e  o  mar.  O 

 Corinthians  exala  essa  aura  do  início  da  vida  e  das  águas  que 

 cobriram  toda  a  superfície  do  mundo.  Por  isso,  ser  corinthiano  é  como 

 carregar os pássaros, a onda e a brisa em comunhão. 

 E  não  é  que  os  esportes  náuticos  como  o  remo  são  tão  antigos  quanto 

 futebol  em  nossa  história?  Determinante  para  Francesco  Rebolo,  um 

 pintor  de  nome  romano,  a  desenhar  o  nosso  símbolo  com  dois  remos 

 e uma âncora. 

 Marcas  da  ação  do  ser  humano  no  mar  e  plenos  de  significado  da 

 força  do  mesmo  para  pisar  em  um  porto,  a  âncora  representa  a 

 segurança  de  chegar  ao  chão,  os  remos  são  os  braços  para  desbravar 

 caminhos inteiros no abandono e na amplidão. 

 E  nosso  símbolo  ainda  carrega  a  semelhança  com  um  timão  de  um 

 barco  ou  navio,  lembrando  as  direções  que  tomamos  e  a  fé  que 



 trilhamos  com  os  ventos.  Pois  há  sempre  uma  forma  de  chegar  nos 

 dois  portos  de  Corinto,  o  lugar  seguro  e  pleno  que  abraça  esse  mar 

 para  livrá-lo  de  toda  a  sua  solidão.  Assim  é  nós  na  arquibancada,  ou 

 na  sala  ou  em  um  bar,  mesmos  sozinhos  nos  reencontramos  com  nós 

 mesmos  quando  sentimos  o  calor  e  o  carinho  de  outro  irmão 

 corinthiano. Juntos, não existe tristeza que nos abarca. 

 Corinto  ficou  conhecida  como  a  cidade  de  dois  portos.  O  ritmo 

 comercial  era  alucinante.  A  cidade  se  tornou  uma  potência  militar  e  se 

 juntou  com  Esparta  na  Guerra  do  Peloponeso  contra  Atenas.  Mas  saiu 

 desta  guerra  totalmente  destruída.  Depois  foi  novamente  arrasada  em 

 outras  batalhas  e  em  outros  tempos.  E  isso  é  outra  coincidência  com  o 

 nosso  Corinthians.  A  eterna  capacidade  de  se  reerguer  e  recomeçar 

 do  zero  como  a  própria  Fênix  grega,  renascendo  das  cinzas  e  nunca 

 desistindo até os últimos minutos. 

 Mas  nada  se  compara  ao  culto  à  Afrodite  que  essa  cidade-estado 

 promovia!  Culto  ao  amor  erótico  com  uma  personificação  ritualística 

 do  próprio.  Mil  sacerdotisas  de  cabeças  raspadas  se  ofereciam  em 

 seu  templo  para  o  jogo  do  amor  e  as  orgias  eram  promovidas  como 

 uma  forma  de  oração  à  deusa.  A  expressão  “viver  à  moda  de  Corinto” 

 ou “corinthianizar”, nada mais significava do que viver em luxúria. 

 E  por  essa  razão,  é  que  o  apóstolo  Paulo  escolheu  Corinto  para 

 pregar  sobre  o  Cristianismo,  depois  da  cidade  ser  conquistada  por 

 Roma  e  destruída.  Corinto  se  tornou  a  cidade  mais  romana  da  Grécia 

 e  Paulo  escreveu  as  cartas  que  contém  as  mais  belas  definições 

 sobre  o  amor,  em  sua  face  espiritual,  da  Bíblia.  Cartas  aos  Coríntios. 

 Carta aos Corinthians. 



 Como  corinthianos,  cidadãos  da  nova  Corinthians,  vivemos  o  nosso 

 amor  entre  as  duas  formas  existentes.  Nas  arquibancadas,  quando 

 utilizamos  nossos  corpos  para  gritar,  expor  o  nosso  amor,  suamos  e 

 entregamos  nossa  pele,  nossos  peitos,  nossas  vozes,  nossos  lábios, 

 mãos,  ombros,  braços  e  pernas.  Pulamos,  gritamos,  suamos  e  nos 

 entregamos  de  corpo  e  alma,  mas  principalmente  de  corpo  porque  ele 

 é  a  bandeira  estendida,  o  som  de  nossas  palmas  estralando,  o  punho 

 erguido  no  ar,  a  boca  suspensa  pelo  canto.  O  gozo  é  permanente 

 porque  corporizamos  o  Corinthians,  nos  transformamos  em 

 Corinthians  de  tal  forma  que  não  precisamos  estar  vestidos  com  o 

 símbolo para ser Corinthians. Somos, simplesmente somos... 

 Ao  mesmo  tempo,  sabemos  como  ninguém  o  significado  dos 

 ensinamentos  de  Paulo  sobre  o  amor  espíritual.  Não  sei  se  alguém 

 mais  nesse  planeta  seja  tão  abnegado,  paciente,  altruísta,  sem 

 vaidade como o amor do corinthiano: 

 1  Ainda  que  eu  fale  as  línguas  dos  homens  e  dos 
 anjos, 
 se não tiver amor, serei como o sino que ressoa 
 ou como o prato que retine. 

 2 Ainda que eu tenha o dom de profecia, 
 saiba todos os mistérios e todo o conhecimento 
 e tenha uma fé capaz de mover montanhas, 
 se não tiver amor, nada serei. 

 3 Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo 
 e entregue o meu corpo para ser queimado, 
 se não tiver amor, nada disso me valerá. 



 4 O amor é paciente, o amor é bondoso. 
 Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 
 5Não maltrata, não procura seus interesses, 
 não se ira facilmente, não guarda rancor. 

 6 O amor não se alegra com a injustiça, 
 mas se alegra com a verdade. 

 7 Tudo sofre, tudo crê, 
 tudo espera, tudo suporta. 

 8  O  amor  nunca  perece;  mas  as  profecias 
 desaparecerão, 
 as línguas cessarão, o conhecimento passará. 

 E  não  podemos  esquecer  que  a  Democracia  também  é  originária 

 desta  mesma  Grécia,  tanto  a  palavra,  o  vocábulo,  quanto  o  seu 

 significado  e  a  sua  prática.  Demo:  povo,  cracia:  governo,  isto  é,  o 

 governo  pelas  mãos  do  povo.  Esta  palavra  nunca  foi  tão  profética 

 quanto  como  na  década  de  10  do  século  XX  nos  dizeres  de  Miguel 

 Bataglia,  de  nome  romano,  “  o  Corinthians  é  o  time  do  povo  e  o  povo  é 

 que  vai  fazer  o  time”  e  tão  conclusiva  quanto  na  década  de  80  no 

 gesto,  nas  ações  e  na  liderança  de  Sócrates  Brasileiro,  médico, 

 filósofo e jogador de futebol. 

 Assim  como  um  dia,  houve  um  Sócrates  nesta  incrível  antiga  Grécia 

 que  teorizou  sobre  a  importância  de  se  conhecer  a  si  mesmo  para 

 chegar  à  verdadeira  sabedoria,  embaixo  das  árvores  e  em  volta  de 

 seus  discípulos,  Sócrates  também  filosofou  sobre  o  Corinthians.  Ele 

 revelou  pelo  autoconhecimento  o  que  é  o  Corinthians  se  tornando  o 



 Corinthians,  incorporando  a  voz  da  torcida  e  aprendendo  a  sua 

 linguagem única. 

 E  não  é  que  há  uma  cidade  chamada  Corinto  em  Minas  Gerais?  E  o 

 mais  interessante:  em  Corinto,  Um  bom  total  da  cidade  é  Corinthians! 

 E quem nasce lá se define como corinthiano. 

 Igreja Nossa Senhora Aparecida em Corinto MG 

 A  Corinto  brasileira  fica  no  centro  de  Minas  Gerais,  um  estado  que  não 

 precisa  do  mar  para  ser  oceano,  porto  fixado  nas  pedras  e  nos 

 cristais.  Uma  cidade  pequena,  aconchegante  que  sobrevive  da 

 agricultura  e  da  mineração,  rodeada  pelo  cerrado  e  por  montanhas, 

 uma  topografia  bem  parecida  com  a  da  Corinto  grega,  não  poderia  ter 

 outro  prefeito  que  não  fosse  Sócrates  de  Lima  Filho.  Um  terceiro 

 Sócrates para a mesma gênese 

 O  mais  impressionante  é  que  a  Corinto  mineira  também  nasceu  em 

 volta  de  uma  estação  de  trem,  fundada  por  imigrantes,  igual  foi  o 

 Corinthians  do  Bom  Retiro.  Sem  esquecer  que  pelas  diversas 

 conexões  da  malha  ferroviária  do  país,  uma  delas  com  certeza  ligava 



 a  estação  de  Curralinho,  útero  de  Corinto,  com  a  estação  da  Luz  que 

 iluminava todos os bons retiros do país. 

 E  qual  seria  a  força  da  expressão  Democracia  Corinthiana? 

 Democracia  é  o  governo  pelas  mãos  do  povo  de  acordo  com  o 

 significado  grego,  porém,  na  própria  cidade  estado  que  surgiu  esse 

 vocábulo,  ele  não  se  aplicava  a  todos  e  sim  apenas  aos  considerados 

 cidadãos.  Mulheres  e  escravos  não  participavam  da  famosa 

 democracia  ateniense.  Já  a  Democracia  Corinthiana  nasce  das  mãos 

 dos  jogadores,  para  ser  uma  linguagem  com  a  torcida  e  com  o 

 momento  político  do  país.  Democracia  Corinthiana  seria  a  democracia 

 atlética  em  suma,  mas  o  que  seria  os  atletas  senão  os  operários  do 

 esporte?  A  democracia  feita  pelos  trabalhadores  para  os 

 trabalhadores,  ou  a  democracia  para  todos,  homens  e  mulheres, 

 trabalhadores, atletas, verdadeiramente. 

 O  nome  Corinthians  surge,  assim,  como  uma  expressão  de  antigas 

 eras,  de  tempos  longínquos  que  retorna  com  força  dos  deuses  para 

 magnetizar  e  revolucionar  a  história  presente.  Sejamos,  corinthianos, 

 navegantes para todo sempre com amor de corpo e de alma! 



 Corinthians é Matriarcal 

 A  gênese  do  Corinthians  não  é  apenas  o  coração  de  cinco 

 operários  do  Bom  Retiro.  Isso  é  o  que  contam  os  escritos  oficiais  da 

 História,  que  é  patriarcal,  porém,  existem  cortinas  a  serem  abertas  e 

 desvendadas.  Entre  panos  e  frestas  de  janelas,  as  mulheres  ali 

 mantinham  a  sua  paixão  proibida  ou  seguiam  pelos  cantos  com  ela 

 guardada no peito. 

 Quem  não  consegue  visualizar  as  lavadeiras  do  Bom  Retiro 

 cuidando  do  uniforme  dos  jogadores  ou  saindo  em  procissão  junto 

 com  os  seus  maridos  e  filhos,  de  casa  em  casa,  para  pedir  dinheiro 

 para comprar a primeira bola? 

 E  o  que  falar  do  nosso  primeiro  escudo  bordado  pelas  mãos  negras 

 e  míticas  de  Antônia?  Poderosa  como  é  uma  ancestral  que  tem  o 

 dom  da  cura.  Neste  sentido,  ela  batizou  nosso  símbolo  com  esse 

 poder  milagroso  e  curativo  e  que  se  torna  mágico  quando  evocado 

 o nome. 

 Quem  lê  o  conto  “Corinthians  2  x  1  Palestra  de  Alcântara  Machado 

 de  Brás,  Bexiga  e  Barra  Funda  vê  o  quanto  as  mulheres  já  eram 

 presentes  nos  estádios,  já  participavam  das  arquibancadas  e 

 amavam já o futebol simplesmente. 

 Pegue  a  revista  de  1933  do  Corinthians  e  veja  a  quantidade  de 

 mulheres  que  já  eram  sócias  do  clube,  posando  com  seus  vestidos 

 e  chapéus!  O  problema  é  que  colocaram  na  cabeça  da  mulher  que 

 ela  deveria  apenas  cuidar  do  social,  das  festas  dos  salões,  da 

 pipoca  da  sala,  da  lavagem  dos  uniformes,  dos  espaços  privados  do 

 clube e nunca da arquibancada, do jogo, da narração, do futebol. 



 Elisa  foi  uma  das  pioneiras  que  quebrou  essa  celeuma.  Figura  do 

 povo,  cozinheira  e  empregada  doméstica,  negra,  mulher,  Elisa 

 nasceu  em  1910  junto  com  o  Corinthians,  se  tornou  Corinthians  e 

 símbolo  de  fidelidade  da  nossa  torcida  durante  seus  23  anos  sem 

 título.  Mas  poucos  lembram  o  que  ela  teve  que  lutar  para  seguir  o 

 Corinthians,  as  violências  que  teve  que  enfrentar,  tanto  verbais 

 quanto  físicas.  Elisa  deveria  ser  uma  bandeira,  uma  flâmula,  ter  um 

 busto,  uma  homenagem  todo  jogo.  Seu  lema  era  apoiar  sempre  e 

 amar para eternidade. 

