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Olá, amigO, amiga. Senta 
aqui. aSSiStiu aO majeS-
tOSO Ontem? meSmO 
que a reSpOSta Seja 

nãO, a gente preciSa cOnverSar 
SObre um fatO OcOrridO nO cláSSi-
cO. nãO, nãO fOi a jOgada patética 
dO lucãO, nem a vitória e O tabu 
mantidO pelO cOrinthianS na Sua 
arena cOntra um de SeuS maiOreS 
rivaiS. a queStãO é bem maiOr e 
tranScende O futebOl. 
 explicO: na metade dO 
SegundO tempO, O árbitrO luiz 
fláviO de Oliveira interrOmpeu a 
partida. chamOu felipe, capitãO 
dO cOrinthianS e indicOu aO jOga-

dOr O SetOr Onde ficam aS tOr-
cidaS OrganizadaS dO timãO. nO 
mOmentO, penSei: “SinalizadOreS 
de nOvO? a tOrcida nãO aprende 
meSmO...”. lOgO depOiS, a infOr-
maçãO: na realidade, eram faixaS 
de prOteStO. “cOntra O que?”, eu 
e prOvavelmente tOdOS em caSa 
Se perguntavam. enquantO iSSO, 
a imagem gerada pela tv glObO 
mOStrava apenaS O zagueirO felipe 
pedindO para a tOrcida retirar aS 
faixaS. inStantaneamente, a curiO-
Sidade veiO de Saber O que de tãO 
grave havia naS faixaS, capazeS de 
parar O cláSSicO, fazer O capitãO 
da equipe da caSa pedir pela re-

mOçãO e a tv que Se Orgulha de 
fazer uma tranSmiSSãO cOmpleta, 
cOm lanceS até em 360 grauS, 
nãO mOStrar O cOnteúdO delaS. 
bem, aparentemente OS chefeS de 
tranSmiSSãO Se eSquecem de que a 
internet exiSte. 
 em queStãO de minutOS, im-
agenS daS faixaS já circulavam naS 
redeS SOciaiS. e, para O meu eS-
pantO, cOm dizereS pOucO Ou nada 
“OfenSivOS” para cauSar a reaçãO 
dO árbitrO. exigir puniçãO a peS-
SOaS cOrruptaS, nãO gOStar dO 
mOnOpóliO dO futebOl que vemOS 
hOje, pedir ingreSSOS maiS bara-
tOS e prOteStar cOntra entidadeS 
que cOmandam O futebOl nO paíS e 
nO eStadO, SãO direitOS dO tOrce-
dOr. nãO havia nenhum xingamentO 
Ou palavraS OfenSivaS naS quatrO 
faixaS exibidaS. OS tOrcedOreS dO 
cOrinthianS já haviam feitO prO-
teStO Semelhante na quinta-feira 
paSSada, cOntra O capivarianO e 
fOram impedidOS pela pm de SãO 
paulO. 
 eSSeS dOiS prOteStOS 
acOntecem em uma Semana rec-
heada de manifeStaçõeS cOntra a 
elitizaçãO dO futebOl também na 
eurOpa. tOrcedOreS dO liver-
pOOl Saíram dO eStádiO maiS cedO 
em um jOgO válidO pelO campeOna-
tO inglêS, exibindO faixaS e car-

CALE A BOCA, 
DEMOCRACIA!

    está proibido critícar
    está proibido reclamar
    está proibido reivindicar
    está proibido fal..sHiiiiU



tazeS criticandO Severamente OS 
dOnOS dO clube e a ganância gan-
handO da paixãO nO futebOl, apóS 
Saberem de preçOS abuSivOS na 
nOva arquibancada que eStá SendO 
cOnStruída nO anfield. até ban-
nerS cOm menSagenS maiS fOrteS 
de OpOSiçãO. a diretOria dO liver-
pOOl recuOu e deSiStiu de cOlOcar 
aS 77 libraS reclamadaS pelOS 
tOrcedOreS. algunS diaS depOiS, 
fOi a vez de tOrcedOreS dO bOruS-
Sia dOrtmund jOgarem bOlinhaS 
de têniS nO campO, reclamandO 
que O ingreSSO dO futebOl tinha 
preçO de “eSpOrte da elite”, cOmO 
O têniS. prOteStO mOStradO pela 

tv e que cauSOu reaçãO mundial. 
maiS dO que iSSO, O própriO clube 
SOube da manifeStaçãO anteS da 
partida e apOiOu a indignaçãO de 
SeuS fãS.
 enquantO iSSO, aqui nO 
braSil...preferem eScOnder a 
elitizaçãO dOS eStádiOS e cenSurar 
OS prOteStOS dOS tOrcedOreS. O 
debate nãO é uma OpçãO para quem 
mOnOpOliza O futebOl nO braSil 
e manda e deSmanda em hOráriOS 
de jOgOS, calendáriO de clubeS e 
tabelaS de campeOnatOS. aqui, O 
árbitrO prefere jOgar pra debaixO 
dO tapete OS prOblemaS da feder-
açãO que ele carrega nO unifOrme 

e O jOgadOr, Seja pOr medO de 
repreSália Ou pOr falta de SenSO 
cOletivO meSmO, acata uma Ordem 
deScabida dO cOmandante dO api-
tO. aqui, a pm prOtege quem de-
tém O pOder, e nãO a pOpulaçãO.  
 é muitO maiS impOrtante 
que futebOl. é um retratO, meSmO 
que pequenO, de cOmO a pOpulaçãO 
braSileira é tratada cOmO burra 
e manipulável pelOS pOderOSOS. 
dO gOvernO, dO futebOl, da tele-
viSãO. O que acOnteceu nO cláS-
SicO nãO pOde paSSar em brancO. 
cabe a nóS, OS incOmOdadOS, que 
SigamOS mOStrandO nOSSa revOl-
ta. quer queiram eleS, quer nãO.
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