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A guerra de Alcindo: a noite em que caiu a 'Cortina de Ferro' no
Olímpico
Maior artilheiro do Grêmio volta ao estádio para reviver jogo em que marcou dois gols
sobre a União Soviética e garantiu passaporte à Copa de 1966

Por Lucas Rizzatti Porto Alegre
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Winston Churchill nunca deve ter tomado conhecimento, mas a Cortina de Ferro, expressão disseminada pelo conservador primeiro-ministro
britânico na década de 1940 para designar a divisão da Europa entre capitalistas e socialistas, já começaria a ruir poucos anos depois, e muito
antes da queda do Muro do Berlim. O cenário passou longe de uma protocolar mesa recheada de generais e diplomatas, muito menos seria num
sangrento campo de batalhas. Deu-se no improvável lado oposto do Atlântico, no gramado do Olímpico, em 1966. Quando um gaúcho com
traços indígenas emendou dois golpes certeiros, dizimou a disciplina soviética e escreveu a chutes uma das páginas memoráveis do estádio que,
ao fim deste ano, se despede para dar lugar à Arena, a nova casa do Grêmio. A imponente vitória de um clube de futebol sobre uma potência
mundial não sai da memória ainda fresca de Alcindo. É o seu jogo inesquecível de um estádio prestes a virar pó sobre a terra e um caldeirão de
lembranças na cabeça dos torcedores.

Alcindo Martha de Freitas tem hoje 67 anos, mas ainda era um jovem cheio de gás aos 21, ainda incompletos, naquele 16 de fevereiro de 1966.
Começava a construir uma carreira sólida no Grêmio. Mais do que isso: uma trajetória imortal. Até hoje, nenhum outro ser vivo marcou mais
gols com a camiseta tricolor do que o Bugre, como apelidaram esse centroavante nascido para o futebol e para as redes em Sapucaia do Sul, na
Região Metropolitana de Porto Alegre. Foram 264 gols em duas passagens: de 1964 a 1972 e em 1977.

Desde de 19 de setembro, data da inauguração do Olímpico, até dezembro, na abertura da Arena, o GLOBOESPORTE.COM traz matérias
especiais sobre a memória da atual casa tricolor

Alheio aos dilemas políticos que a aterrissagem da União Soviética poderia causar em tempos de Guerra Fria, Alcindo só queria jogar. Talvez
nem tenha percebido o quão inusitado e simbólico soou a Banda da Brigada Militar tocar uma partitura russa. Era "música vermelha", como
diziam, em ouvidos capitalistas. Já titular absoluto da equipe de Luiz Engelke, o centroavante, no entanto, tinha uma vaga ideia de que poderia
enfrentar uma das maiores lendas das traves, o goleiro Lev Yashin, o Aranha Negra, que integrava a delegação estrangeira.

- Me falavam apenas que era um grande goleiro. As notícias, naquela época, demoravam para circular - dá de ombros Alcindo, com a mesma
tranquilidade com que entraria em campo naquela noite de quarta-feira.
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Alcindo volta ao Olímpico que tanto o
aplaudiu (Foto: Lucas Rizzatti/Globoesporte.com)

Também não avisaram Alcindo de que o seu futebol seria alvo dos importantes olhos da alta cúpula da CBD, a atual CBF. Estiveram nas tribunas
do Olímpico, com seus 12 anos de vida, o então presidente João Havelange e o técnico da Seleção Vicente Feola. Era ano de Copa do Mundo. E
chance perfeita para ver a poderosa União Soviética, medalha de ouro na Olimpíada de 1956 e campeã da Eurocopa de 1960, e ainda aglutinar
mais um talento para o grupo canarinho, que defenderia na Inglaterra o bicampeonato mundial.

Alcindo ficou sabendo depois, ao final dos 90 minutos, da cobiça do centro do país. Ou melhor: foi o Brasil que passou a conhecer Alcindo.
Ainda no vestiário, meias arriadas, sem camisa e extenuado da batalha contra os russos, o jogador recebeu a visita de Feola. Que o encheu de
perguntas: quantos anos, quanto mede, quanto pesa, quantos gols... Não o convocara ali, mas a pista era bastante clara: a seleção começava a ter
novo centroavante para a Copa de 1966.

- Aquele jogo me abriu as portas - define, orgulhoso.

E não foi fácil bater a União Soviética por 2 a 0, com dois gols seus. Donos de um futebol de força, recheado de disciplina, os russos
complicaram a vida do Grêmio no Olímpico, em embate apitado pelo famoso Armando Marques, então melhor árbitro brasileiro. Para se ter uma
ideia, foram 28 finalizações dos visitantes contra 14 dos mandantes. Resultado natural do alto investimento no esporte como forma de
propaganda política.