 E  quem  não  conhece  Rosita  Zampronha?  Jornalista,  Corinthiana, 

 sócia,  fez  política  através  da  caneta,  da  escrita  dentro  da  Revista  do 

 Corinthians  que  era  comandada  apenas  por  homens.  Em  1950, 

 dentro  desse  espaço,  Rosita  além  de  escrever  e  falar  de 

 Corinthians,  quando  muitas  mulheres  não  poderiam  falar  e  escrever, 

 também  incentivava  e  pedia  para  as  mulheres  ocuparem  as  praças 

 esportivas  e  a  política  do  clube,  para  além  das  festas  de  salão  e  dos 

 concursos  de  beleza.  Infelizmente,  nem  o  próprio  clube  a  conhece, 

 o  que  mostra  como  fomos  silenciadas  dentro  de  uma  instituição  que 

 não  precisamos  nem  falar  para  dizer  o  quanto  a  amamos.  Só  deixar 

 o coração bater, as mãos tremer, o sangue subir, a alma cantar... 

 Não  podemos  também  deixar  de  esquecer  de  Marlene  Matheus, 

 embora  algumas  pessoas  tentam  apenas  a  associar  ao  papel  de 

 esposa  de  Vicente  Matheus,  mas  quem  conhece  e  lê  sua  história 

 sabe  que  ela  foi  muito  mais  do  que  aparenta  ter  sido,  fundou  o 

 departamento  feminino  do  clube  e  ainda  se  tornou  a  primeira  mulher 

 a presidir e comandar um clube de futebol no Brasil. 

 O  Corinthians  é  o  clube  mais  feminino  do  Brasil,  pioneiro  em 

 diversas  frentes,  podemos  ver  isso  nas  estatísticas  que  dizem  que 



 somos  a  maioria,  podemos  ver  isso  nos  sentimentos,  nas  ações,  na 

 respiração  e  inspiração  que  nosso  clube  exerce,  não  dá  para  negar 

 que  perto  de  outros  clubes,  as  mulheres  corinthianas  são  muito 

 mais presentes e atuantes. 

 A  voz  corinthiana  feminina  grita  até  mais  alto  na  arquibancada, 

 porque  ela  sabe  o  que  ela  venceu  para  estar  ali,  quanto  e  como 

 teve  que  brigar  pelo  direito  de  amar,  torcer  e  viver  Corinthians.  As 

 mães  corinthianas  amamentam  seus  filhos  com  gritos  de  guerra, 

 acalantam  seus  rebentos  com  as  músicas  da  arquibancada,  do 

 título  do  Carnaval  e  fazem  do  hino,  uma  prece  sagrada  aos  céus. 

 São  Jorge  as  acompanha  e  vibra  com  suas  forças,  coragem  e  fé  - 

 sinônimo  de  Corinthians.  O  hino  se  torna  uma  cantiga  de  amor  e  de 

 redenção. 

 Elas  sabem  o  quanto  o  Corinthians  é  herança,  murmúrio  do  amor 

 materno,  ultrapassando  as  fronteiras  e  as  barreiras  da  divisão 

 humana  que  os  homens  criaram.  O  Corinthians  é  libertação! 

 Humanidade,  espírito,  irmandade,  um  mundo  mais  feminino  que  é 

 justiça para todos e paz entre os viajantes deste planeta. 

 Por  isso  tudo,  é  necessário  rasgar  ainda  mais  as  cortinas,  os 

 lençóis,  as  camisas,  as  bandeiras,  as  lavanderias,  as  cozinhas,  as 

 arquibancadas  e  os  salões  por  nossas  próprias  mãos  para  que 

 rompemos  ainda  mais  o  preconceito  e,  possamos,  com  todo  direito 

 que  temos,  participar  da  política  do  clube!  Que  nos  candidatemos 

 e  nos  elegemos  não  apenas  para  cuidar  das  questões  sociais  ou 

 culturais,  mas  que  com  toda  verdade,  amor  e  competência 

 possamos  sim  gerir  o  futebol,  liderar  e  mandar  no  clube  para  que 

 ele  seja,  assim,  mais  humano  e  faça  realmente  uma  mudança  no 

 sentido real da palavra Corinthians! 



 Marlene Matheus 

 Engana-se  quem  pensa  que  Marlene  Matheus,  a  primeira 

 mulher  a  ser  presidente  do  Corinthians  e  de  um  clube  de  futebol  do 

 Brasil,  tenha  sido  apenas  um  instrumento  de  manipulação  do  poder 

 do marido. 

 Essa  opinião,  colaborada  pelos  dizeres  da  própria  Marlene, 

 que  dizia  que  só  entrou  candidata  para  manter  o  marido  no  poder, 

 não  procede  com  a  realidade  e  com  sua  atuação  política  e  social  no 

 clube. 

 Como  dançarina  de  flamenco,  ela  se  apaixonou  pelo  Corinthians 

 tanto  quanto  se  apaixonou  por  Matheus.  E  conforme  os  anos  se 

 passaram, ela ia conquistando o seu próprio espaço. 

 Em  uma  época  em  que  as  mulheres  não  podiam  nem  jogar 

 futebol,  quanto  mais  falar  e  dirigir  um  clube,  uma  mulher  se 

 interessar  e  participar  da  vida  política  dentro  desse  meio  tão 

 arraigado  como  dos  homens  no  Brasil,  não  deixa  de  ser  um  feito  de 

 resistência absurda. 

 E  principalmente  a  biografia  de  Marlene,  pois  ela  não  se  limitou  ao 

 papel  de  uma  primeira  dama,  cargo  decorativo  por  muito  tempo  na 

 política  e  na  sociedade  brasileira.  Ela  foi  muito  além  na  medida  em 

 que seu amor crescia pelo time do povo. 

 O  que  precisa  ser  entendido  é  que,  muitas  vezes,  as  mulheres,  para 

 se  inserirem  dentro  de  uma  sociedade  patriarcal  e  machista,  sair  do 

 papel  de  donas  de  casa  para  o  espaço  público  e  conquistar  o  direito 

 à  voz,  tinham  que  usar  de  mecanismos  socialmente  construídos  por 



 essa  mesma  sociedade  se  quisessem  um  voo  maior  do  que  o 

 permitido. 

 Ela  usava  os  mecanismos  permitidos  para  depois  subverte-los.  Ou 

 alguém  acha  que  Marlene  Matheus  seria  presidente  do  Corinthians 

 se  não  usasse  essa  máscara  de  a  companheira  embaixadora  das 

 ideias do seu marido? 

 Tudo  isso,  na  verdade,  não  passava  de  máscaras  e  de  artimanhas 

 que  as  mulheres  mais  ativas  utilizavam  para  fazer  valer  a  sua  voz  e 

 o seu lugar em espaços não autorizados. 

 Marlene  falava  o  que  os  machistas  queriam  ouvir:  a  de  que  só 

 estava ali por causa do marido. 

 Enquanto  isso,  ela  fundava  o  departamento  feminino  do  clube, 

 intermediava  negociações  salariais  de  jogadores  e  recentemente  se 

 colocava  como  uma  das  líderes  de  um  movimento  político  de  dentro 

 e  fora  do  Parque  São  Jorge  que  derrubou  o  Dualib  e  reformulou  o 

 clube. 

 Conforme  os  anos  foram  passando,  Marlene  deixava  claro  que  o 

 Corinthians  concorria  com  Matheus  em  seu  coração,  ou  ficavam 

 lado  a  lado,  o  que  a  fez  nunca  abandonar  o  Parque  São  Jorge 

 mesmo depois da morte de seu companheiro. 

 Se  ela  fosse  apenas  um  fantoche,  não  teria  aumentado  sua 

 militância,  o  seu  protagonismo  e  o  seu  amor  pelo  Corinthians  nos 

 anos  que  se  seguiram  sem  o  Vicente.  Marlene,  mulher  admirável, 

 forte  e  ao  mesmo  tempo  doce,  fugiu  do  papel  de  mãe  do  clube  para 

 se  tornar  autora  de  sua  própria  história  e  fazer  parte  da  história  do 

 Esporte Clube Corinthians Paulista. 

 Assim,  todas  as  mulheres,  que  queiram  entrar  ou  estão  na  política 

 do  clube,  precisam  compreender  que  sem  Marlene,  elas  ali  não 

 estariam! 



 Assim,  como  sem  Antônia,  Marlene  também  não  existiria.  Estamos 

 construindo,  lutando  e  buscando  o  nosso  espaço  dentro  do  futebol  e 

 dentro  do  Corinthians  e  os  homens  necessitam  refletir  que  eles  não 

 nos  dão  nada  de  graça  ou  são  bonzinhos  porque  nos  deixam  falar 

 ou participar de algo referente ao futebol. 

 Hoje,  se  quisermos,  não  precisamos  mais  usar  as  máscaras  sociais 

 ou  os  próprios  mecanismos  patriarcais.  Podemos  subverter  a  ordem 

 diretamente,  graças  ao  que  nossas  antecessoras  e  pioneiras,  como 

 Marlene, Eliza e Antônia, fizeram. 

 O  Corinthians  é  sim  um  clube  muito  mais  matriarcal  do  que  os 

 outros,  muito  mais  feminino  do  que  os  outros,  porque  estivemos 

 desde  a  gênese  dentro  dele.  O  respeito  masculino  não  é  um  favor 

 ou  um  ato  de  bondade  a  todas  nós,  mas  um  ato  de  democracia  e 

 corinthianismo. 

 O  homem  que  ama  o  Corinthians  nunca  irá  diminuir  uma  mulher  por 

 amar  também,  simplesmente  porque  ele  sabe  que  esse  amor  é 

 maior do que a sua própria vaidade. 



 Braços e Peitos de Uma Revolução 

 Um  time  que  nasceu  pelas  ideias,  braços  e  amor  de 

 trabalhadores  na  segunda  década  do  século  XX  não  poderia  ser 

 resumir  a  uma  conta  de  banco  ou  um  título  de  clube  ou  uma 

 sociedade  de  compras.  Não  poderia  ser  resumido  a  um  muro,  uma 

 piscina,  um  ginásio  e  nem  a  um  estádio.  Não  poderia  ser  resumir 

 nem  mesmo  a  uma  camisa  ou  símbolo,  justamente  porque  antes  de 

 todas essas coisas serem materializadas, esse time já existia. 

 Esse  time  não  poderia  ser  outro  que  não  o  Corinthians.  Os 

 outros  sim,  talvez  só  existem  se  tiverem  uma  forma  física,  um 

 escudo, um clube... 

 O  próprio  escudo  do  Corinthians  demorou  para  ser  formado  e 

 ser  o  que  conhecemos  hoje,  o  próprio  nome  também  não  foi  dito  em 

 nossa  primeira  gênese  e  demoramos  alguns  dias  para  entender  que 

 este  era  o  nome  da  expressão  mágica  do  sentimento  que  nos 

 movia. A senha para algo cantado apenas pelo coração. 

 O  Corinthians  é  canto  e  poesia  porque  ele  resolveu  existir 

 primeiro  em  alma  e  espírito,  como  bem  definiu  Sócrates.  É  o  suor 

 de  cada  trabalhador  que  capinou  o  campo  do  Lenheiro.  São  as 

 mãos  ensaboadas  das  lavadeiras  do  rio  deixando  brancas  as 

 camisas  dos  jogadores  ou  as  mãos  picadas  de  agulha  de  Antônia 

 ao  bordar  nosso  primeiro  símbolo,  misturando  gotas  de  seu  sangue 

 à linha, ao bordado em relevo e ao amor. 

 O  símbolo  e  o  nome  se  tornaram  o  sonho,  a  esperança,  a  luta, 

 a  presença,  a  dor,  o  choro,  o  canto  e  a  pronúncia  de  milhares, 

 graças  a  cada  ombro  calejado  tanto  pelas  bandeiras  carregadas  em 

 cada  canto  do  país  ou  pelos  tijolos  para  construir  a  Ponte  Grande. 



 O  sangue  físico  que  seus  jogadores  deixaram  na  camisa,  o  ar 

 abandonado  dos  pulmões  de  torcedores  que  morreram  de 

 pneumonia  quando  embarcaram  para  a  primeira  invasão  corinthiana 

 em  1929  em  Santos  também  fazem  parte  dessa  transformação 

 mística. O fôlego de ar verdadeiro é gritar Corinthians. 

 O  cara  que  se  arrastou  e  esfolou  seus  joelhos  pelo  campo 

 todo  em  1977  e  1990,  esse  cara  também  construiu  o  Corinthians,  o 

 seu  nome,  o  seu  símbolo  e  os  seus  muros.  Como  também  aquele 

 que  nunca  pôde  ter  uma  camisa,  ver  um  jogo,  mas  escuta  cada 

 partida  com  os  olhos  inundados  de  encanto.  Sempre  aspirando  um 

 dia, entrar em um reino que ele acredita ser dele e que é dele. 

