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Texto 1 
 

Reciclando (fragmento) 
 Ninguém joga melhor futebol no Brasil em 2015 do que o Corinthians – até quando não 
joga tão bem, como foi a equipe nas duas últimas das três vitórias na Libertadores (contra o 
campeão da América e o do Uruguai). Chuto que até a fase decisiva da Libertadores, quando a 
bola vai parar por conta da Copa América, nenhuma equipe estará melhor que a de Tite na 
competição. É o que tem mostrado pela força de conjunto e de seu futebol, e pela fragilidade dos 
rivais – todos os brasileiros que estão abaixo da expectativa, não apenas por alguns adversários 
estrangeiros que estão melhores que a encomenda. Ou ao menos mais encorpados que meu 
bolão inicial.  
 Esperava um Corinthians melhor que o irregular 2014 com Mano. Mas não tão forte como 
está. Muito do mérito se deve ao retorno de Tite. Não que ele precisasse ter continuado no clube 
quando o deixou (foi deixado). Mas ele retornou ao parque São Jorge com uma intensidade 
titesca. Titânica. Retomou com pulmão de juvenil, coração infantil e cabeça de adulto maduro – 
jamais envelhecido. Aproveitou o ano forçadamente sabático para se aprofundar, para se 
aprimorar, para estudar, para observar, para refletir, para retornar ainda melhor. E voltou.  
 Não há membro da comissão técnica que duvide. Mas ainda, e muito mais importante: o 
elenco corintiano é praticamente unânime em dizer que ele está ainda melhor. Ainda mais 
preparado. Ainda mais capaz de preparar uma equipe mais competitiva. Mais compacta. Mais, 
digamos, ―moderna‖.  
 E o que é melhor para o corintiano e para o torcedor brasileiro cansado de muitos jogos 
para pouco futebol. Um time que sabe como recuperar a bola em todo o campo, e sabe o que 
fazer com ela à frente. Com objetividade, sim. Mas com categoria. Técnica. Velocidade. Dá para 
dizer mesmo que com beleza.  

(Mauro Beting. Jornal Lance, 19 de março de 2015) 
 
 
Texto 2 
 

Freud no futebol 
Um amigo meu que foi aos Estados Unidos informa que, lá, todo mundo tem o seu psicanalista. O 
psicanalista tornou-se tão necessário e tão cotidiano como uma namorada. E o sujeito que, por 
qualquer razão eventual, deixa de vê-lo, de ouvi-lo, de farejá-lo, fica incapacitado para os amores, 
os negócios e as bandalheiras. Em suma: — antes de um desses atos gravíssimos, como seja o 
adultério, o desfalque, o homicídio ou o simples e cordial conto-do-vigário, a mulher e o homem 
praticam a sua psicanálise. 
O exemplo dos Estados Unidos leva-me a pensar no Brasil ou, mais exatamente, no futebol 
brasileiro. De fato, o futebol brasileiro tem tudo, menos o seu psicanalista. Cuida-se da integridade 
das canelas, mas ninguém se lembra de preservar a saúde interior, o delicadíssimo equilíbrio 
emocional do jogador. E, no entanto, vamos e venhamos: — já é tempo de atribuir-se ao craque 
uma alma, que talvez seja precária, talvez perecível, mas que é incontestável. 
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A torcida, a imprensa e o rádio dão importância a pequeninos e miseráveis acidentes. Por 
exemplo: — uma reles distensão muscular desencadeia manchetes. Mas nenhum jornal ou 
locutor jamais se ocuparia de uma dor-de-cotovelo que viesse acometer um jogador e incapacitá-
lo para tirar um vago arremesso lateral. Vejam vocês: há uma briosa e diligente equipe médica, 
que abrange desde uma coriza ordinaríssima até uma tuberculose bilateral. Só não existe um 
especialista para resguardar a lancinante fragilidade psíquica dos times. Em consequência, o 
jogador brasileiro é sempre um pobre ser em crise. 
Para nós, o futebol não se traduz em termos técnicos e táticos, mas puramente emocionais. Basta 
lembrar o que foi o jogo Brasil x Hungria*, que perdemos no Mundial da Suíça. Eu disse 
―perdemos‖ e por quê? Pela superioridade técnica dos adversários? Absolutamente. Creio mesmo 
que, em técnica, brilho, agilidade mental, somos imbatíveis. Eis a verdade: — antes do jogo com 
os húngaros, estávamos derrotados emocionalmente. Repito: — fomos derrotados por uma 
dessas tremedeiras obtusas, irracionais e gratuitas. Por que esse medo de bicho, esse pânico 
selvagem, por quê? Ninguém saberia dizê-lo. 
E não era uma pane individual: — era um afogamento coletivo. Naufragaram, ali, os jogadores, os 
torcedores, o chefe da delegação, a delegação, o técnico, o massagista. Nessas ocasiões, falta o 
principal. Estão a postos os jogadores, o técnico e o massagista. Mas quem ganha e perde as 
partidas é a alma. Foi a nossa alma que ruiu face à Hungria, foi a nossa alma que ruiu face ao 
Uruguai. 
 
