
1 
 

Universidade de São Paulo 

Escola de Comunicações e Artes 

Curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo 

 

 

 

CADERNO DE ESPORTES DA ECA-USP 

 

Número Zero: CRÔNICAS ESPORTIVAS  

 

 

 

 

 

Produção dos alunos da disciplina CJE 

0634 –“Jornalismo Esportivo – a pauta 

além do futebol”, sob orientação do Prof. 

Luciano Victor Barros Maluly e 

coordenação de Carlos Padeiro, aluno de 

Mestrado do PPGCOM-USP. 

 

São Paulo / Novembro de 2014 



2 
 

 

Sumário 

Introdução -4 

Tente outra vez - 5 

Arthur Almeida Coelho 

A vitória da Bio -7 

Eduardo Fonseca Darmaros 

Já amei segundas-feiras -11 

Fabíola Nogueira Costa  

Escolha pensada – 13 

Fernando Hideki Bianchi 

Dia da independência, do aniversário, da conquista! - 15 

Guilherme Rebuelta Nascimento 

Eu? Atleta? - 16 

Isabela Brun 

Do que eu me lembro - 18 

João Victor Jacetti de Oliveira 

 

Sete a ? - 20 

Karina Victor 

 

Judô - 22 

Leonardo Vergueiro 

 

Quarta-feira é dia de jogo - 24 

Luana Corradine Valentim 



3 
 

Inocentes guerreiros: o jogo não acabou - 26 

Marcelo Monreal de Oliveira 

O fracasso - 28 

Mariane Tonello Boffo 

Esqueci - 30 

Pedro Henrique Endo Nicolini 

Pode-se perder por 6 a 0 - 32 

Sergio Iván Navas Olarte 

 

Gostinho de futebol - 35 

Thais Martins P. Silva 

 

De um passado de luxo a um presente de lixo - 36 

Ticiana Melchiades de Holanda 

 

Escolhas tortas da vida- 38 

Victoria Salemi 

 

Dezessete e quinze - 40 

Vitor Yasu Saito 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Introdução 

A crônica é a forma mais simples de se contar uma história. Pode ser o 

pontapé inicial (já que vamos falar sobre esporte) para o estudante pegar gosto pela 

escrita e expor uma experiência vivida ou uma peça de ficção. Não exige uma 

linguagem rebuscada ou um enredo complexo. Como afirmou o professor Antonio 

Candido, o mais ilustre crítico literário do Brasil, “a crônica não é um 'gênero maior'”. 

E isso não vem a ser uma crítica, como ele próprio explicou: “'Graças a Deus', seria o 

caso de dizer, porque sendo assim ela fica mais perto de nós”. 

Ela, a crônica, fica mais perto de nós. Assim como o esporte, presente em 

nossas vidas desde sempre. Quem nunca vibrou com a glória do seu time ou do seu 

atleta preferido? Quem nunca vestiu a amarelinha para torcer pelo Brasil em tempos 

de Copa do Mundo?(Cabe aqui uma ressalva pela desilusão atual com a seleção 

brasileira e seus entornos corruptos, mas podemos apelar para o saudosismo, certo?!) 

Quem nunca foi o herói ou heroína do seu time de rua ou de escola? Ou pelo 

menos sonhou em ser. O esporte propicia momentos marcantes, e o desafio de 

escolher as palavras certas para saber narrá-los é instigante. 

Nas crônicas que se seguem, alunos não só de Jornalismo, mas dos mais 

variados cursos da maior universidade do Brasil, e intercambistas de outros países 

revelam histórias em primeira e terceira pessoa. São relatos de vitórias e derrotas, 

lembranças e aprendizados, divertimento e decepção.Busca-se o acervo de toda uma 

vida para mostrar como o esporte educa e ajuda na formação do ser humano. 

Como nos ensina, novamente, o mestre Antonio Candido, a crônica “pega o 

miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas”. 

Boa leitura! 

Carlos Padeiro & Luciano Maluly 
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TENTE OUTRA VEZ 

Arthur Almeida Coelho 

Estávamos todos reunidos em minha casa: namorada e amigos,  a espera de 

mais uma partida do Brasil na tão aclamada Copa das Copas. Era semifinal e contra 

um dos times mais regulares, eficientes e frios: Alemanha. 

Como forma de aquecimento para o jogo,  fizemos um bolão com palpites da 

partida.  O meu foi 2x1, em que contava inclusive com gol do Fred,  que a meu ver 

desencantaria e calaria a boca das críticas que havia recebido até então. 

Já sobre os outros palpites, apenas saberíamos após o fim da partida. 

O que me fez apostar naquele placar, mesmo sabendo que não éramos os 

melhores e muito menos favoritos, era a nossa persistente esperança como 

brasileiro,  que mesmo não estando preparado achamos que no final tudo vai dar certo 

ou que a sorte vai ajudar, assim como já havia nos ajudado contra o Chile com aquela 

bola na trave do Julio César, há poucos minutos para o fim do jogo. 

Não preciso me alongar e desenvolver muito para dizer que ninguém acertou o 

placar e mais uma vez o Fred não fez nada em campo,  muito menos gol. O Brasil 

havia perdido. E não foi uma derrota comum. Foi uma surra que te traz lições de 

moral. 

Foi a derrota do jeitinho brasileiro. 

Não houve improviso da nossa parte, nem malandragem. O que houve foi uma 

seleção frágil e inferior tecnicamente sendo totalmente dominada e aniquilada por 

alemães bem treinados taticamente e com senso de time e grupo, que não parou um 

minuto e terminou um jogo de semifinal na casa do adversário com SETE gols a 

favor. 
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Surgiu aquela sensação de que estávamos perdendo um patrimônio nacional, 

que sempre nos deu orgulho e reconhecimento do mundo todo.  Brasil, o país do 

futebol.  Será que havia começado o processo de americanização ou lusanificação da 

nossa seleção? Passaremos a respirar a história do passado, já que o presente é 

vergonhoso e a expectativa do futuro não tem nos animado? 

A tal esperança e confiança exacerbada estava morrendo. Estava virando piada 

e divulgada no Whatsapp da vida. 

Mas, peraí, e a história que sempre nos falaram que somos brasileiros e não 

desistimos nunca? Raul Seixas já nos havia dito naquela célebre canção. 

Ok, Raulzito, você tem razão, tentaremos outra vez. Mas sem o Fred dessa 

vez. 
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A VITÓRIA DA BIO 

Eduardo Fonseca Darmaros  

 

Aquele foi um ano difícil para o time de futebol de campo da biologia, outrora 

menina dos olhos daquele curso, não havia obtido uma simples vitória aquele ano e já 

era outubro! O início do próximo mês guardava o campeonato mais importante do 

ano, o famigerado BIFE, seria a BIO capaz da proeza de atingir o impossível 

novamente como há 2 anos quando trouxe pela primeira vez o caneco? 

 

Muitos daquela geração dourada já não figuravam entre nós, Gustavinho, o 

maestro do time, já desfilava seu futebol em terras gringas devido seu Pós-Doc. 

Vander que há tempos guardou a meta daquela seleção com seu suor e muitas vezes 

até com sangue agora figurava entre os Galáticos da FEA. Gaúcho, o rei da raça 

daquela zaga outrora tão consistente estava distante na terra dos cangurus e 

bumerangues. O time havia perdido muito, mas tudo haveria de dar uma reviravolta 

aquele mês. 

 

Montanha e Blanka e haviam assumido recentemente o comando daquela 

bucha que o time se tornara dando um novo fôlego e moral ao time, coisa que o antigo 

técnico já não era mais capaz e rumores se espalhavam pelo Centro Esportivo da USP 

que uma tempestade, uma velha revolução estaria por vir, e de fato, Vander aquele 

mês abdicaria do Economíadas para se juntar ao time, assim como Xodó, Pupo e Zé 

voltariam ao time para o último campeonato pela Azul e Amarela. Há 3 semanas do 

campeonato os treinos voltariam a ficar cheios  e todos os ingredientes estavam 

prontos para um grande campeonato, bastaria apenas jogá-los no caldeirão para eles 

tomarem forma... 

 

Logo no primeiro jogo, uma pedreira, a atual campeã de Copa USP, a FFLCH. 

Como vencer um time que durante o ano não conheceu a derrota, exatamente o 

contrário do nosso? Talvez a resposta não estivesse na razão dos sábios, talvez ela 

viesse do mais louco entre nós. Coelho era um atacante rápido, como diz o nome, e 
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também explosivo, podia tanto decidir um jogo a favor quanto contra em seus acessos 

de fúria contra os brutos zagueiros. Antes do jogo ele chama a todos para a tradicional 

conversa, só que essa conversa haveria de ser diferente, ela seria um marco em que 

pessoas desacreditadas começassem a acreditar nos seus potenciais e ao fim daquele 

sermão pede para que todos se abracem em um circulo e nos ensina a dança da chuva, 

ritual aprendido por ele em suas andanças pelos cafundós do Brasil e que 

carregaríamos conosco até o final daquele campeonato. O time adversário e a torcida 

olham e até zombam, mas mal sabiam eles que aquele ritual sagrado dos donos dessa 

terra em que pisávamos dariam uma força sobrenatural ao nosso time para conseguir 

um empate heróico de 0x0 no tempo normal levando o jogo aos pênaltis, onde a BIO 

com precisão cirúrgica converteria todos os cinco pênaltis e São Vander pegaria o 

último selando uma triunfo improvável e avançando para a próxima fase da 

competição. 