 E  é  dele  como  é  também  todos  e  de  todas  que  ousam  amar 

 uma  ideia,  um  espírito,  uma  alma,  um  sonho  coletivo  encarnados 

 em  uma  pintura  moderna  e  em  um  nome  que  em  sua  pronúncia  já 

 desperta  o  sobrenatural  e  a  história,  a  realidade  e  a  fantasia,  o 

 desejo e a luta. 

 Corinthians  é  vida,  é  pulsação  e  não  status,  dinheiro,  título  e 

 muito  menos  um  cartão  de  um  banco,  instituição  que  há  séculos 

 existe  com  a  função  de  explorar  o  soldo  do  trabalhador,  enquanto  o 

 verdadeiro ideal de ser Corinthians é o oposto a essa atividade. 

 Não  é  possível  que  uma  força  tão  intensa,  existente  e 

 consolidada  na  razão  de  existir  de  milhares  de  pessoas  possa  ser 

 confundida  com  qualquer  objeto  físico,  sede,  muros  ou  construção. 

 Contudo,  quem  administra  o  patrimônio  físico  do  nome  Corinthians 

 acredita  que  pode  rotular,  colocar  faixa,  distinguir,  separar,  segregar, 

 instituir, dizer quem é corinthiano ou não pelo bolso. 

 São  senhores  feudais  que  acreditam  que  o  mundo  se  resume 

 ao  feudo  que  criaram,  diminuindo  o  nosso  time  a  um  pedacinho  de 

 uma  praça  ou  mais  precisamente,  aos  seus  umbigos.  Dá  pena 



 desses  seres  porque  acreditam  que  estão  dentro  do  Corinthians, 

 mas  não  conhecem  o  Corinthians.  Não  o  sentem  verdadeiramente 

 como  o  seu  Wilson  que  mostrou  o  que  é  ser  corinthiano  quando 

 desenhou  o  nosso  símbolo  com  carvão  ou  o  morador  de  rua  que 

 cata  seu  reciclado  com  uma  bandeira  do  nosso  time.  Corinthiano  é 

 um verdadeiro vassalo da sua dor e do seu amor. 

 Senhores  Feudais!  Vocês  não  sabem  o  que  é  o  Corinthians  e 

 suas  existências  são  pobres  e  pequenas  diante  de  um  só 

 corinthiano que ama, SIMPLESMENTE AMA. 



 O poder simbólico e real do escudo do Corinthians  

 Um  símbolo  é  um  corpo  material  em  forma  de  desenho  que 

 traz  em  si  –  e  um  corpo  imaterial  muito  maior  que  seu  formato 

 limitador  do  físico.  Ele  é  quase  um  espectro  –  liga  os  mundos  dos 

 vivos  com  todas  as  almas,  a  realidade  com  a  loucura,  a  razão  com 

 a  paixão,  o  chão  com  o  céu.  O  símbolo  é,  antes  de  tudo,  um  elo 

 entre  o  carnal  e  o  espiritual,  o  material  e  o  místico.  Os  elos  são 

 ligações  como  correntes  inquebráveis.  Se  alguém  os  quebrar,  eles 

 morrem  como  símbolos  de  personificação  e  passam  a  ser  desenhos 

 velhos de tempos abandonados em gavetas. 

 Assim  são  os  escudos  de  times  de  futebol.  São  como 

 símbolos  eternos  que  carregam  todo  um  corpo  imaterial  e  poderoso. 

 Quando  torcemos  para  um  time  de  futebol,  ouvimos  que  não 

 ganhamos  nada  com  isso.  Não  ganhamos  nada  materialmente  e, 

 por  vezes,  só  gastamos.  Nesse  sentido,  é  um  amor  absolutamente 

 necessário  nos  tempos  de  utilitarismo.  É  um  amor  extremamente 

 gratuito. 

 E  o  que  esse  amor  tem  a  ver  com  o  símbolo  da  camisa?  Tudo. 

 Porque  é  aquele  desenho  estampado  na  flâmula  que  trêmula  o 

 peito, agita a garganta e que canta o nosso coração. 



 Há  alguns  especialistas  em  marketing  futebolístico  que 

 desejam  refazer  os  símbolos  dos  clubes,  talvez  mais  por  vaidades  e 

 ambições  do  que  por  necessidade  real  de  mudança.  Mas,  como  são 

 marqueteiros,  sabem  jogar  com  os  argumentos  (mais  que  velhos) 

 de  que  o  novo  é  sempre  melhor  e  que  o  moderno  é  a  revolução  da 

 história. 

 O  debate  entre  Antigos  e  Modernos  não  começou  hoje,  nem 

 com  o  Modernismo  do  Século  20.  É  um  debate  que,  em  sua  origem, 

 no  século  19,  opunha  formas  de  pensar  o  mundo  e  as  civilizações. 

 Os  antigos  eram  os  Clássicos  e  a  Idade  Média,  enquanto  os 

 Modernos  estavam  em  sintonia  com  a  Reforma  Luterana  e  o 

 surgimento  do  espírito  do  Capitalismo.  Na  sociologia,  definimos  o 

 período  pós-Revolução  Industrial  de  Modernidade  Material, 

 enquanto  esse  mesmo  período  na  literatura  e  nas  artes,  é  chamado 

 de Modernidade Estética. 

 A  Modernidade  Material  é  capitalista,  linear  e  presa  pelo  novo  acima 

 de  tudo.  Ela  tem  a  necessidade  de  reproduzir  cada  vez  mais  e  mais 

 mercadorias,  gosta  do  útil  e  do  agradável,  é  tecnológica,  despojada, 

 arrogante  e  ilógica.  A  Modernidade  Material  não  admite  valores 

 muito  duráveis,  é  preciso  que  tudo  seja  descartável  para  que  o  novo 

 seja a nova ordem. 

 Ela  é  isso:  matéria,  mas  matéria  líquida,  segundo  Bauman.  Não 

 admite  ligações  do  espírito,  não  admite  gratuidade,  misticismos. 

 Seus  símbolos  são  emblemas  de  marcas  de  produtos  vendáveis, 

 tecnológicos e práticos. 

 A  Modernidade  Estética  pode  ter  alguns  preceitos  da  Modernidade 

 Material.  Porém,  ela  não  abandona  o  sagrado  e  ainda  faz  oposição 



 ao  utilitarismo,  mostrando  como  o  inútil  e  o  gratuito  são 

 extremamente  importantes.  A  Modernidade  Estética  revela  que  o 

 ser  humano  não  é  apenas  um  robô  das  condições  sócio-históricas, 

 mas  um  ser  dotado  de  paixão  e  conhecimento.  Esse  ser  tem  a 

 necessidade  de  sentir  e  de  aprofundar  os  significados  da  vida  e  de 

 sua  presença  no  mundo.  Essa  Modernidade  pondera  que  nem 

 sempre  é  preciso  mudar,  mas  navegar  sempre.  A  mudança  deve  vir 

 do  âmago  do  sujeito  e  não  do  apelo  da  propaganda.  A  Modernidade 

 Estética.  faz  refletir  o  que  é  a  condição  humana  e,  a  partir  disso,  a 

 estabelecer  e  a  restabelecer  ligações  entre  o  ser  com  o  seu  chão, 

 com  o  seu  íntimo,  com  a  sua  mente,  com  a  sua  história  e  com  o 

 outro. 

 E  é  isso  que  é  um  símbolo  de  um  clube  de  futebol  faz:  liga  o 

 imaterial  do  amor  ao  material  do  seu  corpo,  liga  pessoas,  histórias  e 

 cantos.  Liga,  além  disso,  gerações  e  tempos,  vô  e  neto,  vó  e  neta, 

 sonhos  antigos,  pulsações  que  já  se  perderam  e  a  resistência  em 

 busca da permanência. 

 No  caso  do  distintivo  do  Corinthians,  mudar  o  seu  desenho  físico 

 em  nome  da  Modernidade  Material  é  praticamente  reinventar  outro 

 clube.  Acredito  que  muito  do  seu  poder  imagético  esteja  no  nome, 

 mas  também  esteja  em  grande  parte  na  obra  de  arte  de  Rebolo. 

 Alguns  irão  dizer  que  o  escudo  do  Corinthians  já  se  modificou 

 outras  vezes  e  citam  o  CP  e  a  retirada  de  estrelas  como  exemplo. 

 Ora,  não  se  pode  comparar  a  certidão  de  nascimento  com  o  RG, 

 nem  um  RG  antigo  com  o  atual  –  mas  ainda  assim  da  mesma 

 pessoa com a troca por uma identidade falsa. 



 Antonia  Perrone,  uma  mulher  negra,  sacramentou  o  nascimento  do 

 Corinthians  quando  bordou  com  suas  mãos  o  CP  numa  camisa 

 creme.  Ela  teve  o  poder  de  materializar  pela  primeira  vez  a  criação 

 dos  cincos  operários  e  de  dar-lhe  o  sopro  da  vida.  Entretanto,  a 

 busca  por  uma  identidade  sólida  era  visível  e  se  refletiu  na 

 mudança  do  CP  até  chegar  ao  círculo  com  a  bandeira  de  São  Paulo 

 no  meio.  Bandeira  que  hoje  representa  a  resistência  e  a  luta  do 

 próprio  Corinthians  contra  a  ditadura  de  Vargas  e  o  fascismo  que 

 naquele  momento  proliferava  no  mundo.  É  a  amostra  de  que  nunca 

 esse  time  se  curvou  a  tirania  e  a  violência  do  Estado  e  de  um 

 governo. 

 Mas  o  toque  final  de  Rebolo  deu  um  poder  mágico  ao  distintivo  do 

 time  do  povo,  o  qual  nenhum  outro  tem.  É  o  único  que  se  distingue 

 entre  todos  os  outros  na  sombra.  É  o  único  que  tem  o  remo  e  a 

 âncora  lembrando  que  o  Corinthians  é  um  clube  poliesportivo.  Hoje, 

 o  remo  e  a  âncora  também  lembram  que,  um  dia,  o  rio  Tietê  foi 

 limpo e que nele se praticavam esportes náuticos. 

 Essas  duas  figuras  por  si  só  já  são  símbolos  alto  teor  de 

 significados. Vamos a eles: 

 –   Âncora  :  a  âncora  represen  ta  o  chão,  o  porto,  algo  que  se  fixa,  a 

 vontade  de  pertencer-se,  de  ser.  Ela  é  segurança,  fortaleza,  referência  e 

 ponto  de  chegada.  Representa  os  valores  sólidos,  a  tradição,  a  história,  o 

 conhecimento,  a  cultura  que  se  passa  entre  as  gerações.  A  âncora, 

 segundo  dicionário  de  símbolos,  é  força,  tranquilidade,  esperança  e 

 fidelidade. A parte estável e durável do nosso ser. 

 –   Remo  :  O  remo  é  movimento  e  se  transforma  em  asas,  braços  capazes 

 de  dar  a  sintonia,  a  ação  e  o  abraço  em  quem  o  vê.  Remo  é  o 



 contraponto  à  âncora,  enquanto  ela  é  pedra,  ele  é  velocidade,  passo  e 

 dança.  No  início  do  século,  ele  representava  a  chegada  de  uma  nova 

 era,  o  apontamento  para  o  futuro,  a  própria  modernidade  no  esporte.  Os 

 remos  se  tornam  a  senha  para  uma  nova  partida  do  porto.  São  asas 

 passos que se misturam e se desaparecem nas correntezas das águas. 

 –  O   Timão  :  dizem  que  o  apelido  do  Corinthians  não  é  por  conta  de  seu 

 formato  de  leme,  mas  pelo  apelido  de  timaço  que  ganhou  quando 

 contratou  Garrincha  com  o  intuito  de  sair  na  fila.  Há  o  fato  de  que, 

 coincidentemente,  o  remo  e  âncora  dispostos  dessa  maneira  formam  o 

 timão  de  um  navio.  Simbolicamente,  o  timão  indica  direção, 

 responsabilidade  e  prudência.  Representa  a  união  entre  a  Modernidade 

 do  remo  e  a  Tradição  da  âncora.  Mostra  e  aponta  o  caminho  para  um 

 novo  mundo  sem  perder  as  raízes  do  passado.  É  matéria,  mas  também  é 

 espírito;  é  útil,  mas  também  é  arte;  é  vitória,  mas  é,  principalmente, 

 coração. 

 Mudar  o  símbolo  do  Corinthians  é  violentá-lo  de  todo  poder  que  em  seus 

 traçados  habita.  Elimina-se  com  isso  as  grandes  viradas  nos  últimos 

 minutos,  as  vitórias  da  superação,  o  sonho  e  a  dor  de  um  povo  que  o 

 forjou  na  luta  e  na  garra.  Tirar  o  Remo  e  a  Âncora  é  destruir  o  seu 

 equilíbrio  secular,  imagético  e  real.  Destrói  os  nós,  as  linhas,  os  elos 

 sensíveis,  rompe  com  o  patrimônio  imaterial  que  por  todos  esses  quase 

 80  anos  carregou  e,  por  incrível  que  pareça,  mata  a  única  lembrança  de 

 que  o  Tietê  poderia  ser  um  rio  limpo,  navegável  e  um  caminho  de  novas 

 esperanças. 