Como se vê, a Guerra Fria esquentava como fogo dentro dos campos de futebol. Mas, naquela noite em solo tupiniquim, nem uma tropa de
soldados do Leste Europeu seria capaz de suplantar Alberto. O goleiro tricolor estava inspirado.

Era russo, era bom. Mas não era Yashin

Por falar em goleiro, vem do jogo inesquecível de Alcindo um episódio controverso. Paira na memória coletiva que a lenda Yashin levou os dois
gols do centroavante. Não foi o caso. Conforme já adiantado linhas acima, o Aranha Negra integrava a delegação, mas acabou não entrando em
campo.

Olímpico lotado assiste à intervenção de
Bannikov (Foto: Assis Hoffmann/Agência RBS)

A expectativa por ver a lenda - único goleiro até hoje a ganhar a Bola de Ouro da France Football, prêmio para o melhor jogador da Europa, em
1963 - sobre o gramado do Olímpico era tanta que acabou embaçando a retina da multidão. Sob as traves russas estava outro grande goleiro.
Faltava-lhe a pompa, porém, lhe sobrava eficiência. Entre outros feitos, Viktor Maksymovych Bannikov bateu um recorde soviético de tempo
sem levar gols, em 1968: 1.122 minutos.
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Mas não foi páreo à fúria tropical do Bugre. Aos 31 e aos 36 minutos do segundo tempo, Alcindo definiu o amistoso com feições de batalha
épica, como detalha Marcelo Ferla, no livro "Os dez mais do Grêmio":

- No primeiro, recebeu um passe de uma lateral cobrada por Altemir, ficou cara a cara com o goleiro e desviou para as redes. No segundo,
arrancou da intermediária em alta velocidade e foi driblando os russos até ficar sem ângulo e disparar um canhotaço para vencer Bannikov.  

O novo sempre vence. Sou a favor. A Arena será mais moderna. A dor existe, sim, vai ser grande. Me criei aqui no Olímpico. Devo tudo ao
Grêmio"
Alcindo

A empolgação do então presidente do clube, Rudi Armin Petry, resume o significado do 2 a 0 para os gremistas:

- Foi, talvez, na vida esportiva do Grêmio a mais consagradora vitória e isso será motivo de repercussão mundial.

Não é difícil entender por que um triunfo num amistoso causara tamanha satisfação, além da qualidade do rival (a União Soviética chegaria na
Copa daquele ano a sua melhor colocação na história, o quarto lugar). Os anos de 1960, embora rentáveis em termos de títulos gaúchos, ainda
não dariam ao Grêmio a projeção nacional que só alcançaria na década de 1980. O próprio Alcindo sentiu essa diferença entre os clubes do
chamado "eixo Rio-São Paulo" e as agremiações de outros estados naqueles tempos. Principalmente após espantar a CBD ao demolir a muralha
soviética chamada... bem, o que importa?

- Para mim, era o Yashin - admite. - Mas, no fundo, isso foi o de menos.

Gols, lesão e Copa: um "estrangeiro" na Seleção

Não deu outra. Passou a ser convocado para a, no mínimo, curiosa "peneira" instituída por Feola que definia os convocados para a Copa, a
começar meses depois. Eram 46 jogadores, quatro seleções brasileiras, que jogavam separadamente (A, B, C, e D, com Alcindo na B). A cada
amistoso, mais peças eram descartadas. Alcindo foi ficando, ficando... sempre em boa companhia. O técnico usava um sistema de duplas no
ataque. O par do centroavante era Tostão. Gaúcho e mineiro juntos destoavam de um elenco praticamente composto de atletas do centro do
Brasil.

- Eles meio que estranhavam o nosso sotaque. Me sentia um estrangeiro - conta Alcindo.

Quem ajudou a quebrar o gelo foi o craque das pernas tortas. Garrincha também sabia driblar fora de campo e, com seu bom humor e simpatia,
se tornou amigo de Alcindo. Em 1972, o gaúcho iria para o Santos, intensificar a sua amizade com o colega de amarelinha Pelé. Lá, em vez de
Tostão, seu parceiro de quarto seria o capitão Carlos Alberto Torres. Mas, voltando a 1966, dentro do gramado, o gremista não precisava de
padrinho. Continuou fazendo o que sabia de melhor, o que havia arregalhado os olhos de Feola naquela noite de verão no Olímpico: gols, muitos
gols.

Num dos amistoso finais, marcou cinco vezes. Também nesta partida, contra uma equipe carioca, começou o drama do Bugre. Uma lesão no
tornozelo, mais tarde diagnosticada como fissura, quase o tirou do Mundial.

- Não era para eu ter ido - ressalva.