A Biologia ainda enfrentaria a Veterinária em mais um jogo duro, não foi 

dessa vez que a vitória no tempo normal viria, com um golaço de KK que após 

receber um cruzamento de 40 metros cirúrgico da esquerda de Leo Bala desviaria a 

bola para o fundo das redes adversária, concedeu o empate no final do jogo após falha 

de seu arqueiro em bola fácil levando o jogo à disputa de pênaltis mais uma vez e para 

prosseguir às finais a BIO contou mais uma vez com os nervos de aço de seus 

batedores e a estrela de seu goleiro que garantiria a defesa de 2 penais. Agora só 

faltaria um adversário que poderia impedir o sonho do bicampeonato, o IME. 

 

De um lado um time amplamente favorito, com 7 representantes na seleção 

USP e atual campeão do BIFE, do outro a Biologia, sem ninguém escolhido para 

representar o melhor do futebol da Universidade, e nenhum título importante desde 

que venceu o BIFE 2 anos atrás. Um jogo de uma das maiores rivalidades entre os 

times da USP. Esta seria a terceira final seguida entre esses times, com uma vitória 

para cada lado ninguem entraria para perder essa nega. 

 

É chegada a hora da verdade, e naquela manhã parecia que os deuses 

finalmente ouviriam o ritual daqueles guerreiros de azul e amarelo e a cada batida de 

pé no chão feita em uníssono mais forte a chuva encontrava aquela grama sagrada, a 

cada grito mais o time adversário procurava se abrigar no fosso de reservas até a 

presença do arbitro para iniciar a partida. O que havia começado como uma simples 
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chuva tomaria proporções de tempestade, uma força que finalmente estava livre para 

encontrar seu destino e que ninguém mais poderia controlar, tampouco os adversários. 

 

E foi exatamente como uma tempestade que a BIO começou aquela final, 

abrindo o placar ainda no primeiro tempo da partida com uma bola vinda do alto, um 

cruzamento vindo dos pés de Zé para encontrar majestosamente a cabeça de Matera 

que não costumava desperdiçar tal oportunidade. O time do IME até tentaria esboçar 

uma reação no decorrer do jogo, mas não era capaz de criar oportunidades pois a bola 

simplesmente não parava nos pés de seus atletas era como se tivessem passado 

vaselina em suas chuteiras  durante a noite anterior, já com a BIO a impressão era 

contrária, era de ter cola nas chuteiras, enquanto a bola pipoca nos pés deles, nosso 

time dominava a bola como nunca antes, era como se a Biologia naqueles 90 minutos 

estivesse para campo molhado assim como Ayrton Senna estivesse para pista molhada 

e foi nessa toada que terminaria o primeiro tempo.  

 

O segundo tempo não houve mudança significativa nos times e a BIO 

continuava a dominar as ações em campo, com a bola e sem a bola, com uma técnica 

fora dos padrões universitários, com velocidade e muita raça. Mostrava-se um time 

completamente diferente daquele que se apresentara durante todo ano e foi com essa 

junção de fatores que a BIO encontraria o caminho para o segundo gol, um gol tão 

festejado porque seria o gol de quem mais acreditou no valor de cada um da equipe, 

após passe rápido Coelho vem com a bola dominada e no mano a mano com o 

zagueiro corta para a direita chutando na esquerda no contrapé do goleiro que 

escorrega e nada pode fazer a não ser olhar a bola entrar. Com 2 a 0 no placar parecia 

que o impossível estava prestes a acontecer mas não sem antes uma pitada extra de 

emoção, faltando apenas 5 minutos para o fim da partida em um lance duvidoso o 

arbitro marca pênalti pra o time do IME. Esse lance poderia botar fogo em um jogo 

que parecia ja estar ganho e eles já vinham com toda a certeza do mundo que 

converteriam o tento pois quem estava para a cobrança era mais um pomposo da 

seleção que nunca havia errado um penalti sequer em jogos oficiais. Do outro lado, a 

espera da cobrança Vander tenta "ler" o estilo do jogador para tentar decifrar em qual 

direção irá o chute adversário, mas, num grande momento, lembraria do "olho de 

boi", amuleto dado por Coelho, para tirar o mau olhado antes do início do jogo e que 

ele havia guardado ao pé de sua trave direita. A resposta estava lá, e o grande arqueiro 
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ja sabia para onde teria que direcionar todas suas forças para fazer aquela defesa que 

poderia ser a mais importante de sua vida, e foi justamente no pé da trave de seu lado 

direito que ele encontraria a resposta para suas dúvidas, no pé da trave do lado direito 

que as pontas dos dedos se encontrariam com a bola e essa bola se encontraria com o 

pé da trave do lado direito para caprichosamente ir à linha de fundo. Àquela altura 

não haveria mais em se falar em jogo, pois a BIO já era campeã por direito e ninguém 

seria capaz de tirar esse título dela.  

 

Essa primeira vitória do ano viria justamente no momento mais importante, e 

não se resumiria apenas a uma simples vitória esportiva, mas a vitória de uma vida 

para muitos, pois os que estiveram lá vão levar essa certeza de que tudo é possível. 

Casa Branca realmente foi o palco de uma das maiores vitórias do esporte 

universitário, uma vitória em que não o mais forte foi campeão, mas aquele que ousou 

ser grande, um time de amigos que nunca deixou de acreditar, que olhou ao alto para 

ao alto se destinar. 
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JÁ AMEI SEGUNDASFEIRAS 

Fabíola Nogueira Costa  

 

Houve um tempo em que eu adorava as segundas feiras. Isso foi lá na época 

do ensino fundamental. O dia começava cedo, e minha alegria também. Era dia da 

aula de educação física, que começava às 7h05 com um apito do professor Sílvio. 

Todos se reuniam ao redor dele e então descobríamos qual seria o esporte. Às vezes 

ele demorava um pouco para chegar na quadra, e ficávamos olhando para a porta do 

prédio do colégio, ansiosos para ver qual bola ele traria debaixo do braço. O que eu 

mais gostava era quando ele aparecia com aquela bola cor de grifa texto amarelo. Era 

a de handebol. 

Se tem uma pessoa responsável pela minha paixão incorrigível pelo handebol 

é o professor Sílvio. Não sei explicar o porquê, só sei que foi assim meio do nada que 

passei a admirar o esporte. Na quinta série fui chamada para participar dos treinos de 

handebol. Mais um motivo para alegrar minhas segundas feiras. Lá estava eu, no 

portão da quadra, esperando dar 18h para treinar. Esse treino da seleção da escola já 

acontecia há muitos anos, mas não passava muito daquilo que acontecia às segundas. 

Treinávamos por treinar, jogávamos por jogar. Nada saía ali daquela quadra 

descoberta que nos fazia congelar no inverno, reclamar do calor no verão e odiar os 

dias de chuvas. 

Eu jogava na ponta, uma posição meio infeliz e que aprendi a amar. Nos jogos 

profissionais os ponteiros têm participação importante e intensa o tempo todo. Em 

times amadores, de garotas entre 12 e 15 anos a coisa não é bem assim. O jogo se 

concentrava lá pelo meio, embolado em volta da pivô. Eu corria de um lado para o 

outro e quase nunca tocava na bola. Nos raros momentos em que isso acontecia, eu 

aproveitava. Normalmente era bola que sobrava de um rebote. Tudo o que eu tinha 

que fazer era pegar a bola, correr quicando, dar 3 passos e pular lançando a bola ao 

gol. E pronto, gol. (Ok, nem sempre era gol, mas me deixe com as boas memórias). 

Como minha participação nem sempre era muito efetiva, comecei a me 

destacar em outra coisa: a marcação. Foi com ela que atuei em um novo momento do 

time da escola. Eu já estava na sexta ou sétima série quando fizemos o primeiro jogo 
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contra outra escola da cidade. Fomos de van até o Dom Barreto, em Campinas. Lá o 

Sílvio me disse “hoje sua função não é fazer gol. Se preocupe apenas em marcar 

aquela ali”, e apontou para uma garota alta e corpulenta. Do alto dos meus 153 

centímetros cumpri o que o Sílvio pediu. Nada de gol, marcação muito cerrada, 

muitas faltas técnicas, sem cartão nem falta grave. Segurei a menina e ganhei o ódio 

dela. Tudo bem, também ganhamos o jogo! 

Algumas semanas depois foi a vez do time do Dom Barreto vir até o Educap, 

meu colégio. Todas as turmas estavam na arquibancada torcendo, e fiz o mesmo do 

outro jogo. Só marquei. Lembro que em uma das jogadas, a menina alta e corpulenta 

que passou a me odiar avançou com tanta força que me jogou no chão. Levantei sem 

nenhum arranhão, enquanto ela passou os dois minutos seguintes fora de jogo, 

suspensa. Não lembro o resultado final. Tenho a impressão de que perdemos, mas 

melhor continuar com as boas memórias de vencedora. 

