
O sol mal havia nascido e Leonardo estava em pé. O
café, na companhia do pai e da irmã, é rápido para que
não haja risco de perder o ônibus que leva ao Beira-Rio,
onde o Inter avalia os candidatos. O caminho até o está-
dio foi o primeiro teste do dia, com 15 minutos de pé
junto da mãe Teresinha na linha Cohab-Cavalhada lota-
da. O sinal de que na peneira não há distinção percebe-
se na chegada. Se Leonardo usa o transporte coletivo,
outros meninos vão a pé e, alguns, são levados pelos
pais em carros importados. Enquanto uma parte exibe
chuteiras reluzentes, outra recorre a tênis com a sola
quase lisa pelo uso constante.

Na hora em que a bola rola, a diferença desaparece.
Só que antes há a espera. Entre a inscrição no departa-
mento e os primeiros jogos, lá se vai quase uma hora de
nervosismo. Alguns aproveitam para se fardar, outros es-
cutam os últimos conselhos da namorada ou do pai, mas
a grande maioria permanece calada, mal pisca. Leonar-
do (acima, amarrando a chuteira) não é exceção. O traje-
to até o vestiário, onde são dadas as primeiras orienta-
ções, parece uma marcha. Não se ouve nada além dos
passos, o que pode surpreender levando-se em conta que
se tratam de 60 adolescentes entre 13 e 15 anos.

A descontração só acontece no aquecimento. É preciso
que Jair e Dorinho, ex-jogadores do Inter, hoje avaliadores,

falem uma ou outra graça
para surgir um sorriso de
canto nos garotos. Separa-
do em quatro times, o gru-
po de Leonardo é o pri-
meiro em campo. Cada jo-
gador terá dois tempos de
25 minutos para chamar a
atenção.

Do outro lado, estão me-
ninos bem maiores.  Co-
meça o jogo e no primeiro
lance Leonardo (foto) não
hesita: chuta para longe.
Na peneira, dominar a bo-
la não é tão simples como
parece. Grama é o que me-
nos existe no campo onde
são disputados os jogos.

A atuação de Leonardo
no primeiro dia é discreta.
Para um zagueiro, o fato
de o time ser goleado por
4 a 0 também não ajuda.
Ao final do jogo, é preciso
esperar uma hora pela ou-
tra partida entre os times
restantes. Dá tempo de ver
bons desempenhos, como
os de Jonathan Fetzer, 15
anos, Rodrigo Soares, 14 e
Eduardo Thiesen, 15. Por
bom desempenho não se

entende gols ou jogadas de efeito. Técnica e físico valem
mais. Para o ataque, por exemplo, convém que o garoto te-
nha ao menos 1m70cm ou se destaque pela velocidade.
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O longo caminho
em busca de
uma chance

PENEIRA
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Leonardo Marciel bem que tenta aparentar
calma. Mas suas reações denunciam o
contrário. Sentado em um dos bancos do condomínio
no qual mora, na zona sul de Porto Alegre, o garoto de
14 anos balança as pernas a todo instante e não pára
de roer as unhas.

O nervosismo poderia até estar nas provas de
Ciências que tanto o atormentam na escola, mas
naquele momento tem outra razão: nos três dias

rua e no colégio. Pela lógica de cada um e dos
pais, são boas as chances de ter um lugar em
Inter ou Grêmio. No caso de Leonardo, mesmo
sem a visão do olho esquerdo, perdida por causa

de uma catarata, ele cansou de ser o dono do campinho
nas partidas entre vizinhos. Em casa, o guri é calmo e
responsável pelos cuidados da gata Mimi. No jogo,
vale-se do tamanho – 1m70cm e 71kg – e da cara
braba para espantar os atacantes adversários.

– É bom nem pedalar muito na minha frente, senão...
– diz, timidamente, olhando o chão.

Expectativa nervosa Revés não faz desistirÉ chegada a hora

Os dois dias restantes não são melhores para Leonar-
do. Além de manter o mesmo desempenho da véspera,
ele dá o azar de fazer um gol contra e estar olhando para
o lado durante um contra-ataque adversário. Nada disso,
porém, abala a confiança de ter seu nome relacionado
para o jogo contra uma equipe infantil do Inter, à tarde.
Será uma espécie de peneira da peneira. A lista só é di-
vulgada no vestiário. São 60 garotos em silêncio espe-
rando ter seus nomes anunciados. Uns olham para o teto,
outros cruzam as mãos como se rezassem. Leonardo
Alonso, coordenador técnico das peneiras, aconselha:

– Se o sonho de vocês é ser um atleta têm que conti-
nuar tentando. Só vence quem batalha. E quem for sele-
cionado e achar que já passou, não passou ainda.

Enfim, são lidos 12 nomes e nenhum deles é Leonar-
do Marciel. Ali, termina o sonho de entrar para o time
do coração e ser colega do ídolo Claiton. Ou melhor, é
adiado. O menino não chora, não reclama e parece nem
ter sido pego de surpresa. Apenas coloca as chuteiras na
mochila e segue para a porta, quieto. Só fala quando já
caminha pelo pátio do Beira-Rio.

– Eu estava confiante, fiquei um pouco angustiado na
hora. Mas vou voltar. Quero tentar de novo – avisa.

seguintes no mês de outubro, ele será um dos 60
meninos que tentará conseguir vaga em um clube de
futebol por meio de avaliações técnicas, as peneiras.

O caminho percorrido pelo garoto é clichê entre os
concorrentes. Na infância e adolescência, eles se
destacam dos amigos e colegas nos jogos de futebol na

Recostado na porta de um vestiário no Beira-Rio, Eduardo Thiesen, 15 anos, mostra decepção por ter sido reprovado em uma peneira, o teste com garotos que sonham em jogar futebol
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