E aqui pergunto: — que entende de alma um técnico de futebol? Não é um psicólogo, não é um 
psicanalista, não é nem mesmo um padre. Por exemplo: — no jogo Brasil x Uruguai entendo que 
um Freud seria muito mais eficaz na boca do túnel do que um 
Flávio Costa, um Zezé Moreira, um Martim Francisco. Nos Estados Unidos, não há uma Bovary, 
uma Karênina que não passe, antes do adultério, no psicanalista. Pois bem: — teríamos sido 
campeões do mundo, naquele momento, se o escrete houvesse freqüentado, previamente, por 
uns cinco anos, o seu psicanalista. 
Sim, amigos: — havia um comissário de polícia, que lia muito X-9, muito Gibi. Para tudo o homem 
fazia o comentário erudito: — ―Freud explicaria isso!‖. Se um cachorro era atropelado, se uma 
gata gemia mais alto no telhado, se uma galinha pulava a cerca do vizinho, ele dizia: — ―Freud 
explicaria isso!‖. Faço minhas as palavras da autoridade: — só um Freud explicaria a derrota do 
Brasil frente à Hungria, do Brasil frente ao Uruguai e, em suma, qualquer derrota do homem 
brasileiro no futebol ou fora dele. 

(Nelson Rodrigues, Manchete Esportiva, 7 de abril de 1956) 
 
 
Texto 3 
 

Sexo e futebol 
No que se parecem o sexo e o futebol?  
No futebol, como no sexo, as pessoas suam ao mesmo tempo, avançam e recuam, quase sempre 
vão pelo meio, mas também caem para um lado ou para o outro, e às vezes há um deslocamento.  
Nos dois é importantíssimo ter jogo de cintura.  
No sexo, como no futebol, muitas vezes acontece um cotovelaço no olho sem querer, ou um 
desentendimento que acaba em expulsão.  
Aí um vai para o chuveiro mais cedo. Dizem que a única diferença entre uma festa de amasso e a 
cobrança de um escanteio é que na grande área não tem música, porque o agarramento é o 
mesmo, e no escanteio também tem gente que fica quase sem roupa. 
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Também dizem que uma das diferenças entre o futebol e o sexo é a diferença entre a camiseta e 
a camisinha. Mas a camisinha, como a camiseta, também não distingue, ela tanto pode vestir um 
craque como um medíocre. 
No sexo, como no futebol, você amacia no peito, bota no chão, cadencia, e tem que ter uma 
explicação pronta na saída para o caso de não dar certo. 
No futebol, como no sexo, tem gente que se benze antes de entrar e sempre sai ofegante. No 
sexo, como no futebol, tem feijão com arroz, mas também tem o requintado: a firula e o lance de 
efeito. E, claro, o lençol. 
No sexo também tem gente que vai direto no calcanhar. E tanto no sexo quanto no futebol o som 
que mais se ouve é aquele "uuuuuuu". 
No fim, sexo e futebol só são diferentes, mesmo, em duas coisas. 
No futebol, com a devida exceção ao goleiro, não se pode usar as mãos. 
E o sexo, graças a Deus, não é organizado pela CBF. 