Minha ideia inicial era contar a história do sábado fiz minha pior atuação no 

handebol, quando deixei de cumprir minhas funções para ouvir o que uma mãe do 

time adversário gritava para mim. Não eram palavras bonitas, mas também não havia 

motivos para eu me afobar. Eu também ia dizer que chorei em meio de campo e que 

perdemos o jogo, mas esse negócio de lembrar do handebol fez voltar aquele 

sentimento competitivo, que quer saber apenas da vitória. Por tudo isso, peço que 

ignorem o que está escrito aqui em cima nesse parágrafo e se concentrem a um fato 

histórico para o colégio e para o professor Sílvio. O sábado ao qual me refiro foi a 

primeira participação do nosso time em um campeonato oficial, o Interescolar. Não 

tivemos o melhor desempenho do campeonato, mas foi o suficiente para termos 

experiências novas e importantíssimas. 

Minha mega carreira amadora como ponta no handebol acabou no fim de 

2008, quando mudei de escola. E já que evitei os detalhes do dia em que chorei em 

campo, não vou esconder a história do dia em que chorei fora dele. Até porque o 

causo é curto. Chorei ao ter que abandonar o handebol, minhas amigas, a quadra 

ensolarada, o colete amarelo, e o professor Sílvio. Chorei porque minhas segundas-

feiras nunca mais seriam as mesmas. E realmente não são. 
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ESCOLHA PENSADA 

Fernando Hideki Bianchi 

 

A primeira grande dúvida da vida nunca é a da profissão a seguir pelo resto da 

vida, ou a mulher/marido que se escolhe pela eternidade. Emprego, podemos sempre 

mudar, recomeçar. Esposa ou esposo também já não é mais pensado em até que a 

morte os separe. É só ver os exemplos por aí: Gretchen, Ronaldo, Adriano 

Imperador... 

A única coisa na vida que nunca muda mesmo é o time de futebol. Está aí a 

primeira grande dúvida da vida: que time eu vou torcer? E a primeira grande decisão, 

pois uma vez tomada não se pode voltar atrás. 

Muitas vezes essa decisão é tomada antes mesmo de tomarmos consciência 

dela, por nossos pais, tios, avôs, irmãos mais velhos etc, nos vestindo o “manto 

sagrado” de seus times, como se soubessem, e sabem, o que é o melhor para a gente. 

Outras vezes, um craque da época faz com que a balança acabe 

desequilibrando para o surgimento de um maior número de torcedores de um só time, 

como Pelé, e agora Neymar no Santos, Zico no Flamengo, e até mesmo Messi para o 

Barcelona. 

No meu caso, a escolha se deu de maneira lenta e gradual. O primeiro contato 

com a necessidade de se escolher um time foi num gibi da Turma da Mônica. Numa 

das histórias, todos os personagens vestiam uniformes de seus times. Cascão é 

corintiano, Cebolinha palmeiras, Mônica são-paulina e Magalí santista. Porém, até 

mesmo os personagens secundários tinham seus times, como Jeremias flamenguista e 

Carminha fu-fru gremista. 

Diante daquela infinidade de times, perguntei para meu pai: “pai, qual o 

melhor time?” E a resposta foi: “Palmeiras, é claro!” 

Claro! Não posso ser são-paulino nem santista porque não sou menina como a 

Mônica e Magalí. O Cascão não toma banho, e eu falo errado, logo, sou palmeirense! 

Sabia decisão. 
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Após tal descoberta, foi cada vez mais fácil entrar nas conversas com os 

colegas da escola. Sim, torço para o Palmeiras! Claro que sei o hino! Camisa? Nâo 

tenho, mas peço hoje mesmo para meu pai.  

Mas havia esquecido de um detalhe. O que um torcedor faz mesmo? Ahh, 

torce. Então comecei a acompanhar os jogos do Verdão. Veloso, Zinho, Rivaldo, 

Djalminha. Que seleção! Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça... Não 

entedia nada de futebol, mas adorava repetir na escola o que ouvia em casa quando o 

Palmeiras ganhava. E quando perdia, nem ligava para as provocações. 

Em 99, quando ganhou a Libertadores (jogo que não assisti pois tinha aula no 

dia seguinte), não tinha noção nenhuma da importância do torneio, mas sempre 

repetia para os amigos: Palmeiras Campeão! E quando perdeu o Mundial (jogo que 

não assisti, pois estava na aula), não dei importância alguma, pois se fosse importante, 

o Palmeiras venceria. 

Em 2000 comecei a prestar mais atenção em futebol. Passei a jogar bola com 

mais frequência, assistir mais jogos, comprar álbuns de figurinha. Não me lembro ao 

certo o ano, mas num jogo aleatório da Copa do Brasil, um São Paulo e Cruzeiro, uma 

decisão, não sei se final ou semi, comecei a ver o futebol com outros olhos.  

Estava com raiva do Cruzeiro por algum motivo, e decidi torcer para o São 

Paulo naquele jogo. Jogo apertado, muito disputado, com craques dos dois lados, dos 

quais não lembro os nomes, pois não torcia pra nenhum dos dois. O jogo cada vez 

mais movimentado, e eu cada vez mais acelerado, torcendo pelos paulistas, xingando 

os mineiros, o coração batendo cada vez mais forte. Parece que nunca havia sentido 

uma emoção daquelas antes.  

No fim do jogo, uma falta para o Cruzeiro, perto da área. Cobrança perfeita, 

digna do goleiro adversário. Gol. Vitória do time celeste. Uma tristeza nunca antes 

relacionada ao futebol toma conta de mim. Olho para o time derrotado, e me vem 

aquele sentimento de compaixão e empatia que dificilmente consigo traduzir em 

palavras. Um turbilhão de sentimentos e pensamentos passam por mim. E junto a isso, 

uma certeza: o time do coração a gente não escolhe. Simplesmente sentimos! 
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DIA DA INDEPENDÊNCIA, DO ANIVERSÁRIO, DA CONQUISTA! 

 

Guilherme Rebuelta Nascimento 

 

Foi-se o tempo que o dia 4 de julho era apenas a data em que minha tia 

Rosana, que vive no Paraná, completava mais um aniversário. Nesse 4 de julho, 

acabei por me distrair das comemorações de aniversário focando meu pensamento em 

"ideais de libertação". Não era uma coincidência o fato de que o país mais poderoso 

do mundo tivesse se libertado, anos antes, naquela mesma data. Não, não poderia ser 

coincidência. 

Saí de casa cedo naquele dia, devo ter ido para a escola, mas isso não é 

importante. O dia começou a assumir sua importância quando me dirigia ao meu 

querido Paulo Machado de Carvalho, com uma cerva na mão, acompanhado por 

pensamentos diversos, desde a grande quebra do jejum de 77, vivenciada pelo meu 

falecido avô (pai da minha tia Rosana, e eu ainda tinha que ligar para ela, desejando 

os parabéns), até o milagre operado na Argentina uma semana antes. Aquele milagre 

não poderia ter sido em vão. Chegando na praça Charles Miller, uns 45 minutos antes 

do espetáculo, abri minha segunda cerva e encostei na banca para observar o clima. 

Estava bem diferente dos outros dias. A nação estava em festa, feliz, mas parecia 

muito tensa também.  

A partir daí tudo foi muito rápido, se comparado aos mais de 100 anos de 

espera. Depois de 90 minutos de espetáculo, nos libertamos. Mais do que isso, éramos 

os donos da América. Não acreditei de imediato, aquilo era bom demais para ser 

verdade. Somos campeões, CAM-PE-ÕES - um senhor, que teve que esperar muito 

mais que eu por aquele momento, me disse. Fui dormir (quando consegui dormir) sem 

entender muito bem tudo o que havia acontecido. 

Ao acordar, no dia seguinte, recebi uma ligação da minha tia Rosana, de lá do 

Paraná. Curiosamente, ela me ligava me desejando os parabéns. 
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EU? ATLETA? 

Isabela Brun  

 

Sempre fui uma aluna assídua, mesmo nas matérias em que tinha maior 

dificuldade. Mas isso nunca se aplicou à Educação Física. Eu não conseguia entender 

como aquilo era considerada uma matéria obrigatória e em que aprender a jogar uma 

bola me ajudaria no futuro. Se teve uma aula que eu matava com gosto (mesmo com 

medo de ser pega) era a aula de Educação Física que, no meu colégio, acontecia às 

terças e quintas, por duas excruciantes horas. 

 

Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, as aulas consistiam em um curso 

para iniciantes em cada esporte. Cada turma passaria três semanas no Handebol, por 

exemplo, para depois ir para a turma do Basquete, do Atletismo, da Natação, e assim 

sucessivamente, até que todas as turmas tivessem conhecido todos os esportes. 

Quando chegamos à sétima série, já podíamos escolher o esporte que mais tínhamos 

afinidade. Eu? Não tinha afinidade com nenhum esporte. Tinha afinidade em ficar 

sentada mesmo.  

 

A opção “não fazer nada” não me foi oferecida, infelizmente. Inicialmente 

escolhi o Vôlei, provavelmente porque tinha mais amigos na modalidade e porque 

parecia ser menos violento que o Handebol. Achei que seria mais recreativo e mais 

tranquilo, visto que não precisava ficar correndo o tempo todo - estava enganada. 