 A poesia apaixonada pelo Corinthians de Renata Pallotini, 

 Os  versos  de  Renata  Pallotini  professora  da  ECA/USP, 
 dramaturga,  ensaísta  e  poeta  que  faleceu  recentemente,  ressoam  e 
 reverberam  no  chão  de  palavras  como  matérias  carnudas  com 
 polpas  vermelhas  e  transparentes.  A  poesia  de  Pallotini  reverbera  a 
 matemática  como  a  de  João  Cabral  de  Mello  Neto  e  as  metáforas 
 sensoriais  do  corpo  típicas  da  poesia  de  autoria  feminina.  Ela 
 escrevia  poesia  de  maneira  performática,  fruto  de  sua  intensa 
 relação  com  o  teatro.  Praticamente,  ela  foi  uma  dramaturga  antes 
 de  ser  poeta  que  inclui  roteiros  para  a  televisão  como  o  de  Vila 
 Sésamo  e  Malu  Mulher  e  fez  8  peças  de  teatro  só  entre  1969  e 
 1982, inclusive uma sobre o seu time do coração: o Corinthians. 
 A  professora  se  dizia  corinthiana  desde  pequena,  daquelas  que 
 acompanhavam  os  jogos  e  torciam  com  fervor,  dando  pitacos  nas 
 escalações  e  nas  contratações.  É  essa  sua  paixão  pelo  Corinthians 
 que  vamos  retratar  aqui,  analisando  principalmente  os  seus 
 poemas.  Renata  Pallotini  é  uma  das  melhores  vozes  da  poesia  de 
 autoria  feminina  do  nosso  tempo!  Ela  escreveu  a  peça  “O  dia  em 
 que  o  Corinthians  foi  campeão”  anteriormente  ao  título  de  1977  e 
 três  poemas  e  uma  crônica  que  falam  dessa  paixão  tão  desmedida 
 quanto  a  corinthiana.  Seu  senso  de  justiça  apurado  e  sua  busca 
 pelas  raízes  clássicas  da  nossa  cultura,  fizeram  a  ver  no  futebol  e 
 no  Corinthians,  uma  expressão  de  democracia  popular  que  eleva  os 
 injustiçados  e  os  excluídos  à  igualdade,  à  fraternidade  e  à 
 liberdade.  O  Corinthians  visto  como  um  grande  produtor  de  direitos 
 humanos inalienáveis. 
 Como na poesia abaixo: 

 “São onze contra onze 
 e o povo em frente 
 É o jogo da bola 
 e o povo enfrenta. 

 É a pura compra e venda 
 e o povo, crente. 
 Sem nenhum pão no dente 



 de bandeira na mão 

 os guardas pela frente 
 o pau quebrando 
 /(e a Fiel comparece) 
 o povo paga sempre 
 o povo esquece! 

 ...Coringão, Coringão, 
 vais cobrir o buraco 
 que ficou no bolso 
 na cabeça 
 no saco? 

 Vais me dar a mulher, 
 o filho, o emprego? 
 Coringão, é melhor te ver 
 do quer ser cego. 

 Esse  poema,  escrito  por  Renata  após  o  título  de  1977  que  como 
 ela  mesmo  disse  em  seu  artigo:  “Futebol,  poesia  e  drama”  passa  ser  o 
 momento  mais  lírico  e  poético  que  ela  experimentou  no  futebol, 
 representa  a  teatralização  do  espetáculo  do  jogo,  em  que  a  massa  ou  o 
 público  ganha  um  papel  maior  do  que  as  platéias  dos  teatros,  pelo 
 menos no que tange à torcida corinthiana: 

 Fui  para  a  Avenida  Paulista,  como  toda  gente  que  se 
 prezava;  gritei,  cantei  e  comecei  a  pensar  no  que  seria  aquele 
 mundo  de  povo,  em  plena  ditadura,  gritando  os  slogans,  a 
 que  tinha  direito  e  começando  por  derrubar  as  traves,  do 
 gol,  depois  os  alambrados,  depois  os  portões  do  Morumbi  e, 
 por  fim,  símbolos  do  poder  e  da  força.  Era  muito  sonho, 
 mas,  em  todo  caso,  nada  me  impedia  de  sonhar.  (Pallotini, 
 2009 p.3) 

 O  que  surpreende  a  poeta,  é  a  possibilidade  de  agente 
 transformadora  da  realidade  que  aquela  massa  poderia  ter, 
 principalmente  durante  a  Ditadura.  De  repente,  em  uma  época  em  que 
 era  proibido  ter  voz  e  pensar,  a  torcida  corinthiana  conseguia  como  um 
 turbilhão  causar  arrombos  e  furor  marcando  sua  presença  e  sua 
 personalidade  por  onde  passava.  No  teatro  do  futebol,  o  público 



 corinthiano  se  tornava  ator.  Por  isso,  o  foco  de  Renata  será  analisar  a 
 torcida. 

 Em  “Onze  contra  onze”,  para  a  poeta  corinthiana,  o  Corinthians  se 
 torna  o  pão  daqueles  que  não  têm  nenhum  pão  no  dente  e  por  causa 
 dele  é  que  vale  ir  em  frente  e  enfrentar  toda  repressão  que  a  torcida 
 corinthiana  sofria  da  polícia  nas  idas  aos  estádios.  Renata  parece  opor 
 nestes  versos;  a  esperança  e  o  significado  de  vida  que  o  Corinthians  dá 
 para  o  povo  desfavorecido  e  a  desilusão  imposta  por  um  sistema 
 excludente  e  opressor  que  não  poupa  os  mais  pobres  nem  no  futebol.  Na 
 primeira  estrofe,  o  clima  de  guerra  é  abordado:  “São  onze  contra  onze/e 
 o  povo  em  frente/  É  o  jogo  de  bola/  e  o  povo  enfrenta”,  mostrando  a 
 relação  dúbia  entre  o  jogo,  a  brincadeira  e  a  representação  de  uma 
 guerra,  e  como  se  a  parte  da  guerra  sobrasse  toda  para  o  povo,  o  qual 
 ainda  tem  que  enfrentar  a  polícia  e  as  injustiças  sócio-políticas  fora  dos 
 estádios. 

 A  poeta  corinthiana  entende  e  exalta  o  simbolismo  crucial  que  o 
 Corinthians  exerce  na  vida  das  pessoas  desprovidas  de  seus  direitos 
 básicos,  e  aproveita  essa  atmosfera  de  magia  para  destacar  a 
 importância  que  o  seu  time  tem  nas  primeiras  estrofes.  Contudo,  nas 
 duas  últimas  estrofes,  Renata  destaca  como  a  realidade  após  o  jogo  é 
 dura,  não  é  mágica  e  sim  melancólica  e  sofrida:  “  ...Coringão,  Coringão/ 
 Vai  cobrir  o  buraco?/  Que  ficou  no  bolso/  na  cabeça/  no  saco?/  Vai  me 
 dar  a  mulher/  o  filho,  o  emprego?”  ,  isto  é,  o  futebol,  neste  caso  o 
 Corinthians,  nem  de  longe  se  torna  uma  solução  para  os  problemas  que 
 esse  povo  sofre,  nem  de  longe  resolve  as  mazelas  históricas  cravadas 
 no  destino  dos  menos  favorecidos,  tanto  socialmente  quanto 
 psicologicamente,  porque  a  fome  e  o  desemprego  também  doem  na 
 alma  e  na  mente.  Porém,  forjou-se  no  símbolo  alvinegro  um  sentido  de 
 luz  e  amplidão  para  os  que  não  tem  nada:  Coringão,  Coringão/  É  melhor 
 te ver/do que ser cego”. 

 É  como  se  Renata  Pallotini  compreendesse  o  futebole  o  Corinthians 
 como  um  grande  teatro  da  vida  em  que  talvez  fosse  um  dos  poucos  em 
 que  o  pobre,  o  desvalido,  o  miserável  pudessem  atuar  com  uma  força  tão 
 pujente  jamais  vista  em  outras  áreas.  Ela  chega  a  lamentar  como  essa 
 força  não  se  transforma  em  ação  transformadora  da  vida:  “Oh.  Jogo 
 polivalente;  /Por  que  não  vales  para  comprar  leite?  /Por  que  não  serves 
 para eleição? /Por que a alegria do meu povão/não permanece? 



 Outro  poema  em  que  ela  opõe  o  simbolismo  mágico  que  a  camisa  do 
 Corinthians exerce e a realidade é o poema: “o Corinthiano”. 

 Corinthiano 

 Não posso sair de casa 
 há polícias na rua 
 não posso ir para o trabalho 
 meu trabalho está cercado 
 não posso falar em liberdade 
 é proibido. 

 Posso apenas dormir 
 comer um pouco beber 
 e gritar “gol”. 
 Mesmo assim só quando o meu time 
 ganha. 

 O  Corinthians  neste  caso,  além  de  ser  a  paixão  redentora  do 
 sofrimento  dos  mais  pobres,  é  o  único  lugar  em  um  período  de 
 Ditadura,  em  que  é  possível  a  liberdade  e  a  democracia.  Renata 
 adianta  em  seus  textos  dois  pensamentos  caros  do  Dr  Sócrates 
 sobre  o  poder  transformador  do  nosso  time:  o  primeiro  de  que  ele  é 
 a  voz  e  expressão  de  um  povo  que  não  tem  voz  e  a  possibilidade 
 deste  ser  o  palco  de  lutas  políticas  pela  emancipação  deste  povo 
 por  si  próprio.  A  escritora  paulista  compreende  o  Corinthians  como 
 esse  oásis  em  que  o  indivíduo  desprovido  de  tudo  que  lhe  é  mais 
 caro,  tanto  em  seus  direitos  básicos,  quanto  em  sua  manifestação 
 como  sujeito  de  voz,  pode  ter  a  sua  identidade  reconhecida  e  um 
 momento  único  de  felicidade.  Em  meio  ao  cerceamento  da  fala,  do 
 pão  e  do  pensamento,  gritar  gol  do  Corinthians  torna-se  o  sonho 
 possível,  o  espaço  em  que  se  permite  existir  plenamente  sem 
 nenhum medo no peito, apenas calor, grito e poema. 
 Entre  a  desilusão  com  a  realidade  medíocre,  sem  nenhum  retorno  e 
 que  retira  tudo  do  sujeito  e  que  nega  sua  humanidade,  e  a  magia  e 
 o  encanto  que  o  Corinthians  proporciona  a  esse  mesmo  sujeito  para 
 que  ele  seja  autêntico,  vivo,  humano  e  detentor  de  uma  voz 



 poderosa,  a  poeta  Renata  Pallotini  parece  escolher  a  segunda 
 opção felizmente. 
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 O CAMPO ou A LAVANDERIA 

 ] 



 O Adeus de um gênio, craque e humano. 

 Os  ídolos  não  morrem,  não  na  cabeça  das  pessoas  comuns. 

 Eles  representam  o  papel  do  antigo  herói  das  epopeias  seculares, 

 os  sonhos  mais  bonitos  realizados,  a  saga  dos  valores  mais  nobres 

 encarnados  em  vidas  perenes,  corpos  finitos,  mas  que  se  eternizam 

 em um nome. 

 O  ídolo  é  eterno.  Por  isso  quando  ouvimos  a  notícia  que  o 

 corpo  humano  que  o  trouxe  dos  deuses  à  Terra  partiu  de  volta  para 

 os  montes  celestes  a  primeira  reação  que  temos  é  de  uma  profunda 

 paralisia.  Não  podemos  acreditar  que  tal  acontecimento  seja 

 verdade,  porque  os  ídolos  estão  próximos  dos  mitos,  das  lendas, 

 são  imagens  que  nos  movem,  nos  inspiram,  nos  emocionam  e  nos 

 fazem  principalmente  crescer.  Veneramos  nos  ídolos  a  genialidade 

 que  nos  aproxima  do  divino  e  do  Universo  e  as  qualidades  que 

 almejamos em nossa curta existência. 

 Por  tudo  isso,  sabemos  perdoar  de  nossos  ídolos,  os  seus 

 defeitos.  Assim  é  com  Diego  Armando  Maradona.  Um  ídolo 

 completo,  artista  da  bola,  guerreiro  da  vida.  Saiu  da  extrema 

 pobreza  para  dar  voz  aos  pobres,  porque  os  verdadeiros  ídolos  são 

 assim,  não  aparecem  neste  planeta  apenas  por  eles,  fazem  de  seu 

 percurso  para  que  outros  possam  vir  a  caminhar  com  mais 

 facilidade,  falam  pelos  seus,  pelos  outros  e  principalmente,  por 

 aqueles que não têm voz. 

 Maradona  usou  a  bola  como  instrumento  de  uma  sublime  arte, 

 da  qual  poucos  escolhidos  neste  plano  vieram  sabendo  fazer.  Ele 



 não  jogava  futebol,  ele  pintava,  esculpia,  escrevia  poesia  com  o 

 futebol.  É  bem  diferente.  Aos  seus  pés,  podíamos  enxergar  a  bola 

 como  uma  extensão  de  sua  respiração,  de  seus  olhos,  de  seu 

 coração. 