Alcindo, à direita de Pelé, em amistoso contra
o Chile, em 1966 (Foto: Divulgação/CBF)

Mas foi. E, no sacrifício, virou titular na estreia da Seleção na Copa de 1966. Alcindo não marcou, mas viu os amigos Pelé, também lesionado, e
Garrincha construírem o 2 a 0 sobre a Bulgária, em 12 de julho, no Goodison Park, em Liverpool. No mesmo palco, três dias depois, derrota para
a Hungria.

Mais do que o revés, o samba de Alcindo atravessou na terra dos Beatles. A fissura virou fratura e o impediu de enfrentar Portugal. Finalmente,
um adversário fora da linha comunista. Mas o resultado foi o mesmo: 3 a 1, e eliminação traumática e precoce.

- Faltou um processo maior de renovação - diagnostica Alcindo, porém sem remorsos: - Não vencemos, mas me marcou para o resto da vida.
Guardo as fotografias até hoje.
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O seu álbum de fotos poderia ter mais páginas. No entanto, uma nova lesão o tolhiu de sua segunda Copa, em 1970. Dario acabou convocado em
seu lugar. 

De rejeitado a herói: nascido para jogar Gre-Nal

Havia, no entanto, um tipo de jogo que Alcindo não tinha substituto à altura. É possível que até hoje colorados se arrependam de não ter
apostado naquele garoto forte, fazedor de gols. Isso porque, anos depois, tornou-se o maior artilheiro do Grêmio em Gre-Nais.

Alcindo, no Olímpico, anos 1960 (Foto:Reprodução)

No início dos anos 1960, Alcindo, acreditem, vestia vermelho e, pelos juvenis, atarantou a defesa azul: nove gols em duas partidas. Viu em sua
produção animadora a chance de pedir um aumento. A vida era dura. Precisava tomar dois ônibus desde sua Sapucaia para pisar nos Eucaliptos,
antiga casa colorada.

A proposta chegou até o presidente Fagundes de Mello, que reagiu com indignação. Invadiu o treino dos garotos, aos berros, perguntando:
"Quem é Alcindo?".

- Está vendo o portão ali? Saia por ali e não volte nunca mais! - bradou.  

A raiva do presidente colorado foi canalizada por Alcindo, que a despejaria vestindo a camisa tricolor. Foram 12 gols contra o clube que lhe
dissera "não" - superado apenas pela lenda Luiz Carvalho na estatística gremista, enquanto Carlitos, do Inter, é o artilheiro geral.

Os mais especiais ocorreram em seu primeiro clássico como titular no profissional. No efervescente abril de 1964. Nesses tempos de ideais
enclausurados no país, o centroavante dava seu grito de liberdade. Assim como faria mais adiante com os soviéticos, venceu "sozinho" o Inter.
Marcou todas as vezes no 3 a 0, no dia 23.

- Ali, era a chance da minha vida. Centroavante, aqui no Rio Grande do Sul, tem que fazer gol em Gre-Nal. Aquele jogo me abriu as portas na
equipe. O Gre-Nal era o meu teste, o meu batismo - define o ex-jogador, presenteado pelo escritor e jornalista Eduardo Bueno com o sugestivo
slogan de "o inimigo número 1 do Inter".

Russos, colorados e muitos outros lamentam até hoje as investidas cheias de fúria, técnica e precisão de Alcindo em suas áreas. Em breve, o naco
de grama que mais gostava de pisar sumirá. O Olímpico dará adeus. Dotado da mesma clarividência que usava para ludibriar "Yashins" da vida,
o ex-centroavante não abomina a mudança de endereço dos gremistas:

- O novo sempre vence. Havia uma dor com o fim da Baixada (primeiro estádio), mas foi uma boa ir para o Olímpico. Agora, sou a favor. A
Arena será mais moderna. A dor existe, sim, vai ser grande. Me criei aqui. Devo tudo ao Grêmio.

Pode ter certeza, Alcindo, de que o Grêmio também tem muito a lhe agradecer.

GRÊMIO 2 X 0 SELEÇÃO DA RÚSSIA
Alberto; Altemir, Airton, Áureo e
Ortunho; Clé o Sérgio Lopes. Jorginho
(Vieira), Joãozinho (Paulo Lumumba),
Alcindo e Volmir 

Bannikov; Ponomariov; Shesterniov, Usaturre e
Danilov; Voronin e Biba (Sabo); Chislenco
(Metrevelli), Yvanov (Khmelnitski) Malafeeu e
Khusainov (Serebrianikov) 

Técnico: Luiz Engelke Técnico: Nikolaj Morozov 
Gols: Alcindo, aos 31 e 36 minutos do segundo tempo
Cartão vermelho: Serebrianikov, aos 44 minutos do segundo tempo
Árbitro: Armando Marques
Data: 16/02/1966 - Amistoso - Local: Estádio Olímpico 
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Grande Alcindo. Aprendi a torcer pelo Grêmio na época dele nos anos 60 ...
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