Tinha que correr sim, pelo menos para aquecer, e o que eu levei de bolada na cara não 

está escrito. Resolvi, então, trocar de esporte. Tentei: Atletismo (muita corrida, muita 

mesmo), Natação (mais corrida, porque nem sempre íamos para a piscina), Handebol 

(é violento mesmo), entre tantos outros. Não achei nenhum que despertou meu 

interesse. 
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Chegando ao Ensino Médio, eu só queria que às duas horas na terça e na 

quinta acabassem logo. Eu sabia que no 3º ano não haveria mais Educação Física e eu 

só precisava sobreviver mais dois anos. Nesse ano, surgiu uma nova modalidade: a 

Musculação. E pensei comigo mesma: “Ah, deve ser mais tranquilo, não envolve 

bolas, corrida no sol ou times!”. Para a minha sorte, o instrutor não tinha lá muita 

vontade de dar aula e a Educação Física virou meu momento de ler um livro ou 

estudar. 

 

Meu envolvimento com o esporte era o mínimo necessário, até eu conhecer o 

esporte universitário. Não sei bem o que me fez ser tão aberta ao esporte universitário. 

Talvez tenha sido a mudança de cidade (de paradigma quase!), mas decidi que não me 

privaria de nenhuma experiência que a Universidade me propusesse. Dito isso, talvez 

dê para entender melhor porque eu não esperei uma semana na ECA para começar a 

treinar Basquete. 

 

Aprendi do zero o que era o Basquete (não foi uma das minhas escolhas do 

colégio), aprendi a fazer parte de um time, aprendi a gostar de correr, a gostar de jogar 

uma bola. Acima de tudo, o Basquete fez com que eu entendesse a importância do 

esporte na vida das pessoas e a transformação que ele pode causar nelas. A minha 

carreira como atleta não foi lá muito grande e cheia de conquistas, mas com o 

Basquete eu descobri, finalmente, o que era gostar de esporte. 
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DO QUE EU ME LEMBRO 

 

João Victor Jacetti de Oliveira 

 

 Se me perguntarem quem venceu aquele campeonato, ficarei mudo. Só sei 

que era um Interclasses porque não podia ser mais coisa alguma, mas já não sei dizer 

se o jogo era de mata-mata. Não sei do que foi a aula que tive de manhã, qual era o 

número de minha camisa ou se tomei suco ou refrigerante quando cheguei em casa. 

Sei que meu uniforme era branco, mas não lembro o nome do meu time. O Adversário 

era laranja e se chamava FF, mas também não sei o que significa a sigla. 

 

 Sei que meu pai estava no jogo. Essa memória sim me diz algo, já que 

dificilmente ele podia ir. Não por descaso ou qualquer coisa triste, mas porque 

trabalhava muito mesmo. 

 

 Sei também que eu estava no banco e entrei faltando 2 minutos para 

acabar o jogo. Impressionante eu me lembrar que faltavam exatos 2 minutos! 

Impressionante também eu estar no banco. Não que eu seja algum tipo de Pelé das 

quadras, mas naquele time eu certamente tinha vaga. 

 

 O caso é que meu time era meio improvisado. O FF era muito forte e tinha 

quase todos os grandes jogadores da minha sala. A exceção era o Kim, que brigou 

com eles. Cá entre nós, o meu time só existia porque o Kim quis muito competir. 

 

 Jogávamos eu, Vitor, Lucas, Mário... Nenhum diferenciado. No gol, 

jogava o Funchal quase sempre. Lembro que constantemente ele se distraia com a 

rede e ficava de costas para o jogo. Certa vez, o Funchal tentou desviar da bola para 

não ser acertado e acabou defendendo. 
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 Não fazia o menor sentido levar aquela partida a sério e alguns de nossos 

jogadores realmente não levavam. Estavam ali só pela diversão. O time deles era 

muito melhor, ninguém duvidava, mas eu sempre levo a sério quando entro em uma 

quadra. 

 Naquele momento já estava 2 a 2. Impressionante estar 2 a 2, como 

seguramos aquele jogo até ali? Não me lembro dos 4 primeiros gols. Nossa... Eu não 

me lembro de quase nada mesmo! 

 

 Lembro-me que quando entrei fui para o ataque. Perambulei um pouco 

pelo lado esquerdo, não recebi a bola e percebi o tempo passando. Lembro-me do 

árbitro avisando que faltava um minuto. Não me lembro de quem me deu o passe, mas 

me lembro que recebi pela direita do ataque. Isso também não encaixa, na verdade, já 

que sou canhoto. Recebi pela direita e arranquei. Passei pelo Sequilho, que era muito 

mais rápido que eu, e por mais alguém, sabe-se lá quem.  

 

 Cheguei na cara do gol e tive que chutar de bico. Por isso canhotos devem 

ficar na esquerda, para não terem que chutar de bico! A bola foi em cima do goleiro e 

ele defendeu no susto. Lembro-me que o rebote voltou pra mim mesmo e me lembro 

da exata imagem do gol vazio. Só empurrei pra dentro. 

 

 Comemorei a virada como sempre comemorava gols: correndo de braços 

abertos no estilo aviãozinho. A memória freia novamente aí. Não me lembro do apito 

final. Só sei com 100% de certeza que ganhamos a partida por causa do último flash 

que tenho desse dia: encontro meu pai no topo das arquibancadas para ir embora e ele 

diz “Você não é fraco não hein, cara?”, e continuou, “Entra no finalzinho e no 

primeiro toque na bola faz o gol da virada no último segundo?”. 

 

 No fim do ano passado, passei no estágio dos meus sonhos depois de um 

processo seletivo com mais de 18 mil pessoas. Quando soube, meu pai me ligou. Eu 

atendi e a primeira coisa que ele disse foi: “Você não é fraco não hein, cara?”  

 

 Ainda bem que sempre me lembrei de levar todos os jogos a sério. 
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SETE A ? 

 

Karina Victor 

 

 Há quem diga que energias positivas e confiança são a base para o sucesso. No 

entanto, devemos lembrar que mesmo a mais antiga das energias positivas, a fé, foi 

receitada pelo discípulo Tiago com um importante adendo: “Fé sem as obras, é 

morta”. Não adianta apenas acreditar e torcer, vibrar e gritar se não há um 

comprometimento com as ações para que suas convicções e ideias sejam 

concretizadas em feitos. 

 

 Diante da nossa querida e idolatrada seleção brasileira de futebol, cheia de 

astros e protagonistas de grandes feitos isoladamente, logo pensamos: “Ora se esses 

caras são tão bons separados, juntos devem ser o melhor time do mundo. Além do 

mais temos um passado de glórias, somos os únicos com cinco títulos e a copa é em 

casa”. “Imagina na copa”, “Eu boto fé”, já diziam algumas empresas em suas 

maçantes campanhas publicitárias. 

 

 Foram construídos belos palcos para os grandiosos duelos e outros vários 

preparativos no “padrão Fifa”, todos com valores exorbitantes. Em paralelo, do outro 

lado da história, estava a seleção de um país especialista em guerras, disputas, foco. 

Enquanto nos preocupávamos em arrumar o salão de festas e lustrar os móveis 

“padrões Fifa”, os alemães construíam seu quartel general em um dos lugares mais 

quentes do Brasil, e o Brasil passava frio em Teresópolis pra jogar em Fortaleza. A 

estratégia parecia não estar tão bem apurada. Preparamos a festa e nos esquecemos de 

planejar e arrumar a principal parte do espetáculo, a seleção brasileira pentacampeã 

do mundo e repleta de jogadores que valem milhões de dólares. A autoconfiança e a 

zona de conforto parecem ter tomado conta de toda a nossa seleção. 
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 Naquela semifinal da Copa do Mundo no Brasil, a Alemanha vinha grandiosa, 

com ótimas vitórias e se mostrando muito consistente, com certeza uma das favoritas 

ao título. Já o Brasil, apesar de não ter feito partidas muito convincentes durante a 

competição, era também uma das favoritas pelo seu histórico, pelos seus títulos, pelos 

seus jogadores que individualmente eram fenomenais e pelo seu atacante, tínhamos o 

Neymar. 

 

 O que era pra ser um espetáculo e tanto, disputa acirrada, virou um jogo treino. 

A Alemanha, com a sua tática super estudada, seu foco em cada jogada, sua união 

dentro e fora de campo, deu seu espetáculo enquanto o Brasil deu um vexame. A sua 

autoconfiança deu margem a uma desorganização inimaginável dentro de campo, até 

parecia que eram jogadores amadores, muito longe do nível de seleção brasileira. O 

que ficou mesmo pra história da Copa no Brasil, foi o jogo contra a organização 

alemã, que ganhou de sete a um da desorganização brasileira. Alguns gols foram tão 

rápidos que até pareciam replays e toda a festa que foi montada, seja no estádio, ou 

nos outros lugares por todo o país, foi por água abaixo. Uma vergonha inacreditável 

na nossa própria casa. 

 

 A copa das copas e principalmente a nossa semifinal deixaram um legado pra 

nossa seleção e país: o individualismo, a confiança e a tal da energia positiva, nada 

serve quando não são integrados à outros ingredientes. Foram 7 finalizações que nos 

mostrou a realidade onde o individual nunca irá superar o coletivo com foco e o 

improviso não surpreende quem tem estratégia consolidada. 
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JUDÔ? 

Leonardo Vergueiro 

 

Olhando pelos cantos do colégio de língua complicada, a língua da América, o 

menino estrangeiro avistou um grupo de colegas praticando um esporte diferente: uma 

luta que utilizava somente da habilidade de seus corpos e nada mais. Tal esporte lhe 

parecia familiar, seria essa um Judô? Jiu Jitsu? Se comparava às pelejas da era de 

Hércules, quando homens lutavam contra seus inimigos pela sobrevivência. Era o 

Wrestling. 