 Nada  é  maior  do  que  um  homem  que  faz  de  sua  coragem,  o 

 seu  espírito,  de  suas  paixões,  o  seu  legado  e  a  sua  obra,  de  seus 

 fracassos  o  ponto  para  suas  maiores  virtudes.  E  Maradona  foi 

 assim,  imperfeito,  humano,  mas  grandioso  dentro  do  peito,  viveu 

 tanto  o  futebol  como  a  vida  como  se  ele  estivesse  em  um  grande 

 ato  cênico,  de  uma  ópera  no  momento  angustiante  do  canto  final. 

 Ele  sempre  esteve  próximo  ao  abismo,  talvez  para  que  a  vida  se 

 tornasse ainda maior do que ela é: o caminho entre o vale e o céu. 

 O  limite  é  pegajoso  para  os  gênios.  Tedioso,  o  limite  nos 

 coloca  na  esfera  comum  dos  desejos  comuns  e  dos  sonhos 

 medíocres.  Gênio  é  exatamente  aquele  que  explora  o  seu  próprio 

 limite  e  que  se  permite  ir  além  dele.  Mesmo  com  todos  os  defeitos 

 humanos,  porque  ter  defeito  é  permitido,  é  sua  parte  humana 

 comum  a  nós,  o  que  nos  surpreende  é  seu  exagero  no  sonho  e  no 

 desejo.  Maradona  sonhou,  desejou  e  viveu  vida  com  tanta 

 intensidade  quanto  fez  na  sua  arte.  Ele  se  sacrificou  no  último 

 suspiro de um tango. 

 Por  isso,  sua  morte  é  a  nossa  morte,  morremos  um  pouco 

 juntos  com  ele.  Se  os  mitos  morrem?  O  que  será  de  nós  pessoas 

 comuns?  Se  os  corpos  das  lendas  são  tão  perecíveis  quanto  os 

 nossos,  daqueles  que  fazem  do  seu  nome,  da  sua  história  e  do  seu 

 rosto  um  memorial  para  eternidade,  o  que  será  das  pessoas 

 medianas  que  vivem  a  vida  de  modo  tão  igual,  como  seria  o  nosso 

 fim? 



 A  dor  é  dilacerante,  é  imensa.  Morremos  a  nossa  própria 

 morte quando um ídolo se vai. E é por isso que é insuportável. 



 Maradona e Rivellino 

 Maradona  se  foi  e  eu  só  pensava  em  como  estaria  o  Rivellino. 
 Pois  essa  perda  para  si  deveria  ser  um  choque  imenso.  É  notório  o 
 vídeo  de  Maradona,  ainda  jovem,  dizendo  que:  cresceu  como 
 argentino,  mas  idolatrando  um  brasileiro  e  esse  brasileiro  era  o 
 Riva.  Talvez  uma  das  declarações  mais  bonitas  em  se  tratando  do 
 encanto que gera futebol. 

 Neste  vídeo,  quem  falava  não  era  o  Maradona  jogador, 
 protagonista  e  ganhador  da  Copa  de  1986.  Quem  falava  era  o 
 menino  de  9  anos  de  idade  que  vivia  em  condições  miseráveis  e 
 que,  na  perna  canhota  de  Rivellino,  via  o  seu  próprio  sonho  de  jogar 
 futebol.  Cada  lance  mágico  da  perna  esquerda  do  Reizinho  do 
 Parque  na  Copa  de  70,  lances  que  chegavam  em  imagens 
 fragmentadas  a  aquele  chico  que  vivia  em  condições  sub-humanas, 
 sem  água  potável  e  com  uma  família  numerosa  vivendo  em  um 
 cubículo,  eram  um  alento!  Diante  do  puro  devaneio  de  cada  elástico 
 ou  de  cada  patada  atômica  de  Rivellino,  o  pequeno  Dieguito  saia  da 
 condição  inócua  de  sobrevivência  para  a  condição  de  existência.  O 
 camisa  11  da  seleção  de  70  dava-lhe  significados  e  sentidos  que 
 ninguém  mais  poderia  lhe  dar:  a  combinação  entre  o  sonho  e  a 
 esperança e a possibilidade do desejo. 

 Por  tudo  isso,  Maradona,  já  consagrado  um  dos  maiores  de 
 todos  os  tempos,  quando  via  Rivellino  o  tratava  como  rei.  Em  uma 
 das  vezes,  Maradona  ajoelhou-se  e  beijou  o  pé  canhoto  do  Riva, 
 em  sinal  de  respeito  e  de  humildade  que,  dificilmente, 
 encontraremos  em  outro  consagrado  dessa  forma.  Em  um  outro 
 encontro,  Maradona  jogou  do  lado  do  seu  ídolo  em  um  jogo 
 beneficente.  Para  todos  que  acompanharam  tal  espetáculo  estava 
 claro:  Diego  só  enxergava  dentro  do  campo  o  Reizinho  do  Parque. 
 Todas  as  bolas  eram  para  ele,  todos  os  olhares.  Nada  mais  existia 
 ao  entorno.  Porque  diante  de  seu  ídolo,  o  que  é  grande  retorna  à 
 sua abandonada criança! 



 “É  que  vocês  não  sabem  o  que  ele  fazia  quando  me  via!  Podia 
 ter  50  pessoas,  se  Maradona  me  visse,  ele  só  tinha  olhos  para  mim, 
 vinha  falar  só  comigo,  fazia  festa,  vinha  me  abraçar  e  me  beijar.  Era 
 uma  coisa  impressionante,  uma  idolatria  que  eu  nunca  vi  um 
 jogador  ter  por  outro  jogador”  Palavras  de  Rivellino  depois  da  morte 
 daquele  que  o  adorava  e  que  demonstra  muito  bem  o  significado  de 
 um  para  o  outro.  Porque  Rivellino  se  engrandecia  de  uma  maneira 
 incomum  pelo  olhar  de  Dieguito,  pelo  coração  de  Maradona.  Ele  se 
 tornava  o  maior  de  todos  “el  mas  grande”  como  Diego  mesmo  disse 
 no  programa  De  Zurda  ,  segurando  as  mãos  de  su  maestro  ,  mirando 
 -o  com  o  coração  embasbacado,  o  brilho  ingênuo  de  quem,  um  dia 
 pequeno  na  mais  odiosa  miséria,  sentia-se  viver  e  desejava  ser 
 aquele  que  ali,  ele  vislumbrava  pela  arte  do  pé  esquerdo  em 
 malabarismo. 

 E  assim,  Rivellino  também  existia  quando  sentia  as 
 reverências  do  seu  discípulo.  Nada  mais  orgulhoso  para  um 
 professor,  do  que  seu  aluno  crescer  até  se  tornar  maior  do  que  ele! 
 É  o  máximo  do  sucesso,  fazer  seu  aluno  te  superar,  é  a  glória  única 
 e  verdadeira.  Assim,  Rivellino  sentiu  a  morte  do  Maradona  como  se 
 fosse  um  pouco  a  sua  própria  morte,  porque  ele  nunca  mais  sentiria 
 a  adoração  de  seus  olhos  embasbacados,  não  haveria  um  gênio 
 prestando-lhe  reverências  ajoelhado,  não  haveria  mais  festas, 
 abraços  e  beijos  de  um  homem  adulto  que,  em  sua  frente,  se 
 transformava de novo em um menino de 9 anos. 

 São  profundos  os  sonhos  e  os  desejos  das  crianças,  eles  são 
 capazes  de  revoluções  e  mudanças,  de  progressos,  de 
 construções.  Sem  o  futebol  doce  e  elegante  do  pé  canhoto  de 
 Rivellino,  aquele  menino  da  favela  Argentina  não  chegaria  a  ser  o 
 Maradona.  Por  isso,  o  coração  do  gênio,  dono  do  gol  mais 
 fantástico  de  uma  Copa  e  de  um  gol  mágico  com  as  mãos,  golpe  de 
 ilusão  perdoado  pela  metáfora  poética  da  cena,  transbordava 
 imensa gratidão pulsante quando este estava perto do seu mestre. 

 Não  há  nada  mais  lindo  do  que  um  aluno  grato,  do  que  a 
 gratidão  pelo  seu  professor,  seja  no  que  for  na  vida.  Gratidão  é  tão 
 cara  neste  mundo  que  só  enxerga  a  utilidade  e  o  lucro.  Ela  escorre 
 sorrisos,  felicidades,  alegrias,  flores,  perfumes,  brilho,  poesia.  Por 
 isso,  a  dor  de  Rivellino  hoje  deve  ser  gritante.  Vontade  de  abraçá-lo 



 hoje  com  o  mesmo  afeto  que  abraçaria  um  pai  que  perdeu  o  seu 
 filho. 

 Rivellino  também  nunca  deixou  de  ser  grato  por  esse  encontro 
 que  a  vida  lhe  proporcionou.  Ele  encontrava  a  si  mesmo  e 
 descobria  mais  sobre  si  nos  olhos  embasbacados  de  Maradona. 
 Quando  este  estava  tentando  se  livrar  das  drogas  e  sofrendo  a 
 maior  das  batalhas  de  sua  vida,  Rivellino  escrevia-lhe  cartas  para 
 encorajá-lo.  Sofreu  uma  grande  derrota  contra  esse  inimigo,  é 
 verdade,  mas  o  importante  fora  que  não  se  ausentara  da  luta  e 
 ainda  tinha  a  força  e  o  companheirismo  de  quem  admirava.  Porque 
 talvez  o  que  mais  ele  necessitava  de  Rivellino  era  justamente  isso: 
 o  carinho  e  o  afeto  do  seu  maestro  afirmando  aquilo  que  ele  se 
 tornara: “El más grande”. 



 A Majestade destronada 

 Pelé,  um  menino  de  8  anos,  negro,  pobre,  como  milhares  de 
 meninos  negros  e  pobres  desse  país  que  não  têm  nome,  anônimos 
 e  que  vivem  de  apelidos,  viu  o  seu  pai  chorar  pela  primeira  vez 
 frente  a  um  rádio.  Ali,  entendeu  a  dimensão  da  dor  maior  de  um 
 homem  ao  ver  que  se  pertencia  a  uma  nação  em  fragalhos,  a  qual 
 nunca  os  reconheceriam  como  cidadãos.  porque  ela  mesma  não 
 era  cidadã  de  nada  no  mundo.  Neste  dia,  viu  a  prova  maior  de  que 
 pertenciam  a  um  lugar  que  mal  também  teria  o  seu  nome 
 pronunciado  pela  História.  Subúrbio  do  mundo,  periferia.  Um 
 pedaço de terra enorme para o escanteio. Perdedores. Brasil. 

 Aquele  rádio  parecia  abrir  os  buracos  das  vielas  e  de  todas  as 
 chagas  dos  corpos  marginalizados  desse  marginalizado  país.  Ser  o 
 escanteio  do  escanteio,  a  bola  jogada  pela  lateral,  o  gandula  do 
 jogo,  eis  o  brasil  escancarado  por  aquela  transmissão.  Não  havia 
 outra  solução  senão  chorar  desesperadamente  arrancando  os 
 poucos  cabelos.  Seriamos  o  nada,  definitivamente.  Uruguai  2x1 
 Brasil,  200  mil  pessoas  no  Maracanã  e  o  silêncio  dos  mortos  só 
 quebrado  pelo  apito  final  da  dor  dos  desprezados.  Qual  criança 
 suportaria  ver  o  seu  pai  sofrer  assim?  Toda  criança  ver  o  seu  pai  e  a 
 sua  mãe  como  grandes  heróis  capazes  de  vencer  a  tudo  e  a  todos. 
 Não conseguem vê-los como frágeis, não com 8 anos. 

 Aquele  menino,  que  já  não  lembrava  mais  o  seu  nome, 
 chamado  por  um  apelido,  prometeu  ao  seu  pai  em  frangalhos,  dar  o 
 presente  que  tinha  se  ido  como  as  ondas  do  rádio,  desmanchadas 
 pelos  ares  no  toque  dos  dedos  que  desligara  o  aparelho.  Mas 
 essencial  para  chamar  de  lar.  Uma  Copa.  A  certidão  de  batismo 
 planetária.  O  nome  e  sobrenome  para  uma  terra  de  despossuídos. 
 Brasil  com  letra  maiúscula.  Ele  fez  uma  promessa  e  por  ela  daria  a 
 sua vida. Tudo por um nome. 



 Bastou  apenas  mais  oito  anos,  e  esse  menino,  que 
 institucionalizara  o  seu  apelido,  teria  a  oportunidade  de  cumprir  com 
 a  sua  palavra.  Era  um  compromisso  íntimo  que  não  o  deixava 
 mentir  nem  fugir.  Já  moço  tinha  ainda  as  lágrimas  quentes  de  seu 
 pai  em  suas  mãos.  Mas  seriam  os  seus  pés  o  instrumento  do  rasgo 
 e do grito da liberdade. 