(Luis Fernando Verissimo) 
 
 
Texto 4 
 

O suor e a lágrima 
Fazia calor no Rio, 40 graus e qualquer coisa, quase 41. No dia seguinte, os jornais diriam que 
fora o mais quente deste verão que inaugura o século e o milênio. Cheguei ao Santos Dumont, o 
vôo estava atrasado, decidi engraxar os sapatos. Pelo menos aqui no Rio, são raros esses 
engraxates, só existem nos aeroportos e em poucos lugares avulsos. 
Sentei-me naquela espécie de cadeira canônica, de coro de abadia pobre, que também pode 
parecer o trono de um rei desolado de um reino desolante.  
O engraxate era gordo e estava com calor — o que me pareceu óbvio. Elogiou meus sapatos, 
cromo italiano, fabricante ilustre, os Rosseti. Uso-o pouco, em parte para poupá-lo, em parte 
porque quando posso estou sempre de tênis. 
Ofereceu-me o jornal que eu já havia lido e começou seu ofício. Meio careca, o suor encharcou-
lhe a testa e a calva. Pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o 
próprio suor, que era abundante. 
Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, 
mas a todo instante o usava para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria o meu cromo 
italiano. 
E foi assim que a testa e a calva do valente filho do povo ficaram manchadas de graxa e o meu 
sapato adquiriu um brilho de espelho à custa do suor alheio. Nunca tive sapatos tão brilhantes, 
tão dignamente suados. 
Na hora de pagar, alegando não ter nota menor, deixei-lhe um troco generoso. Ele me olhou 
espantado, retribuiu a gorjeta me desejando em dobro tudo o que eu viesse a precisar nos restos 
dos meus dias. 
Saí daquela cadeira com um baita sentimento de culpa. Que diabo, meus sapatos não estavam 
tão sujos assim, por míseros tostões, fizera um filho do povo suar para ganhar seu pão. Olhei 
meus sapatos e tive vergonha daquele brilho humano, salgado como lágrima. 

(Carlos Heitor Cony) 
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Texto 5 
 

Guinada à direita 
Há uma década, escrevi um texto em que me definia como ―meio intelectual, meio de esquerda‖. 
Não me arrependo. Era jovem e ignorante, vivia ainda enclausurado na primeira parte da célebre 
frase atribuída a Clemenceau, a Shaw e a Churchill, mas na verdade cunhada pelo próprio 
Senhor: ―Um homem que não seja socialista aos 20 anos não tem coração; um homem que 
permaneça socialista aos 40 não tem cabeça‖. Agora que me aproximo dos 40, os cabelos 
rareiam e arejam-se as ideias, percebo que é chegado o momento de trocar as sístoles pelas 
sinapses. 
Como todos sabem, vivemos num totalitarismo de esquerda. A rubra súcia domina o governo, as 
universidades, a mídia, a cúpula da CBF e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, na 
Câmara. O pensamento que se queira libertário não pode ser outra coisa, portanto, senão 
reacionário. E quem há de negar que é preciso reagir? Quando terroristas, gays, índios, 
quilombolas, vândalos, maconheiros e aborteiros tentam levar a nação para o abismo, ou os 
cidadãos de bem se unem, como na saudosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que 
nos salvou do comunismo e nos garantiu 20 anos de paz, ou nos preparemos para a barbárie. 
Se é que a barbárie já não começou… Veja as cotas, por exemplo. Após anos dessa boquinha 
descolada pelos negros nas universidades, o que aconteceu? O branco encontra-se escanteado. 
Para todo lado que se olhe, da direção das empresas aos volantes dos SUVs, das mesas do 
Fasano à primeira classe dos aviões, o que encontramos? Negros ricos e despreparados 
caçoando da meritocracia que reinava por estes costados desde a chegada de Cabral. 
Antes que me acusem de racista, digo que meu problema não é com os negros, mas com os 
privilégios das ―minorias‖. Vejam os índios, por exemplo. Não fosse por eles, seríamos uma 
potência agrícola. O Centro-Oeste produziria soja suficiente para a China fazer tofus do tamanho 
da Groenlândia, encheríamos nossos cofres e financiaríamos inúmeros estádios padrão Fifa, mas, 
como você sabe, esses ágrafos, apoiados pelo poderosíssimo lobby dos antropólogos, 
transformaram toda nossa área cultivável numa enorme taba. Lá estão, agora, improdutivos e 
nus, catando piolho e tomando 51. 
Contra o poder desmesurado dado a negros, índios, gays e mulheres (as feias, inclusive), sem 
falar nos ex-pobres, que agora possuem dinheiro para avacalhar, com sua ignorância, a cultura 
reconhecidamente letrada de nossas elites, nós, da direita, temos uma arma: o humor. A 
esquerda, contudo, sabe do poder libertário de uma piada de preto, de gorda, de baiano, por isso 
tenta nos calar com o cabresto do politicamente correto. Só não jogo a toalha e mudo de vez pro 
Texas por acreditar que neste espaço, pelo menos, eu ainda posso lutar contra esses absurdos. 
Peço perdão aos antigos leitores, desde já, se minha nova persona não lhes agradar, mas no pé 
que as coisas estão é preciso não apenas ser reacionário, mas sê-lo de modo grosseiro, raivoso e 
estridente. Do contrário, seguiremos dominados pelo crioléu, pelas bichas, pelas feministas 
rançosas e por velhos intelectuais da USP, essa gentalha que, finalmente compreendi, é a 
culpada por sermos um dos países mais desiguais, mais injustos e violentos sobre a Terra. Me 
aguardem. 