 

O menino olhava confiante dizendo ser parecido com um esporte antes 

praticado por ele: O Judô. O técnico se entusiasmou, disse, naquela língua que poucas 

palavras se entendiam, que a luta era simples. Era só pegar o outro e derrubá-lo.  

Então começou o treinamento. O menino corria pra lá, corria pra cá, aprendia técnicas 

para derrubar, similares às vistas antes. A confiança aumentava. 

 

O time era composto tanto por lutadores que tinham suas costelas evidentes 

bem como alguns que pareciam ter vindo da terra de gigantes como Golias. O menino 

disse: Ainda bem que se separam em categorias de mesmo tamanho. Confiava ainda 

mais, pois era pequeno, e não havia ninguém em seu peso. Era titular. 

 

Em duas semanas de treinamento, ocorreu sua primeira competição. A hora de 

mostrar como derrubar um cara com seus próprios braços. Ele, sem roupa ainda, 

revezou-a com um de seus colegas de equipe. O uniforme parecia um maiô de banho, 

mais colado que sola de sapato. Foi então que adentrou o círculo de competição, 

comprimentou seu inimigo, mesmo sabendo que haveria de derrubá-lo. 

 

Sem entender o porquê, a luta começava com ele sentado, enquanto o outro 

ficava atrás não deixando-o levantar. A luta começou. Logo o menino conseguiu se 

levantar e então o árbitro o dá 1 ponto. Sem muito esforço ele já estava ganhando. Ao 
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derrubar seu oponente ganhou 2 pontos dessa vez, mas ao se afastar, o oponente 

ganha 1 ponto. O menino não entedia nada, simplesmente continuava a derrubar. E 

sempre seu oponente ganhava 1 ponto e ele 2.  

 

O menino derrubou seu oponente inúmeras vezes, até que por um descuido e 

cansaço, seu oponente consegue derrubá-lo. Foi então que derrubado no chão, o 

menino lembrou da luta praticada anteriormente, o Judô. Resolveu então deitar-se no 

chão de barriga para cima. O árbitro apitou. A luta acabou. Levantou, como pedido 

pelo árbitro. Ficaram os dois lado a lado com o árbitro no meio, estilo anúncio de luta 

de boxe, o árbitro levanta a mão de seu oponente. Como aconteceu? Deitou no chão e 

perdeu? 

 

Depois da derrota mais inexplicável de sua vida, seu treinador o explicou. Por 

mais que as palavras fossem difíceis de entender, nesse esporte, ao colocar os 2 

ombros de seu oponente no chão, a vitória é concedida. Foi então que, com uma luta 

ganha que estava, o menino cheio de confiança perdeu. 
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QUARTA-FEIRA É DIA DE JOGO 

 

Luana Corradine Valentim 

 

 Outro dia desses estava passando em frente ao meu antigo colégio, aquele do 

ensino fundamental. De fora, os mesmos portões e grades separavam a estrada e as 

fazendas de todo o complexo da escola, desde as salas de aula, até as dependências 

esportivas e os pomares. Tudo sempre pareceu uma grande chácara, onde, além das 

obrigações acadêmicas, possuíamos espaços quase similares ao de um clube, porém 

restritos na maior parte do tempo. As quadras e campinhos não fugiam à regra: uso 

liberado para as aulas de educação física e só. Durante os intervalos e pela parte da 

tarde, deveríamos nos concentrar apenas nas áreas de cima, que se resumiam aos 

pátios, salas de aula, biblioteca e pomar.  

 

 Ah, o pomar. Esse era o centro das brincadeiras escolares durante a infância: 

esconde-esconde, pega-pega, mãe da rua, tubarão (ou era mar vermelho?), enfim, toda 

e qualquer atividade que pudesse ser realizada na área permitida. Mas faltava uma, a 

preferida de uns, odiada por outros: o futebol, o jogar bola. Tentamos, por vezes, 

jogar no campinho, mas logo fomos mandados para cima, sem sucesso. Eis que, 

juntos num pequeno grupo de meninos e eu, começamos a explorar nossos recursos 

sem que violássemos quaisquer regras. Surgiu então o nosso futebolzinho. Era uma 

área de pedra entre duas regiões de grama, que, em sua largura de menos de 5 metros, 

servia perfeitamente bem como trave para seis crianças no auge dos seus 9 anos. A 

extensão era delimitada: do portão de ferro até a quinta árvore, porque depois disso 

era ladeira abaixo. As árvores nos forneciam a bola: limas, limões, laranjas, mexericas 

(que com o tempo descobrimos ser a pior de todas, pois estourava muito fácil) e 

tínhamos aí o nosso jogo. Começamos com dois times de três e jogávamos em todos 

os curtos intervalos, de segunda a sexta, mas um dia era especial. 

 



25 
 

Costumávamos ter provas todas as quartas feiras. De acordo com as regras do 

colégio, nos era dada uma hora e quarenta (duas aulas) para que a prova pudesse ser 

feita, sendo que alunos que entregassem antes do horário poderiam sair a partir dos 

primeiros 50 minutos, ficando livres até o intervalo, e aí estava a nossa felicidade: 

saíamos sempre no horário mínimo para que pudéssemos jogar bola por mais tempo e, 

diferentemente do resto da semana, os outros alunos, cada qual com seu respectivo 

grupinho, juntavam-se a nós, formando outros times para entrar “de próximo”. Estava, 

assim, instituída a quarta como dia de jogo.  

 

Tudo parecia correr bem à época, até que as frutas foram ficando escassas e os 

diretores passaram a nos tratar como um problema, pois, além de entrarmos nas aulas 

com odores cítricos, devido a algumas bolas que porventura acabavam estourando em 

nossas roupas, passamos a usar tanto as frutas do chão como as frutas do pé, ferindo o 

discurso do desperdício. Fomos mais uma vez abarrotados de novas regras, que 

impediam a continuidade do nosso esporte. Mas, devido à insistência e à necessidade 

de suprir um buraco aberto pela própria direção, chegamos a um acordo e nos foi 

permitido frequentar o campinho durante os intervalos. Com o tempo, alcançamos até 

liberação das quadras no período da tarde, mediante reserva.  

 

Já mais velhos, contudo, aquilo não nos importava tanto. Nossos jogos foram 

transformados numa história em quadrinhos feita à mão durante a nossa fase de 

artista: Lemon Ball. O futebol agora era livre. Talvez se tivéssemos optado pelo 

diálogo desde o começo, poderíamos ter jogado bola como o esporte exige. Em todos 

os casos, já numa nova fase, largamos esse esporte para jogar taco dentro da escola, 

atuando mais uma vez dentro das brechas das leis. Deu tudo certo por um tempo, até 

que quebramos uma vidraça com a bola rebatida. É, dessa vez não havia diálogo que 

salvasse. 
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INOCENTES GUERREIROS: O JOGO NÃO ACABOU! 

 

Marcelo Monreal de Oliveira 

 

Era uma sexta-feira, mas o nome deste dia podia ter alguma coisa a ver com o 

dia da vontade. Não para todos, mas com certeza para os aspirantes a jogador de futsal 

do Colégio Nossa Senhora do Rosário. O clima era de tensão. Precisávamos ganhar de 

4 gols de diferença. Graças à pífia atuação do jogo anterior. Valia a classificação. A 

vontade de ganhar podia ser vista a quilômetros de distância no rosto dos meus 

pupilos. Era incentivo para todos os lados. E a torcida estava presente, parecia 

clássico paulista na final do campeonato. 

 

A bolinha rola dentro do apito, o jogo está valendo. Logo aos 2 minutos, as 

magrelas que seguram as redes já tinham sido carimbadas duas vezes pelo nosso pivô 

Rosariano. Ali, todos já sabiam que a nossa missão não ia ser fácil, que e os deuses do 

futebol não estavam do nosso lado. A garra, vontade e superação vinham falando mais 

alto. O jogo estava para nós, mas a gordinha só viu o barbante de perto uma vez na 

primeira etapa. 

 

Na segunda parte da guerra, os jovens batalhadores receberam minhas 

instruções e um pouco mais de carga emocional. Estava dando resultado, 3 a 0 a nosso 

favor, mas esse resultado não importava, precisávamos de mais um tento. Dois 

jogadores expulsos, um de cada escola. Meu time não podia mais fazer faltas, se isso 

acontecesse, os rivais teriam direito a um tiro livre direto e sem barreira contra a 

nossa meta. 

 

Restando apenas 1 minuto cronometrado no relógio, que no futsal é uma 

eternidade, eis que como ratinhos fugindo do gato e passes rápidos de primeira, o 

quarto tento é alcançado e muito comemorado. 35 segundos para o final era o que 
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estava marcado no placar eletrônico e para os pobres guerreiros, era significado de 

vitória e classificação garantida, o dó. Eu, apesar de jovem também, posso garantir 

que tenho experiência invejável em partidas de futsal. Meu único pedido de tempo na 

segunda etapa estava para ser usado e a voz da experiência ouvida. 