 Pelé  não  sabia,  mas  trazia  em  suas  veias  o  sangue  de  Zumbi 
 dos  Palmares,  o  olhar  de  um  príncipe  africano,  o  corpo  de  Xangô  e 
 a  postura  de  Ogum,  nada  poderia  abalá-lo  ou  derrota-lo.  O  único 
 problema  é  que  ele,  na  sua  tenra  idade  saindo  da  pobreza  para  a 
 glória,  não  tinha  consciência  de  seu  destino  de  fato,  de  que  em  seu 
 semblante  vivia  a  face  da  dor  de  milhares  de  irmãos  negros 
 açoitados menos de 70 anos antes. 

 Ele  carregava  em  seu  corpo,  as  marcas  de  exclusão  não 
 apenas  de  um  país  ignorado,  mas  de  um  povo  que  fora  humilhado  e 
 subjugado  por  séculos.  Pelé  só  enxergava  o  compromisso  que  tinha 
 feito  ao  seu  pai,  porque  no  fundo,  havia  um  peso  imenso  no  seu 
 subconsciente  impossível  de  suportar.  A  alienação  de  300  anos  de 
 massacre  de  subjetividades  pairava  em  sua  aura  e  nela,  ele  se 
 escondia. 

 E  tudo  parecia  um  conto  de  fadas,  um  sonho  consumado,  a 
 vitória,  o  choro,  a  redenção  em  um  desmaio.  Ganhar  em  cima  dos 
 europeus  na  casa  dos  europeus  jogando  o  nosso  futebol,  aquilo  que 
 sabíamos  fazer  melhor  nos  campos  das  várzeas,  um  time  que  fora 
 alvo  de  chacota  e  zombaria,  do  riso  encardido  e  preconceituoso  que 
 insistia  em  tirar  a  humanidade  dos  brasileiros  e  rebaixá-los  aos 
 animais. 

 De  frente  ao  Rei  da  Suécia,  Pelé  se  tornava  um  novo  rei, 
 muito  mais  poderoso  e  midiático.  E  tudo  graças  ao  talento  que 
 recebeu  dos  deuses,  dos  céus  e  do  Universo.  Nenhum  adjetivo  é 
 capaz  de  descrever  o  que  Pelé  era  em  campo,  nenhum  ditado  de 
 chuva,  nem  uma  grande  imaginação  literária  ou  uma  poesia  épica. 
 Porque  não  era  algo  descritível,  mas  da  área  da  estupefação  e  do 
 exagero.  Apesar  do  engrandecimento,  o  que  se  via  no  final  da 
 partida  contra  a  Suécia  era  novamente  o  menino  desmaiado  nos 
 braços dos companheiros. 

 Ele  parecia  um  ser  criado  em  laboratório  e  tudo  em  seu  corpo 
 era  demasiado.  Tinha  a  maior  força  que  se  viu  nos  campos,  a  maior 



 impulsão,  a  maior  velocidade,  habilidade,  lateralidade,  chutava  bem 
 com  as  duas  pernas,  sabia  cabecear  como  ninguém,  passar  pelos 
 adversários  que  iam  caindo  um  a  um  como  soldados  rasos  e 
 insignificantes.  Seu  aspecto  no  jogo  era  de  demônio  e  de  rei  ao 
 mesmo  tempo.  Se  pegasse  a  bola,  era  um  adeus  e  gol.  Ninguém  o 
 vencia.  Ninguém.  Fez  mais  de  1000  gols,  ganhou  3  Copas,  parou  3 
 guerras,  porque  havia  ganho  esse  poder  de  trazer  a  paz  por  onde 
 passava,  mesmo  sendo  terrível.  Seu  corpo  e  sua  mente  em  sintonia 
 ultrapassavam  dimensões  e  paralisavam  o  tempo,  enquanto 
 sobrevoava  todos  os  espaços  possíveis.  Era  um  orixá  sem  igual. 
 Reconhecido  como  rei,  recebeu  seu  trono,  cetro  e  coroa  em  todos 
 os  cantos  possíveis  do  planeta.  Já  enquanto  atleta,  dentro  do 
 vestiário  era  um  dos  súditos  mais  humildes.  Ele  prestava 
 reverências  à  bola.  No  fundo,  sabia  que  ela  era  a  verdadeira  dona 
 do  jogo,  a  rainha  e  possuidora  de  todos  que  ali  estavam.  Seu 
 compromisso  inabalável  com  o  espetáculo,  o  fazia  o  homem  que 
 nos  camarins  não  reclamava,  não  xingava,  não  lamentava,  não 
 zombava,  não  se  cobria  com  as  vestes  reais,  porque  ali,  ele  era  um 
 servo  do  futebol.  Seu  mais  humilde  servo.  Deixava  a  majestade 
 para as arquibancadas e para a vida. 

 Até que um dia, ele teve que parar. 

 Pelé  parou.  Descobriu  o  limite  para  o  seu  corpo  e  junto  dele 
 um  outro  nome.  Edson.  Quem  era  Edson?  Pelé  não  sabia.  Nunca 
 esteve  com  ele,  não  imaginava  quem  fosse.  Olhou  novamente  para 
 a  carteira  de  identidade:  Edson.  Viu  que  Edson  parecia-lhe  um  tanto 
 feio  e  sem  graça.  Foi  ao  espelho  e  disse:  Edson.  Teve  medo  dele. 
 Parecia  um  fantasma,  um  espectro.  Edson  com  certeza  não  era 
 veloz  como  uma  ema  ou  invencível  como  um  guerreiro,  apenas  era 
 Edson,  um  cara  qualquer  que  ele  não  conhecia.  Aquele  rosto  tinha 
 um  aspecto  inteiramente  comum.  E  aquele  nome  tão  banal,  tão 
 desimportante... 

 Pelé  olhou  fixamente  para  o  espelho  e  viu  que  era  mais  parecido 
 com  o  Edson  do  que  poderia  imaginar  ou  suportar.  Edson  não  tinha 
 majestade,  não  tinha  glória,  não  era  poderoso.  Ao  contrário,  Edson 
 lhe  parecia  especialmente  desengonçado,  sem  nenhuma 
 inteligência,  um  zé  ninguém.  Viu  ainda  a  sua  cor,  a  cor  do  despejo, 
 dos  calejados,  dos  sofridos,  das  lágrimas,  dos  humilhados,  dos 
 guerreiros  subjugados  e  ofendidos.  Não  queria  ser  o  libertador,  não 



 mais  do  que  nos  campos.  Pelé  não  queria  o  Edson  do  seu  espelho 
 de  jeito  nenhum.  Edson  não  poderia  lhe  fazer  frente,  não  teria  sua 
 habilidade, seu gênio, sua técnica. 

 Seu  rosto  igual  ao  de  milhares  de  brasileiros,  de  outros 
 edsons  misturados  ao  povo,  não  teria  motivos  para  receber 
 reverências,  homenagens,  congratulações.  Nada  sobrava  de 
 especial  no  Edson,  nem  o  seu  nome.  Pelé  não,  Pelé  era  único, 
 insubstituível, eterno, rei. 

 O  que  Pelé  iria  fazer  com  o  Edson  do  seu  espelho?  Não 
 queria  vê-lo,  não  havia  espaço  em  seu  palácio.  Deveria  escondê-lo, 
 talvez  jogá-lo  no  lixo.  Deixou  o  no  canto  de  um  cômodo  lá  como 
 objeto  sem  glória  e  perdido.  E  ele  continuaria  a  ser  o  Pelé  dos 
 campos  e  das  guerras  vitoriosas.  O  desejado,  o  escolhido  por 
 todos.  Continuaria  sendo  recebido  em  outros  palácios,  países, 
 regiões,  cerimônias  de  gala,  rituais  e  festas  como  um  papa  em  sua 
 igreja.  Nada  poderia  abalar  o  seu  reinado,  o  seu  poder  absoluto,  o 
 seu destino de o maior de todos. Até surgir Sandra. 

 Sandra  era  a  encarnação  de  Edson  que  pôde  viver  e  ser  ela 
 mesma.  Sandra  era  igualzinha  a  ele,  na  aparência,  no  jeito,  nos 
 gestos.  Mas  Sandra  pôde  se  desenvolver  plenamente,  lutar  por  sua 
 vida  sem  se  apegar  a  nenhuma  outra  imagem  irreal.  Ela  não  teve 
 que  dar  satisfações,  se  fantasiar  de  princesa  para  virar  rainha.  Não 
 teve  que  libertar  ninguém  porque  tinha  consciência  de  quem  era,  do 
 seu  destino  e  do  seu  passado.  Sandra  foi  até  Pelé.  Pelé  teve  medo. 
 Ela era o próprio Edson saído do espelho. 

 Sandra  conhecia  o  seu  nome,  ela  se  olhava  no  espelho  e  se 
 via  bonita,  forte,  verdadeira.  Ela  não  precisava  de  reverências,  de 
 cetros,  de  tronos  e  coroas,  porque  a  sua  majestade  estava  na 
 consciência  de  seu  destino.  Ela  conhecia  a  sua  origem,  o  seu 
 caminho  e  a  única  coisa  que  desejava  era  o  abraço  de  Edson. 
 Desejava  o  seu  sobrenome.  Pelé  negou,  negou  três  vezes  porque 
 tinha um pavor imenso do seu nome. 

 Ele  preferia  deixar  Edson  jogado  entre  suas  tralhas,  preso  no 
 espelho  do  que  deixa-lo  sair  e  abraçar  Sandra.  Este  abraço  seria  o 
 fim  de  uma  imagem  ilusória  que  tinha  de  quem  realmente  era.  Era 
 mais  doce  o  reflexo  falso  do  que  luz  da  odiosa  verdade.  Não  queria 
 reconhecer  em  seu  rosto,  o  homem  comum  e  sem  graça.  A 
 sonoridade  da  palavra  Edson  parecia  doer-lhe  nos  lábios.  Tremia. 



 Por  isso,  vivia  dos  restos  de  seus  dias  de  glória,  preferiu  virar  um 
 mendigo  da  fama  e  dos  lampejos  do  passado,  do  que  olhar  de 
 frente  Sandra.  Sandra  era  Edson.  Ela  morreu,  tudo  parecia  se 
 resolver  e  Edson  não  mais  o  atormentaria,  até  que  Pelé 
 envelheceu. 

 Pelé  envelheceu  à  sombra  do  Pelé  que  era.  Ao  envelhecer,  os 
 limites  de  seu  corpo  pareceram-lhe  pesados  demais.  Suas  vestes 
 reais  passaram  a  apertar  os  contornos  de  um  ser  caído,  que  já  não 
 corria  mais,  não  driblava,  não  encantava,  não  transmitia  magia. 
 Outros  reis  apareceram.  Apenas  sobrevivia  dos  fragmentos  de  um 
 reinado  que,  a  cada  dia,  mais  ninguém  lembrava  e  que  se  cobria  de 
 esquecimento.  Não  havia  vídeos  suficientes,  os  relatores  daquele 
 tempo  começavam  a  desaparecer,  enquanto  ele  sobrava  como  um 
 espírito  errante  procurando  seu  próprio  lugar  no  passado.  Apenas 
 um  espectro  como  as  imagens  de  seus  lances  em  preto  e  branco. 
 Mas ele ainda ostentava a sua coroa e o seu domínio, a sua lenda. 

 Até  que  suas  pernas  cederam.  Suas  pernas,  as  grandes  e 
 poderosas  pernas  que  andavam  praticamente  sozinhas,  as  que 
 tinham  uma  vida  própria  de  seu  corpo  e  que  eram  responsáveis 
 pelo  seu  poder  soberano  nos  campos,  elas  já  não  conseguiam  ficar 
 de  pé.  Mas  como?  Isso  era  uma  ofensa  dos  deuses,  suas  pernas 
 teriam  obrigação  de  se  levantar!  Elas  não  levantavam.  Seu  corpo 
 não  se  sustentava  mais  por  elas.  Não  conseguia  se  manter  em 
 equilíbrio. Caía. Pelé chorou pela primeira vez de vergonha. 

 Como  que  ele,  que  tinha  conquistado  reinos  incansáveis  e  os 
 mais  distantes  através  do  seu  poder  sobrenatural,  como  que  elas 
 ficaram  bambas  e  frágeis?  Quis  correr,  e  era  impossível,  quis  andar 
 e  não  pôde,  quis  se  manter  apenas  firme  e  ereto  como  um  rei  e  caiu 
 como  um  bobo,  um  velho  ingênuo  e  triste.  Pelé  chorou  mais  uma 
 vez,  mas  agora  pela  estupidez  e  pela  fraqueza.  Quando  isso 
 acontecera?  Quando  as  suas  pernas  morreram?  Não  conseguiria 
 mais  sair  de  casa  e  olhar  para  os  seus  súditos.  Ele,  o  rei,  a 
 majestade  do  futebol,  o  senhor  de  todas  as  técnicas  e  jogos,  do 
 drible  e  da  ginga,  do  jogo  bonito  e  da  perfeição  estava  ali,  agora 
 despejado  do  mais  simples  movimentos  do  caminhar.  Sua  cadeira 
 não  era  mais  um  trono  belo  e  pomposo  e  sim  uma  de  rodas. 
 Precisava  agora  de  ajuda  até  para  as  tarefas  mais  simples. 
 Preferiria  ter  morrido.  Como  vivia,  seus  dias  era  olhar  os  cantos  e 



 se  prender  em  suas  reminiscências  como  um  delírio  em  uma 
 nuvem. 