(Antonio Prata) 
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Texto 6 
 

Abaixo, a ironia 
Domingo passado, escrevi aqui uma crônica em que satirizava o discurso mais raivoso da direita 
brasileira. Muita gente não entendeu: alguns se chocaram pensando que eu de fato acreditava 
que o problema do país era a suposta supremacia de negros, homossexuais, feministas, índios e 
o "poderosíssimo lobby dos antropólogos"; outros me chocaram, cumprimentando-me pela 
coragem (!) de apontar os verdadeiros culpados por nosso atraso. Volto ao tema para que não 
haja risco algum de eu estar reforçando as ideias nefastas que tentei ridicularizar.  
Uma sátira é uma caricatura. Escolhemos certos traços de uma obra e produzimos outra, 
exagerando tais características. Narizes aparecem desproporcionalmente grandes, orelhas 
podem ser maiores que a cabeça, um bigode talvez chegue até o chão. É como se puséssemos 
uma lupa nos defeitos do original, a fim de expô-los.  
Na crônica de domingo, achei que havia carregado o bastante nas tintas retrógradas para que a 
sátira ficasse evidente. Descrevi um quadro que, pensava eu, só poderia ser pintado por um 
paranoico delirante. No país bisonho do meu texto, José Maria Marin e o pastor Marco Feliciano 
eram de esquerda, os brancos estavam escanteados por negros, que ocupavam a direção das 
empresas, as mesas do Fasano e os assentos de primeira classe dos aviões. O Brasil (segundo 
maior exportador de soja do mundo) não era, na crônica, uma potência agrícola, por culpa das 
reservas indígenas. No fim, me levantava contra "as bichas" e "o crioléu". O texto não estava 
suficientemente descolado da realidade para que todos percebessem a impossibilidade de ser 
literal?  
Talvez, infelizmente, não: fui menos grosseiro, violento e delirante na sátira do que muitos têm 
sido a sério. Poucos dias antes da crônica ser publicada, um vereador afirmou em discurso que os 
mendigos deveriam virar "ração pra peixe". Com esse pano de fundo, ser "apenas" racista, 
machista, homo e demofóbico pode não soar absurdo. Quem se chocou achou o personagem 
equivocado, mas plausível. Quem me cumprimentou achou minha "análise" perfeitamente 
coerente. Ora, só dá para concordar com o texto se você acreditar que as cotas criaram uma elite 
negra e oprimiram os brancos, acabando com a "meritocracia que reinava por estes costados 
desde a chegada de Cabral", se achar que os 20 anos de ditadura foram "20 anos de paz" e que é 
legítimo e bem-vindo levantar-se contra "as bichas" e "o crioléu".  
Em "Hanna e Suas Irmãs", do Woody Allen, Lee, uma das irmãs, é casada com um intelectual 
rabugento chamado Frederick. Lá pelas tantas, o personagem assiste a um documentário sobre 
Auschwitz, em que o narrador indaga "como isso foi possível?". Frederick bufa e resmunga: "A 
pergunta não é essa! Do jeito que as pessoas são, a pergunta é: como não acontece mais 
vezes?". Esta semana, diante dos e-mails elogiosos que recebi, a fala me voltou algumas vezes à 
memória: "Como não acontece mais vezes?". Vontade é o que não falta, por aí --e, infelizmente, 
não estou sendo irônico. 

(Antonio Prata) 
 
 
 