 

 

Na caminhada da quadra até o banco de reservas, era possível ver a 

comemoração antecipada nos inexperientes aspirantes. E como um “velho lobo” 

declarei a triste, sincera e previsora notícia: O JOGO NÃO ACABOU!!! A criançada 

captou a mensagem e fizeram seus papéis até os últimos 5 segundos de jogo e nessa 

hora o improvável aconteceu, por força do destino, a redonda toca na mão de um de 

meus heróis até ali, e o tiro livre direto e sem barreira é concebido aos rivais. Todos 

os meus jovens olham para mim, o olhar parecia dizer: BEM QUE VOCÊ AVISOU. 

Não havia tempo para mais nada além da cobrança. Nosso golquíper parecia 

confiante, mas nada a ponto de fazer um milagre. A nossa rede balança pela primeira 

vez no jogo e no último segundo do mesmo, 4 a 1 e final de jogo. Os Elogios pela 

partida eram proporcionais à força de vontade e garra expelida pelos inocentes 

guerreiros. Uma vitória com gosto de derrota, para o momento. Mas não, ainda 

tínhamos a possibilidade de classificar como o melhor segundo colocado dentre os 

grupos. E no meio da outra semana, a notícia chega... ROSÁRIO CLASSIFICADO 

para a semifinal do campeonato. O desfecho desse campeonato ainda não aconteceu, 

mas o aprendizado já serve como desfecho. 
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O FRACASSO 

Mariane Tonello Boffo  

 

Eu não cresci fazendo muitos esportes, sabe. Eu era mais do tipo última a ser 

chamada pros times na educação física, isso quando eu não apresentava uns bilhetes 

falsos da minha mãe pro professor, falando da minha gravíssima artrite reumatóide 

precoce que me impedia de jogar futebol pela eternidade. Isso minou qualquer chance 

que eu teria de desenvolver coordenação motora. Dadas essas condições, minha mãe 

achou que faria sentido me colocar na ginástica olímpica quando eu completei 10 

anos, afinal, sem dúvida que isso desenvolveria minha falta de equilíbrio e minha 

timidez. 

 

Em parte, ela estava correta. Treinei por um ano inteiro e, de fato, consegui 

desenvolver um certo equilíbrio ate então inexistente. A parte que ela errou, e errou 

feio, é que ajudaria com meu problema de timidez. Eu, que nessa idade só falava 

quando estritamente necessário, simplesmente não conseguia fazer amigos e odiava 

chamar atenção, mesmo por motivos positivos. Gostava de passar despercebida, ficar 

tranquila no meu canto.  

 

Mas claro que as pessoas viam esses desejos de solitude do modo errado. E, 

portanto, para acabar de vez com esse aspecto indesejável da minha personalidade, 

minha mãe conversou com meu treinador para eu participar de uma competição no 

fim daquele ano. Era uma competição café com leite, meio que só pra dar medalha 

pra  criançada da escola. Eu não conseguia entender como uma competição poderia 

ser amistosa, então a partir do momento em que fui escalda para participar, entrei em 

pânico. Meu deus, todo mundo vai olhar pra mim, me julgar, rir da minha cara se eu 

fizer besteira! Minha vida acabou.  
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Treinei com afinco nunca antes visto. Aprendi a dar mortais e estrelas sem 

colocar as mãos no chão. Desenvolvi uma coreografia de solo e uma nas barras 

assimétricas. Pratiquei rotina na cama elástica. Quando o fatídico dia chegou, minhas 

mãos suavam e meu coração simplesmente não se acalmava no peito. Pra piorar, 

Murphy me deixou na penúltima posição a competir. Eu via cada uma das meninas 

fazer ruas rotinas e sofria a cada movimento errado. 

 

A minha hora chegou mas minhas pernas tremiam. A apresentação no solo 

saiu bem. Eu conseguia ver minha mãe da arquibancada me filmando com aquelas 

câmeras da Sony gigantescas bem anos 90. Meu pai sorria e minha irmã acenava. 

Consegui uma nota boa e fui pro segundo round -- as barras. 

 

 A rotina durava 30 segundos só que na minha cabeça demorava a eternidade. 

Comecei e entre uma pirueta e outra, ganhei confiança. Talvez confiança demais. 

Tentei ousar e passar da barra mais alta para a outra sem a ajuda do pé, como as 

profissionais faziam. Caí e caí feio. Meu rosto enrubesceu e meus olhos marejaram. 

Agora todo mundo deve estar olhando com dó, pensando como sou idiota. Meio se 

coragem, olhei pra arquibancada. Meu pai ainda sorria. Minha irmã ainda acenava. 

Percebi que, no fim, a aceitação deles independia do meu sucesso. Eles iam gostar de 

mim de qualquer modo. E ainda que tivessem pessoas que, como minha mãe, 

tentariam me moldar de acordo com suas vontades, eu sempre teria aqueles que me 

aceitariam em qualquer circunstância. E naquele fracasso, aos 10 anos, percebi que 

isso bastava para mim. 
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ESQUECI 

Pedro Henrique Endo Nicolini  

 

Aos 24 anos o primeiro tombo. Alguns segundos em pé, já ensaiando os 

primeiros passos, as primeiras escorregadas, e só – cócoras ao chão, e uma legião de 

observadores com seus sorrisos modestos e disfarçados. Aquela maldita sensação de 

que você esqueceu como andar é terrível. Mas ao mesmo tempo, um pouco lúdica e 

nostálgica. Como era bom ser um bebê e não ligar para os olhares atentos ao seu 

sucesso (hoje, no meu caso, fracasso) ao ensaiar os primeiros passos. 

Foi justamente nessa atmosfera que eu comecei minha carreira de esquiador. 

Um desafio a parte para uma pessoa acostumada a praticar esportes. Foi em meio ao 

inverno Europeu, no palco das Olímpiadas de Inverno de 2006, em Bardonecchia, 

Itália, onde dei minhasprimeiras escorregadas, meus primeiros tombos. 

Toda minha vida no esqui ocorreu de forma abrupta, um aprendizado intenso e 

rápido. Uma semana antes de embarcar nessa aventura, um colega meu havia clamado 

pela minha presença. Não haviam mais vagas no alojamento, mas demos jeito. Eu não 

tinha, porém, roupas adequadas para a prática do esporte, mas demos um jeito. Não 

tinha o equipamento necessário para esquiar, mas demos um jeito. Não tinha 

habilidade para ingressar numapista olímpica, mas demos um jeito. Reforço: tudo 

ocorreu de forma abrupta! 

Estando em Bardonecchia fiz um esforço para me lembrar dos grandes atletas 

de inverno, pessoas que poderiam me servir de motivação para aquele novo desafio. O 

grande problema é que, vivendo em país tropical, sem alguma tradição em esportes de 

neve, não me vem a mente um grande exemplo para esportes de neve. No máximo 

me recordei daquele belo filme “Jamaica abaixo de zero”. Mas não é que justamente 
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essa lembrança foi minha maior motivação? Tirando o fato que aqueles rapazes do 

filme eram atletas e eu apenasum estudante e boleiro, todo o resto estava em perfeito 

alinhamento com minha nova experiência.  

No primeiro dia acordei cedo para pesquisar alguns vídeos-aula na internet, e 

por consequência comecei a me interessar mais pelas modalidades escorregadias do 

esporte: desde Shaun White (o Pelé do snowboard) ou Bjørn Dæhlie (o Zagallo do 

esqui). Cheio de novas inspirações, adentrei-me naquela imensidão branca e macia. 

Gostei tanto daquela neve que me forcei a cair inúmeras vezes, com o pretexto que de 

era “gostoso”. 

No segundo dia, aventurei-me em pistas com maior dificuldade. Quando a 

gente gosta do que está fazendo, e quer se tornar o melhor, todo aprendizado se torna 

pequeno e pouco tempo, e você sempre quer mais. Para o esqui, a filosofia do “time 

que está ganhando não se mexe” não é válida – sempre há mais para se aprender, mais 

para se melhorar. 

No terceiro dia, a velocidade foi meu grande oponente. Nevava bastante 

naquele dia, e o ambiente parecia um pouco hostil para novas aventuras. Entretanto 

cansado de estar sempre a 50 km/h, achei que era a hora de invocar Ayrton Senna, 

com sua habilidade invejável de dirigir na chuva, e resolvi testar meus limites. Com 

ajuda da tecnologia, encontrei um aplicativo para celular capaz de marcar minha 

velocidade e trajeto na pista. Meu dia girou em torno do novo brinquedo. E com 

muitos tombos, hematomas por todo corpo, bati a barreira dos 80 km/h. 

Finalmente, no último dia, resolvi que era hora de me infiltrar em uma 

competição informal, e relembrar a seleção brasileira de basquete, nos Jogos 

Panamericanos de Indianápolis, 1987, que venceu do poderoso e tradicional Dream 

Team americano. Confesso que não consegui fazer como Oscar, e se chorei no final 

foi apenas como reação a uma queda a uma altíssima velocidade que me fez parar a 

brincadeira por ali.  