 Nessas  condições,  Pelé  passou  por  um  dos  cômodos  do 
 palácio  que  nunca  ia  e  que  nem  lembrava  mais.  Olhou  desajeitado 
 para  um  pedaço  do  corredor  e  viu  aquele  espelho.  Ficou  alguns 
 minutos  paralisado  olhando,  até  que  tomou  coragem  e  pegou  o  em 
 suas  mãos.  Fechou  os  olhos,  ficou  com  pavor  de  abri-los,  porém, 
 precisava  mirá-lo  de  frente.  Entreabertos,  os  olhos  de  Pelé 
 pareciam  ver  o  Edson,  Edson  agora  ria.  Ria  e  dizia:  “olhe  para  mim, 
 eu  sou  você!  Acorde  de  seu  sonho!  Sou  eu,  o  menino.  Sou  o  teu 
 nome!” 

 Contudo,  o  que  Pelé  viu  realmente  chocou  de  todo.  O  espelho 
 de  Edson  pareceu  lhe  ter  se  transformado  em  um  retrato  de  uma 
 mulher  de  meia  idade.  Era  a  Sandra.  Tentou  tocar  em  seus  cabelos, 
 seus  dedos  balançaram  e  não  chegaram  ao  fato.  Pegou  o  retrato  e 
 apertou-lhe  ao  peito.  Sandra  parecia  lhe  mais  viva  do  que  ele. 
 Resolveu  então  assumir  o  Edson,  tirá-lo  dos  reflexos  escondidos, 
 dar-lhe  a  vida  que  lhe  era  de  direito.  Nem  que  fosse  essa,  a 
 decadente,  o  seu  final,  o  interminável  encontro  com  a  morte,  o 
 corpo que jazia ainda em carne. 

 Deixou  o  Pelé  para  uma  estante,  uma  lembrança  invencível 
 onde  lá  continuaria  o  mito  de  todas  as  eras.  Imponente,  vitorioso  e 
 guerreiro,  se  refugiria  para  sempre  nas  profundezas  dos  sonhos 
 mais  intensos  e  mais  bonitos  como  uma  lenda  sem  pecados. 
 Infinito, Pelé estava lá e continuaria para sempre vivo e esplêndido. 

 Já,  Sandra  sorria  do  seu  retrato,  mas  não  conseguia  olhar  o 
 Edson sem que fosse com uma ternura leve e ribanceira. 

 . 



 Garrincha 

 Nunca  houve  um  passarinho  tão  feio.  Era  torto  e  deformado, 
 sem  graça.  Vivia  pelos  campos  abertos  de  uma  cidade  de  nome 
 Pau  Grande,  como  um  sobrevivente  parecido  com  o  Corcunda  de 
 Notre  Dame.  Não  sabia  cantar,  o  coitadinho.  Parecia  que  não  tinha 
 nenhum  atributo.  Também  não  tinha  cor,  nem  penas  bonitas  e 
 avantajadas.  Estava  fadado  a  morrer  de  fome  e  de  frio  porque  teria 
 dificuldade  de  voar  e  buscar  o  seu  próprio  alimento.  Sua  asa  direita 
 era  maior  do  que  a  outra  e  sua  coluna  vertebral,  em  forma  de  s,  o 
 condenava  a  mal  conseguir  se  sustentar  em  pé,  e  era  totalmente 
 desprezado  pela  sua  própria  família  e  amigos  que  o  levava  a  um 
 destino parecido com o Patinho Feio. 

 Apesar  dos  prognósticos,  Garrincha  não  desistia  de  poder 
 voar  e  ser  independente.  Fazia  um  esforço  descomunal  para 
 conseguir  ciscar.  Como  não  voava,  vivia  nos  campos  de  terra  se 
 arrastando  e  tombando  nas  próprias  pernas  como  se  fosse  um  rolo 
 de  penas,  uma  bola  macia  e  felpuda.  E  nessas,  machucava  o  seu 
 bico em poças sujas de água, embriagantes. 

 Nesses  campos,  não  passava  desapercebido  das  crianças 
 humanas  e  era  transformado  em  brinquedo  e  instrumento  de 
 zombaria.  Todo  tipo  de  maldade  era  praticado  contra  ele,  mas 
 Garrincha  gargalhava.  Ele  se  divertia  com  todo  conjunto  sem 
 entender  que  a  piada  era  a  sua  própria  cara.  Pensava  que  o  riso 
 dos  outros  significava  o  quanto  era  amado.  Às  vezes,  ele  era 
 chutado de leve de um lado para o outro. Mas ele ria. 



 Uma  vez,  um  circo  chegou  na  cidade  e  se  instalou  naquele 
 campinho,  onde  ele  costumava  ser  o  brinquedo  desleixado  dos 
 outros  e  a  coisa  chutada  para  fora.  Não  teve  tempo  dizer  não.  Foi 
 colocado  dentro  do  picadeiro  sem  querer.  O  circo  se  ergueu  e  ele 
 estava  ali.  No  centro  da  linha,  enquanto  girava  as  arquibancadas 
 ao  entorno.  Espantado,  olhou  para  cima  e  viu  uma  dupla  que 
 encheu seus olhos de encanto. Nunca tinha visto algo tão bonito... 

 Uma  bailarina  e  um  malabarista  se  exibiam  com  delicadeza  e 
 poesia.  A  interação  entre  os  dois  artistas  se  transfigurava  em  flor  e 
 ternura.  Os  passos  suaves  e  doces  da  bailarina  contrastavam  com 
 os gestos surpreendentes e mágicos do malabarista. 

 Garrincha  se  submergiu  na  atmosfera  arrebatada  daquela 
 cena  e  devaneou-se:  queria  ser  uma  mistura  dos  dois,  a  bailarina  e 
 o  malabarista.  Como  mal  conseguia  ciscar  como  pássaro,  esperou 
 a  noite  chegar  para  que  viesse  uma  estrela  cadente  e  a  ela  fazer 
 um  pedido.  Que  o  transformasse  em  gente  uma  vez  para  que 
 realizasse  essa  aspiração.  Para  isso,  se  arrastou  até  a  lona  e  enfiou 
 a cabeça para fora. 

 Viu  uma  estrela  singela  se  aproximando  como  um  feixe  de  luz 
 forte  e  colorido.  Embaçou  os  seus  olhos  e  elevou  a  sua  tontearia. 
 Doeu  profundamente,  mas  recobriu-se  novamente  de  desejo. 
 Acordou. 

 Era  tarde,  Garrincha  iria  jogar  pelo  Seleção  Brasileira,  o  povo 
 o  esperava.  As  arquibancadas  estavam  repletas,  o  Sol  deslumbrava 
 o  gramado  de  verde,  as  bandeiras  se  enturmavam.  A  grande 
 atração  era  ele.  Nada  mais  valeria  o  ingresso  tanto  quanto  vê-lo 
 tocar  na  bola.  Vitória  e  derrota  se  tornavam  pequenas  e  casuísticas 
 perto  do  seu  jogo.  Futebol  volvia  uma  brincadeira  de  criança,  um 
 parque de diversão com sorvete, pipoca e balões coloridos. 

 Quando  ele  pegava  a  bola,  Garrincha  não  era  um  simples 
 jogador  de  futebol.  Mas  um  exímio  bailarino  malabarista.  O  estádio 
 era  o  lugar  do  seu  show,  do  seu  espetáculo.  Ninguém  sabia  aonde 
 ele  aprendera  fazer  o  que  fazia  com  a  bola.  Só  sabiam  que  não  era 
 desse  mundo,  não  aprendera  realizar  todas  aquelas  coisas  com  os 
 mortais.  Seu  corpo  torcia  em  bloco  e  a  dança  expelia  de  seus 
 poros.  Flutuava.  E  o  público  delirava  em  êxtase.  Aliás,  são  essas 
 duas palavras que o define: Delírio e êxtase. 



 Se  no  campo,  era  um  Mozart,  na  vida  Garrincha  sofria.  Era 
 apenas  o  Mané.  E  como  Mané,  além  de  desajeitado  só  perdia. 
 Contrastava  o  tanto  que  fazia  os  seus  adversários  nos  campos 
 caírem  no  chão,  com  o  tanto  que  tropeçava  fora  dele.  Mané  não 
 percebia  esse  contrassenso,  e  pensava  que  tinha  na  vida  as 
 mesmas  chances  enquanto  Garrincha  no  picadeiro  do  futebol.  Tinha 
 o  mesmo  comportamento  de  passarinho  enquanto  gente,  se  era 
 zombado, se sentia amado, se lhe chutavam, ele ria. 

 Sua  única  preocupação  era  fazer  os  outros  sorrirem,  se 
 alegrarem,  o  povo  vibrar  em  cada  drible,  em  cada  lance.  Ganhar  o 
 jogo  ou  fazer  o  gol  se  tornavam  supérfluos  frente  a  sua  dança,  o 
 seu malabarismo. 

 Vestiário ou o Quarto 



 Eu e o NECO 

 Nunca  me  imaginei  fazendo  parte  de  um  grupo  de  Estudos  dentro 

 do  Parque  São  Jorge.  Ali  dentro,  descobri  que  o  Corinthians  que  vivi 

 na infância e adolescência foi um Corinthians literário. 

 Pura  linguagem  içada  no  seio  de  4  gerações  de  homens  de  uma 

 família  de  italianos  na  Grande  São  Paulo.  Para  eles,  o  Corinthians 

 era  algo  físico,  matéria  presa  ao  coração,  mas  também  vista  e 

 apalpada pelos dedos. Já o Corinthians na minha vida, foi canção. 

 Canção  de  abraço  do  pai  ,  canção  das  origens  do  avô  e  dos 

 devaneios  .  Canção  de  união  entre  irmãos  que  sempre  se  odiaram. 

 Canção  de  perdão.  E  narrativa  infinita  de  criação,  de  aventura  e  de 

 heroismo. 

 O  Corinthians  era  uma  epopeia  infinda  em  que  eu  só  acessava  os 

 seus  versos,  sonhando  em  um  dia  navegar  naqueles  barcos  e 

 mares  visiitados  pelos  mais  velhos,  todos  homens.  À  mulher, 

 reservava-se  torcer  no  silêncio,  fritar  a  pipoca  e  perguntar  quanto 

 está  o  jogo  sem  comentar  mais  nada.  À  mulher,  se  reservava  o 

 café,  a  cozinha  e  o  espanto  ante  ao  grito  de  gol,  o  pedido  de 

 comedimento. O abraço sem entendimento ao final da jornada. 



 Eu  queria  navegar,  eu  queria  cantar  e  não  ficar  de  escanteio  como  a 

 minha  vó,,  minhas  tias  e  minha  mãe  que  mal  sabiam  responder  às 

 gozações.  Eu  queria  poder  lutar  e  sonhar  ao  mesmo  tempo  como 

 em todas as histórias que eu ouvia. 

 A  impressão  é  que  em  cada  aventura  ou  mar,  lá  eu  estava,  no 

 Pacambu,  no  Morumbi,  na  Invasão  de  76.  Eu  estava  lá  pelos  olhos 

 deles;  meu  avô  e  meu  pai.  Eu  sentia  assim  e  em  cada  revista  ou 

 material  proibido  que  eu  descobria  do  vô  Nilson,  mais  eu  lia  e  mais 

 eu sabia, mais eu adentrava aquele oceano infindo de canções. 

 Logo  surgia  1910  e  eu  estava  lá,  junto  ao  lampião  participando 

 daquela  gênesis,  mesmo  como  ouvinte.  Aliás,  o  que  eu  era;  ouvinte. 

 Literariamente,  o  Corinthians  estava  vivo  em  memórias  que  me 

 pediam  ansiosamente  para  cantá-las,  registrá-las  e  tecê-las  em  um 

 fino  bordado,  onde  regia  o  público  e  o  privado,  a  coletividade  e  a 

 subjetividade,  o  espaço  social  e  familiar,  a  dor  de  luta  maior  e  o 

 individuo. 

 Eu  era  apenas  uma  ouvinte  que  fora  obrigada  a  me  tornar  escriba. 

 Mas  aquele  barco  e  aquele  timão  não  poderia  ser  dirigido  por  uma 

 mulher,  à  ela  se  reservava  o  cais  e  o  pranto.Eu  remava  sem  saber 

 remar e contrariava a lei do pater família. 

 Quanto  cheguei  não  invejar  o  meu  irmão  que  podia  desfrutar  desse 

 mundo  visualmente,  cheirá-lo,  senti-lo,  apalpá-lo  fora  da  televisão? 

 Ele  grudado  nas  calças  do  nosso  pai  e  do  nosso  avô  chegara  a 

 conhecer  todos  os  limites  desse  horizonte.  Eu  apenas  amava  ouvir 

 as histórias e me imaginar em todas elas. 

 Na  verdade,  nunca  senti  que  não  as  tivesse  vivido.  Eu  estava 

 presente  no  gol  do  Luizinho  no  Quarto  Centenário,  no  gol  d  Basílio 

 em  77,  na  final  d  74,  na  virada  de  71  em  cima  do  Palmeiras,  no 



 velório  de  Lidu  e  Edu.  Eu  estava  lá  pelos  olhos  deles,  meu  pai  e 

 meu avô. 

