
Todo o país fala do problema emocional dos jogadores © A psicóloga

Regina Brandão foi chamada de urgência o Scolari contra choradeira

V(TOR SERPA

¦*|™ERESÓPOLIS - O chori-
nho é um dos mais conhe-
cidos géneros musicais do
Brasil. Teve início em mea-
dos do século XIX e tornou-

-se, rapidamente, numa música de
caráter popular. Um dos seus maio-
res representantes foi o Pixingui-
nha, compositor e flautista, de quem
Vinícius de Moraes tanto falava.

O chorinho é ainda hoje uma
música instrumental muito aprecia-
da no Brasil, mas o choro de que se

fala, agora, em todo o país é outro.
É o choro dos jogadores brasileiros

que não conseguiram conter as lá-
grimas ao ouvirem o Hino Nacional
antes do jogo com o Chile e o cho-
ro com que invadiu a equipa, como
se fosse uma epidemia de lágrimas,
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sobre o Chile.



antes, durante e depois dos penal-
ties no desempate com o Chile.

Scolari foi o primeiro a admitir
grande preocupação com esse de-
sequilíbrio emocional, consideran-
do-o um perigo real para a condi-
ção física e psicológica dos seus
jogadores nesta fase decisiva da
prova e, por isso, a psicóloga Regi-
na Brandão, que é uma colaborado-
ra considerada essencial na equipa
de Luiz Felipe Scolari, foi chamada
de urgência à Granja Comary, onde
o Brasil trabalha e prepara o próxi-
mo jogo com a Colômbia.

SCOLARI CONTINUA A SURPREENDER

Todos os jornais, rádios e televi-
sões do Brasil estão a comentar e a
discutir o problema mental da se-
leção brasileira. O assunto tornou -
-se omnipresente em programas e

artigos de opinião. Mais ainda de-

pois de Scolari ter surpreendido
toda gente, ao ter chamado um pe-
queno grupo de seis jornalistas bra -
sileiros, em quem manifestamen-
te confia, conversando com eles
sobre esse problema psicológico dos

jogadores da seleção.
A psicóloga que trabalha com Sco-

lari está, basicamente, a ocupar-se da

questão da auto-confiança e da mo-
ralização dos jogadores. Ela ouve os

jogadores um a um, ou em grupo, e

depois trabalha soluções com Scola-
ri. É, depois, ao treinador que cabe a

missão de falar com os jogadores.
Regina é licenciada em psicolo-

gia desportiva pela universidade de

Campinas, mas tem mestrado n;
Faculdade de Motricidade Humana
na Cruz Quebrada - Lisboa. Ela (

considerada como um elementc
precioso na liderança de Scolari í

nos momentos mais difíceis come

o que está a viver a seleção do Bra

sil, o seu trabalho é muito respei
tado e valorizado.

JOGADORES ADMITEM PRESSÃO

A BOLA esteve ontem junto à se-

leção brasileira, ouviu jornalistas,
jogadores que estiveram na confe-
rência de imprensa, gente do stafí

da seleção brasileira. Nin-
guém esconde que os joga-
dores estão a lidar com al-

guma dificuldade com a

pressão de se sentirem mui-
to responsabilizados a ga-

nharem a Copa no seu país.
Isso mesmo admitiu Vítor, guar-

da redes suplente da equipa nacio-
nal do Brasil. «O choro não é coi-

sa ruim, é próprio da sensação

que temos no que respeita à in-
tensidade dos momentos deci-
sivos e ao orgulho de represen-
tar uma Nação com 200 milhões

de pessoas.» - justificou.
Também Ramires conside-

rou que a seleção tem passado

por momentos muito fortes e

que é impossível que um joga-
dor não se sinta emocionado.

Lembrou, porém, que esse não

é apenas um problema para os

jogadores do Brasil, mas para os

jogadores de todas as seleções,

que se vai tornando maior à me-
dida que a prova avança. E Ra-
mires ainda recordou: «Eu tam-
bém já passei por isso numa final

de uma Champions e vi jogado-

res muito mais experientes
chorando. É normal, é a emo-

ção do jogo.»- considerou.

Ramires admitiu que ele

e os companheiros já ti-
nham conversado sobre
este assunto com a psicó-
loga e que todos estão

preparados para os mo-
mentos mais duros.

CHORÕES OU MACHÕES?

i Claro que o assunto

também é, por vezes,
tratado com menor
sensibilidade. Em al-

guns programas tele-
visivos, mais popula-
ruchos e onde reina a

maledicência, há quem
sustente que uma sele-

ção de chorões não vai

longe e que o Brasil pre -
cisa, afinal, é deumase-

leção de machões que
não verta uma lágrima
com o Hino e seja capaz
de passar por cima de to-
dos os adversários.

A verdade é que o pro -
blema existe, é, agora,
quase considerado um
adversário mais forte do

que a Colômbia e que tem
de ser vencido até ao jogo
de depois de amanhã. Um

problema que pode, afi-
nal, ser um bom aliado de
James Rodriguez e dos seus

companheiros na partida
dos quartos de final mar-

cada para Fortaleza