De qualquer forma, retornei a casa com um sentimento de vitória. Havia sido 

uma bela experiência. A primeira de muitas que vim a repetir. E o grande aprendizado 

daquele fim de semana prolongado foi que há muitos esportes no mundo que nós 

brasileiros não temos ideia. Nossa cabeça gira em torno do futebol, mas as vezes vale 

a pena esquecer tudo isso e reaprender a andar. No final das contas, esqueci. 
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PODE-SE PERDER POR 6 A 0 

 

Sergio Iván Navas Olarte 

 

Janeiro do ano 2000, o passo ao novo milênio tinha deixado um ar de 

otimismo nas pessoas, nesses adultos que sofriam a vida e que em cada janeiro se 

entusiasmavam e faziam propósitos para ter um ano melhor. Eu não, eu tinha sete 

anos e era feliz jogando futebol no parque, tendo que desempatar com gol de ouro um 

placar de 22-22 porque já estava escuro e a gente tinha que voltar para as casas. Eu só 

gostava dos times que ganhavam, que jogavam bem, torci por quatro diferentes até 

que perderam um jogo importante e deixei de segui-los. Meu pai não entendia, “e 

agora vai torcer por quem?” disse alguma vez.  

Lembro do velho televisor da casa, sua longa parte traseira, suas antenas de 

quase um metro. Nele assisti muitas vitórias e derrotas, três campeonatos nacionais do 

que virou meu time até hoje, a única Copa América da Colômbia, e as derrotas na 

sempre esquiva Taca Libertadores... Mas o que mais lembro nesse televisor foi um 

jogo da Colômbia contra o Brasil, em Londrina, no pré-olímpico para assistir as 

olimpíadas de Sydney 2000. Era o último jogo do grupo, dois times classificariam, as 

vagas estavam asseguradas para a Colômbia e o Brasil, o único jeito de mudar isso era 

que algum deles perdera por uma diferença maior a 6 gols, e então classificaria o 

Chile. Javier Alvarez, o jovem técnico da Colômbia, decidiu trocar três jogadores 

chaves para que descansassem e apagaram as amarelas para a fase seguinte. O Brasil 

queria ganhar para agradar seu público. 

O sinal do televisor não era muito bom, mas era sempre assim. Meu pai estava 

no sofá, eu brincava com uma pequena bola de plástico que tinha para jogar dentro do 
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apartamento e não quebrar as coisas. “Começou”, disse meu pai com indiferença, a 

indiferença que tem para a memória a maioria dos dias. Eu me sentei ao seu lado, 

torcia pela Colômbia, torcia por inércia. Mas o que começou foi a elaboração de uma 

pintura, uma pintura onde cada elemento da composição era um gol do Brasil. Um, 

dois, três, quatro, cinco. Cinco no primeiro tempo. O desconcerto, visível nas caras 

dos jogadores, audível na fala dos comentaristas, as duas coisas no meu pai. Acho que 

nesse momento entendi o que é o desconcerto.  

A Colômbia tinha ganhado o ultimo jogo 5-1 ao Chile, e agora estava a dois 

gols da vergonha nacional. Meu pai estava tão bravo que minha mãe chegou para ver 

o que estava acontecendo, ao saber ficou surpresa e um pouco chateada. Minha mãe 

afetada por futebol? Já tinha deixado de ser um dia normal. Eu não estava triste, 

estava emocionado, continuava torcendo, mas achava algo engraçado na situação, a 

classificação ainda estava em disputa e estava assistindo um monte de gols, não era 

tão ruim. Meu pai pensava diferente, sua raiva crescia com os gols do Brasil e com 

minha emoção, que para ele era uma atitude apátrida.   

Começou a segunda parte, a Colômbia alinhou os titulares que estavam no 

banco, mas a pintura do jogo continuou sua construção, uma camada de cor, o sexto 

gol, só faltava um mais para completar a pintura da vergonha. Javier Alvarez perdeu a 

paciência, perdeu seu rol de técnico tranqüilo, gritava desesperado, pobre homem, 

chegou o sétimo gol e a pintura já tinha sua face de impotência como protagonista. 

Meu pai quis desligar a TV, eu não o deixei, disse que, contudo, dava para classificar, 

se precisava apenas um gol. Mas essa era a pintura da vergonha, e ainda não estava 

acabada, faltavam alguns detalhes para dar mais força, as sombras do oitavo gol, e os 

brilhos do nono, que foi marcado de pênalti pela outra figura do quadro, um tal 

Ronaldinho Gaúcho, que fez quatro gols. Meu pai desligou a TV com o controle, eu 

protestei, ele falou que já era num tom sério, de pai, mas eu queria assistir a repetição 

do nono gol e liguei a TV diretamente, ali recebi a mirada mais feia que jamais recebi 

dele, como dizendo traidor, desde o fundo de seu coração. Ele levantou-se e foi 

embora, assisti sozinho os últimos minutos. 

Esse 9 a 0, essa pintura da vergonha, é como se fosse uma das melhores obras 

de arte, dessas que rompem a cotidianidade, que incomodam e chamam a atenção da 

sociedade inteira, que acordam sensações, geram reflexões, marcam. Lembro essa 

noite um famoso programa de TV que parodiava todo o que acontecia no país, “me 

sinto bem-vindo as derrotas do século vinte e um”, esse foi o melhor resumo do que 
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significou para a maioria das pessoas. Pessimista de mais para meu gosto. Nos dias 

seguintes, a obra da vergonha tinha que seguir sendo analisada e investigada. Se diz 

que a pintura começou a ser esboçada a noite anterior ao jogo, quando Javier Alvarez 

pediu aos jogares dormir com o uniforme e as botas colocadas, para tirar a tensão. 

Ninguém sabe qual tensão. O esboço foi aprovado de manhã, quando um periodista 

deu o papo técnico para os jogadores. Foi mais clara a pintura quando um defensor 

brasileiro disse que pediram para ele que por favor os deixassem fazer um gol. E tal 

vez essa obra da vergonha tivesse outra estética se Javier Alvarez tivesse executado 

seu plano de deixar o time com 6 jogadores no campo e forçar o fim do jogo antes de 

tempo.  

Mas eu não tive vergonha, e ainda não tenho, agora entendo que adoro as 

goleadas inesperadas. Porque nesse 9 a 0 (ano 2000), ou Bolívia 6 – Argentina 1 

(2009), ou Alemanha 7 – Brasil 1 (2014), encontro uma dose de vida, uma lição do 

‘impossível’, de como seguir depois da derrota e da vitória, do fascinante que é que 

um dia indiferente se torne parte da memória.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

GOSTINHO DE FUTEBOL 

Thais Martins P. Silva 

 

 Era final de tarde e a copinha para meninas do Colégio Santana estava a todo 

vapor. O campeonato era um mata-mata que se passava numa tarde só, deixando para 

trás garotinhas desoladas nos colos de seus pais. Mas eu não. Eu estava firme e forte 

após uma vitória na semifinal contra as patricinhas do colégio. E daí que quebrou uma 

unha? Não cresce de novo? Enquanto a Maria comia um lanchinho para forrar o 

estômago já reclamando da fome e a Sofia era enchida de beijos pela vovó orgulhosa, 

eu continuava querendo o gostinho de vencer uma partida de futebol. Afinal, antes 

mesmo de saber quem eu era já me enfiaram em uma camisa do São Paulo – “Filho 

meu é tricolor!”. Só tinha uma coisa entalada na minha garganta. Na minha, na da 

Maria e de todo mundo: Manu, a atacante estrela do time só chegaria para a partida 

final. Em meio às minhas conversas comigo mesma, Manu chega. Ufa. Papai me 

chama de canto: “Vê se para de encanar, menina! Não lembra do Raí de 98?” O jogo 

começa aos gritos cheios de apoio dos familiares das pequenas meninas do Colégio 

Santana. Sabe como é, todo pai se acha um pouco técnico do time. Começa o primeiro 

tempo e é gol das adversárias. Um pai puxa os cabelos na arquibancada: “Vamos 

buscar, meninas!”. O jogo continua, deixando um placar de 2 a 1 para elas, enquanto a 

veia na testa do Seu Nelson, nosso técnico, fica cada vez maior. O jogo volta e é 

pênalti para nós. Gol. Agora é 0 a 0. Aos 35 do segundo tempo, eu passo para a Manu, 

que finaliza no ângulo. Mais gritos de pais orgulhosos. É final de tarde e a copinha 

para meninas do Colégio Santana se encerra. Dor nas pernas, sorriso no rosto, 

gostinho de vencer uma partida de futebol. 
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DE UM PASSADO DE LUXO A UM PRESENTE DE LIXO 

 

Ticiana Melchiades de Holanda  

 

É uma tarde de domingo, estou sentada no sofá assistindo Palmeiras versus 

Goiás.. e... espere caro leitor, não, não é a respeito deste jogo que iremos falar, 

definitivamente não!  

O nosso assunto aqui será sobre coisas boas, sobre um passado que tem 

deixado muitas saudades e despertado um saudosismo imenso e intenso, 

especialmente, para os torcedores Palmeirenses, que assim como eu andam tão 

desiludidos e com isso só nos resta trazer a memória algo que nos dê esperança. 

Houve uma época em que o Palmeiras teve um time espetacular, digno de ser 

chamado de Academia, devido ao fato de que os seus jogos não eram meras partidas 

de futebol, eram verdadeiras aulas, com mestres da bola em campo, o grande mestre 

era Ademir da Guia. Este time da década de 60 foi campeão da Taça Brasil de 1960, 

Torneio de Florença e de Guadalajara em 63, Rio-São Paulo de 65, Paulista de 63 e 

66, Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa no mesmo ano: 67. 