 Eles apenas não sabiam. 

 Por  isso,  representou  o  meu  batismo  como  corinthiana  o  dia  em  que 

 aos  17  anos,  meu  avô  Nilson  Morelato  levou-me  junto  com  o  meu 

 irmão  até  a  área  do  fundo  da  casa.  Abriu  um  forno  velho  de  um 

 fogão  à  lenha  inativo  e  mostrou  umas  caixas  velhas,  pregadas  com 

 pregos  enormes,  dificeis  de  desmontá-las.  As  caixas  estavam  todas 

 muito  bem  fechadas.  Empoeiradas,  resistiram  pelo  tempo  à 

 curiosidade  e  a  sanha  de  muitos.  o  que  seria  que  ali  tinha  de  tão 

 importante  que  merecia  ser  guardado  como  um  tesouro  perdido  de 

 um pirata? 

 O  mapa  estava  dado,  a  senha  era  a  primeira  palavra  que  na  família 

 pedia  parao  bebê  falar:  Timão!  Diz  minha  mãe  que  assim  falei 

 levantando os braços. Meu avô abre a caixa. 

 "  Didi,  aqui  está  a  sua  herança".  Eu  ri,  porque  meu  avô  tinha  sido 

 um  homem  de  posses  que  perdeu  tudo  por  causa  do  futebol,  não 

 havia  nenhum  patrimônio  em  seu  nome.  Mas  ele  tinha  me  deixado 

 uma herança e essa estava guardada naquelas caixas velhas! 

 Um  tesouro  para  naquele  momento  me  coroar  como  membro  desse 

 fechadíssimo  clã  masculino  que  o  Corinthians  se  tornara  para 

 aquela  família  de  italianos  da  Grande  São  Paulo.  A  herança  era  a 

 coleção  completa  de  Revista  do  Corinthians  dos  anos  30  aos  anos 

 60.  Ele  tinha  todas  as  edições,  guardadas  por  ele  quando  ainda  era 

 sócio do Parque São Jorge. 

 Ele  me  dava  agora  o  timão  para  dirigir  da  Nau  e  o  chapéu  de 

 marinheiro.  Meu  avô  me  reconhecia  como  corinthiana!  Até  o  meu 

 irmão  esses  dias  me  disse:  -  Adrienne,  sempre  achei  um  mistério 

 ele  ter  dado  aquelas  revistas  para  você,  afinal  eu  era  o  neto  mais 



 ligado  a  ele...  Ele  reconheceu,  né?  Reconheceu  em  você  a  paixão 

 que  era  dele  e  isso  para  um  homem  machista  como  ele  era... 

 Confesso que chorei. 

 Aquele  ato  foi  uma  demonstração  de  amor  que  me  deu  um  lugar.  O 

 lugar  de  escriba  dessas  histórias  e  não  só  de  ouvinte,  mesmo  que 

 eu  me  veja  exercendo  esse  papel  somente  agora.  No  final,  não 

 fiquei  com  quase  revista  nenhuma,  levei  apenas  um  poster  junto 

 com  as  poucas  roupas  na  única  mala  portada  por  mim  de  Franco  da 

 Rocha à Araraquara. 

 Nenhum  dinheiro  no  bolso,  qualquer  coisa  na  bolsa  para  chegar, 

 algumas  poesias  escritas  e  um  poster  de  campeão  mundial  de  2000 

 eram  as  minhas  posses  quando  cheguei  em  Araraquara  para  cursar 

 Letras  na  UNESP.  O  poster  acalentou  as  paredes  da  sala  em  cima 

 da cama em que eu dormia na sala da moradia. 

 Hoje,  eis  me  aqui,  nesta  foto,  uma  Encantadora  de  Baleias  a  voar 

 como  Gavião  pelo  horizonte  do  mar  bravo.  O  Corinthians  é  real,  é  a 

 terra segura em que hoje eu piso. Viva o NECO! 



 Confissão 

 "O  meu  corinthianismo  não  veio  do  lado  materno.  Se  assim  fosse  eu 

 seria  palmeirense.  Sou  corinthiana  do  lado  paterno,  mas  isso  não 

 me  incomoda,  ao  contrário,  me  orgulha.  O  Corinthians  era  algo 

 passado  de  geração  para  geração  na  minha  família,  desde  o  meu 

 bisavô.  Como  fui  pioneira  entre  as  mulheres,  sinto  que  quebrei  esse 

 círculo  de  que  o  futebol  era  algo  de  homem  para  homem.  Aos  17 

 anos,  quando  ganhei  uma  coleção  de  revistas  do  Corinthians  do 

 meu  avô,  entendi  a  minha  herança  não  eram  as  revistas.  A  minha 

 herança era o Corinthians. 

 Nunca  me  preocupei  em  fazer  minha  filha  virar  corinthiana.  Acho 

 que  isso  se  dá  espontaneamente.  É  algo  vivo  e  natural.  Com  dois 

 meses,  ela  ganhou  a  primeira  roupinha  do  Corinthians.  Com  10 

 meses,  foi  a  um  jogo  e  aos  dois  anos,  foi  comemorar  comigo  o 



 Campeonato  Brasileiro  de  2011.  E  ela  gritava  “Timão  eo!  Timão  eo” 

 com uma bandeira, comemorando 

 Agora  ela  me  diz  que  não  é  mais  Corinthiana  e  sim  chilena  ( 

 ficamos  no  Chile  um  mês  e  ela  adorou).  Penso  que  ela  faz  isso 

 como  um  modo  de  destacar  e  diferenciar  a  sua  personalidade.  Ela 

 quer  ter  sua  própria  opinião  e  eu  respeito.  Volta  e  meia  ela  assiste 

 jogo  comigo  e  me  faz  perguntas  como:  por  que  só  o  Corinthians  que 

 ganha?  Ou  a  mais  importante:  Se  era  só  o  Corinthians  que  estava 

 fazendo  a  campanha  Respeite  As  Minas!  E  por  que  o  Palmeiras  não 

 fazia uma campanha assim também 

 Explico  que  o  Corinthians  não  é  apenas  um  clube  de  futebol. 

 Acredito  que  se  ela  for  ser  Corinthiana  eu  não  preciso  forçá-la.  Ela 

 irá  ser.  Quando  alguém  se  apaixona  por  esse  clube,  nada  segura. 

 Nem  as  construções  psíquicas  de  oposição  à  figura  materna.  As 

 mães  contribuem  sempre  quando  levam  seus  filhos  juntos, 

 principalmente  quando  vão  sozinhas  com  eles.  Sempre  que  eu  vou, 

 ela  vai  comigo  e  não  nega  de  ir.  Só  de  estar  ali,  torcendo,  em  meio 

 a  um  ambiente  considerado  por  muito  tempo  masculino  já  mostra 

 muita coisa." 



 Vivo apenas uma História 

 A  primeira  e  única  vez  até  então  que  eu  tinha  assistido  o 

 Corinthians  ao  vivo  foi  em  1991  no  Morumbi.  Era  um  Corinthians  e 

 São Paulo e quem me levou foi o meu pai junto com o meu irmão. 

 A  visão  da  enormidade  da  torcida  corinthiana,  sua  vibração,  sua 

 força,  as  bandeiras  tremulando,  a  Gaviões,  a  torcida  do  São  Paulo 

 sendo  diminuída  para  caber  a  nossa,  a  polícia  confrontando  com 

 torcedores,  os  cânticos  que  ressoavam  junto  com  os  corações,  tudo 

 isso nunca saiu da minha memória. 

 Como  não  saíram  também  o  abraço  do  meu  pai  e  o  pulo  que  ele 

 deu  comigo  e  com  o  meu  irmão,  um  em  cada  braço  no  momento  do 

 gol.  A  arquibancada  de  cimento  que  tremia  com  a  torcida  foi 

 suficiente  para  implementar  em  meu  coração  a  confirmação  do  que 

 é o Corinthians e sua torcida: amor, igualdade, voz, força, pulsação! 

 Foi  apenas  uma  experiência,  mas  foi  suficiente  para  a  minha  eterna 

 comunhão  com  o  todo  do  Corinthians,  porque  aquelas  imagens, 

 aqueles  cantos,  aquela  vibração  nunca  saíram  de  dentro  de  mim.  A 



 experiência  não  se  pode  medir  pela  quantidade,  quando  muitas 

 vezes  a  imaginação  e  as  lembranças  têm  a  capacidade  de  reportar 

 a  sua  alma  tantas  vezes  que  você  queira  para  vivenciar  aquele 

 mesmo sentimento. 

 Sinceramente,  não  lembro  quase  nada  do  jogo  de  1991.  Acho  que 

 não  assisti  nada  dele,  assisti  apenas  de  boca  aberta  os  90  minutos 

 da  torcida.  A  torcida  era  o  verdadeiro  show.  Lembro  do  Neto 

 amarrando as chuteiras e só. 

 Infelizmente,  por  problemas  familiares,  financeiros  e  também  por 

 conta  da  violência  das  torcidas  nos  anos  90,  nunca  mais  fui  em  um 

 jogo.  Mas  o  Corinthians  continuava  fundamental  na  minha  vida,  tão 

 fundamental  que  foi  determinante  para  que  eu  passasse  no 

 vestibular e ir fazer o curso de Letras na UNESP/ Araraquara. 

 Explico:  no  dia  da  prova  do  vestibular  da  VUNESP,  também  ocorria 

 a  final  entre  o  Corinthians  e  Atlético  Mineiro,  Campeonato  Brasileiro 

 de  1999.  No  mesmo  dia  e  quase  no  mesmo  horário.  Eu  estava  tão 

 nervosa  por  conta  do  jogo  que  esqueci  de  ficar  nervosa  por  causa 

 da  prova  e,  consequentemente,  fiz  a  prova  numa  boa,  pensando  em 

 sair o mais rápido possível para pegar o segundo tempo. 

 Passei  no  vestibular  da  mesma  maneira  que  o  Corinthians  foi 

 campeão  e  fui  chamada  para  a  matrícula  logo  depois  do  Primeiro 

 Campeonato  Mundial.  Entre  as  minhas  roupas  e  poucas  coisas  que 

 levei  comigo  para  Araraquara,  o  poster  de  Campeão  do  Mundo  me 

 acompanhava. 

 Só  voltei  a  um  estádio  para  ver  o  Corinthians  em  2005,  em  jogos  da 

 Copinha  e  depois  recentemente,  quando  a  Arena  da  Fonte  foi 

 reformada  e  a  Ferroviária  passou  a  integrar  novamente  a  primeira 

 divisão paulista. 



 Mas  o  desejo  de  ver  o  Corinthians  em  sua  casa,  na  sua  nova  casa  e 

 vivenciar  na  pele  novamente  o  que  estava  guardado  comigo  desde 

 1991,  em  lindos  sonhos,  nunca  parou  de  bater  no  peito.  E  quis 

 Deus,  que  essa  aspiração  fosse  realizada  com  amigos  e  pelos 

 amigos  que  eu  fiz  aqui  no  face.  Amigos  tão  importantes  da 

 Democracia  Corinthiana  que  me  deram  mais  uma  afirmativa:  a  que 

 a  certeza  de  que  o  Corinthians  também  é  amor,  democracia  e 

 gratidão! 

 Corinthiano  vai  ao  estádio  não  apenas  para  ver  o  Corinthians,  mas 

 principalmente,  para  cantar  a  si  mesmo,  para  comungar  juntos  os 

 significados  do  corinthianismo.  Cantar  a  si  mesmo,  cantar  o 

 Corinthians,  independente  do  Roger,  do  jogo,  do  Loss,  do 

 campeonato  perdido  é  um  ato  poético  e  anti-capitalista,  porque  não 

 é utilitário. Desperta a mais profunda poesia como diz Octávio Paz. 

 No  caminho,  a  pé  com  meus  amigos,  chorei  bastante  e  ri  ao  mesmo 

 tempo,  porque  viver  o  Corinthians  longe  do  Corinthians  é  como  se 

 você  tivesse  sempre  saudade  daquela  pessoa  que  você  mais  gosta, 

 e você distante. O reencontro é sempre emocionante. 

 Lembrei  do  meu  avô  também  porque  eu  o  sentia  a  todo  momento, 

 ele  corinthiano  raiz  dos  áureos  tempos  da  década  de  50  e  da 

 invasão  no  Maracanã  em  1976,  morreu  no  ano  da  inauguração  da 

 Arena, uns dias antes. 

 Tenho  a  certeza  que  estava  comigo  na  visita  ao  Palácio  de 

 Mármore,  embora  falasse  para  mim:  Didi  a  nossa  casa  é  a 

 Fazendinha!  Lá  é  verdadeira  casa  do  Corinthians!  E  eu  respondia 

 por  dentro:  é,  mas  essa  Arena  é  surreal,  parece  a  descrição  exata 

 do  Céu  de  Dante  Aleghieri!  Uma  visão  transcendental  de  espaço, 

 som e imagem! 
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