Ok! caro leitor, você me diz que parece injusto tal insinuação de comparação. 

O futebol hoje é moderno? Os tempos são outros? Pois bem, então, vamos explorar 

um pouco mais a recência do passado do Palmeiras... Que tal o ano de 1996? Um 

pouco mais de uma década, podemos dizer que é recente? sim?  

Lembro-me muito bem deste ano...tinha lá meus oito anos de idade. Ah, que 

infância feliz! O Palmeiras era uma máquina mortífera, para se ter uma ideia tínhamos 

uma legião de craques comandada por Vanderlei Luxemburgo, que atribuía a equipe 

um futebol ofensivo durante os 90 minutos de jogo. No Campeonato Paulista de 1996 
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foram 102 gols em 30 partidas, 27 vitórias, artilheiro, goleadas inesquecíveis e a 

melhor campanha na história do Campeonato Paulista, superando inclusive o Santos 

na era Pelé. 

Ainda acha distante? Então está bem, vou falar- te sobre minha última e mais 

latente lembrança... O ano de 1999, mas para irmos até lá...tem um pequeno trajeto 

que gostaria de trazer a lembrança, em 1997 o Palmeiras disputa a final do 

campeonato Brasileiro depois de  dois jogos empatados, perdemos a final para o 

Vasco, mas ainda assim tínhamos o sentimento de dever cumprido, afinal, foi dado o 

melhor de cada um. Em 1998, com a contratação não unânime de Luís Felipe Scolari 

para treinador ganhamos a semifinal com uma virada inesquecível sobre o Flamengo 

pela Copa do Brasil, com dois gols do reserva de luxo Euller nos minutos finais de 

partida e, logo após, a final da Copa do Brasil de 98, contra o Cruzeiro. Finalmente, 

tivemos acesso ao campeonato da Libertadores da América em 1999. Dentre as 

partidas mais marcantes e emocionantes que marcaram minha infância destaco a 

eliminação do nosso rival histórico, nos pênaltis, graças à Deus tínhamos o São 

Marcos, porque hoje temos somente o desespero.  

Na fase seguinte, pela semifinal, tivemos mais uma vez a atuação fantástica de 

Marcos no Monumental de Nunes, contra o River Plate. E na grande final, uma 

nervosa e inesquecível decisão de pênaltis no Parque Antártica, contra o time, até 

então, tido como surpresa o Deportivo Cali.  

Muitos momentos memoráveis e inesquecíveis que nos fazem refletir a 

respeito dos times e do que temos visto nestes últimos anos. Sentimento de dor? 

vergonha? revolta?  É.. talvez haja sim um pouco disso tudo, mas acho que de 

maneira resumida a impressão que tem ficado é que não existe um real 

comprometimento, e que, por conseguinte, não há o sentimento de  dever cumprido 

mas sim o de que estão deixando a desejar... é isto caro leitor, enquanto isso, deixe-

me aqui buscando alento no passado criando expectativas de que o amanhã pode ser 

melhor... 
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ESCOLHAS TORTAS DA VIDA 

Victoria Salemi 

 

Sem parar um segundo quieta. Assim foi minha infância. No período letivo, 

fazia judô, natação, futebol, handebol, tênis, pulava corda, brincava de polícia e 

ladrão... Não havia parada. 

 

Nas férias, não pense que era só descanso. Na casa da avó, no interior, subia 

na árvore, jogava taco, brincava com os cachorros, isso quando não estava na piscina, 

pois não havia o que me tirasse da água. 

 

Aos dez anos de idade, durante o ano, comecei a me destacar um pouco mais 

em dois esportes: ginástica olímpica e natação. Praticava os dois no clube que 

frequentava e já estava chegando à idade em que, tradicionalmente, os atletas 

começam a treinar sério para participarem de competições. Como era de se esperar, 

fui chamada, no fim do ano, para o competitivo dos dois esportes e teria que optar 

apenas por um deles. A dúvida surgiu, é claro, mas, como me divertia mais na 

ginástica olímpica, achava que a escolheria. Fim do drama. 

 

Parti para a casa da minha avó, como de costume, para as férias. Também, 

como sempre, passei os dias brincando ao ar livre. Em um deles, estava andando de 

bicicleta na rua e resolvi pular o portão da casa do meu tio, que estava fechado. Pois 

bem, não deu certo e a peripécia me rendeu alguns pontos e uma (micro) fratura no 

joelho direito, impossibilitando-me de dobrá-lo por três meses. Três meses parada. 

Para uma criança como eu, aquilo era tortura! 
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No início do ano seguinte, voltei das férias e ainda teria que ficar alguns meses 

sem causar impacto no joelho. Como, no esporte, o tempo urge, a ginástica olímpica 

não poderia me esperar. Que me restava? A natação. Foi esse o caminho que segui e 

pelo qual aprendi a me apaixonar. 

 

Hoje, tantos anos, metros nadados, competições disputadas, vitórias, derrotas e 

conquistas depois, pergunto-me como teriam sido as coisas se o pulo do portão da 

casa do meu tio tivesse dado certo. Talvez eu tivesse mesmo ido para a ginástica 

olímpica e desistido seis meses depois. Ou até, de uma maneira diferente, tivesse ido 

parar na natação mesmo, onde sempre foi o meu lugar. 
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DEZESSETE E QUINZE 

Vitor Yasu Saito 

 

Eram pontualmente dezessete horas e quinze minutos, quando o sinal do 

colégio tocava pra enfim libertar-nos da árdua rotina de um estudante da 3ª série. 

Afinal, aos oito anos de idade, é difícil de entender como passávamos tanto tempo 

estudando coisas desinteressantes, enquanto que fora da sala tínhamos a visão da 

quadra poliesportiva simplesmente vazia.  

 

Vazia! E tudo que mais queríamos era estar nela, jogar bola, correr, qualquer 

coisa.  Na sala a gente tinha que estudar a reforma agrária, mas tudo que a gente 

queria mesmo era fazer uso daquelas terras inutilizadas. Aquelas que tinham um gol 

de cada lado. Era a visão de Eldorado diante dos nossos olhos, sem que pudéssemos 

sair da carteira. Mais revoltante era pensar que todos ao redor estavam incumbidos de 

tornar concreta a nossa opressão, desde os professores até os nossos próprios pais, que 

afinal nos levavam para aquele lugar. E é por isso que as dezessete e quinze eram a 

hora mais importante do dia: marcava o recebimento da nossa carta de alforria.   

 

O sinal tocava, e saíamos do cativeiro o mais rápido possível na direção da 

quadra. Enquanto os melhores jogadores da sala tiravam o par ou ímpar pra escolher 

os times, um menino proativo metia a mão no lixo à procura de uma garrafinha de 

Pitchula. Sim, garrafinha, tinha de ser. Os monitores, braço militar da escola, 

possuídos pela truculência e o abuso de poder, jamais permitiriam que nós usássemos 

uma bola. E quem disse que não protestávamos?!  É que simplesmente, o único 

diálogo que esses carrascos conheciam era o do “Eu vou te levar pra diretoria”, “me 

dá a sua carteirinha” ou “Eu vou falar pro seu pai”. Puras ameaças, que somente 
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reforçavam a ditadura sádica que nos subjugava. Uma vez, um menino se rebelou. 

Levaram-no pra diretoria, e mais tarde ele voltou chorando. Sabe-se lá o que fizeram 

com ele... Ao menos, não lhe obrigaram a se retirar da escola.  

 

De volta à quadra, geralmente os monitores faziam vista grossa à garrafinha, 

mas às vezes implicavam até mesmo com ela.  Daí, éramos obrigados a jogar com a 

tampinha da garrafa mesmo. E futebol com a tampinha é certamente um dos esportes 

mais injustos do mundo, se não o mais. De nada valia a técnica, o atributo que mais 

importa é a força: a força com que você chuta a tampinha e a força que você usava pra 

chegar à tampinha, depois de se digladiar com meia dúzia de moleques. Ou seja, 

lembrava mais o Hockey do que propriamente o futebol. Naturalmente, os maiores 

levavam vantagem. E era quando estávamos totalmente comprometidos com aquela 

pequena tampa de plástico, quando nos contentávamos com tão pouco... Que o 

messias surgia, e roubava todas as atenções para si. 

 

 Vinha com uma mochila cheia de bolas e vários cones na mão. Pedia silêncio 

e prontamente recebia. Não prestávamos atenção por medo, mas sim por respeito. Ele 

sim ensinava coisas úteis. Passe com a chapa do pé, chutes com o pé ruim. 

Deslocamento pra fugir da marcação. Passe no vazio, ligação direta com o pivô. 

Treino de finalização, saída versão casinha. Ali sim a técnica valia, e a gente 

começava a perceber quem tinha mais afinidade ou não com a pelota. O que não tinha 

nada a ver com a técnica eram os laços de amizade que só a paixão pelo esporte 

poderia criar, e que perdurariam por muito tempo. Naquele momento, nós 

anistiávamos a todos: os professores, os monitores, os nossos pais, que já estavam nas 

arquibancadas esperando o fim do treino... Começava o nosso Pão e Circo. 

 

Quando você tem oito anos, é impressionante como as coisas mais simples 

assumem dimensões tão grandes. E quanto mais o tempo passa, mais convencido você 

fica de que essas lembranças jamais vão te abandonar. 


