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ALEMANHA
escudo da seleção

suas conquistas

1954
1974
1990
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Planejamento e disciplina
em busca do penta
A sociedade alemã caracteriza-se pela habilidade de
planejamento e organização de seus cidadãos. Costuma-se
associar os alemães à celebração das regras e da disciplina. A
verdade é que eles têm essas duas qualidades muito arraigadas e
orgulham-se disso. A pontualidade, a pulcritude e a ordem estão
presentes em, praticamente, todos os âmbitos, no futebol,
inclusive. O esforço e a excelência são reconhecidos e
perseguidos constantemente, fazendo com que a vida na
Alemanha seja muito prazerosa.
Falando da palavra “excelência”, ela anda lado a lado com futebol
alemão. Pode-se até falar que a liga nacional (Bundesliga) não é a
mais forte da Europa, sequer a segunda, mas se tratando de
seleção, os atuais campeões apresentam um trabalho a longo
prazo de grandes resultados. Além do mundial de 2014, os
alemães levaram a última edição da Copa das Confederações
(jogando com um time B).
O técnico Joachim Löw vai para sua terceira copa. Seu sistema
tático tem total relação com a losoa de disciplina e excelência.
O time é extremamente bem treinado e disciplinado com cada
atleta sabendo exatamente seu papel na equipe e seguindo à
risca as instruções de Löw. Toni Kroos sabe perfeitamente como
Müller se movimenta no ataque; a marcação em bloco encurrala
boa parte dos adversários, como numa tática de guerra; além de
tudo isso, tem a revolução de Manuel Neuer no gol, jogando com
a bola nos pés, como um líbero. Não bastasse tamanha aplicação
e inovação, os alemães ainda contam com um fator
determinante para o sucesso: a frieza em momentos decisivos.
Curioso é que a frieza, qualidade valorizada dentro de campo, é
de certa forma criticada por outras nações. É um povo distante e
formal. Isso se reete, por exemplo, em algo tão cotidiano e
simples como a forma de cumprimentar. Talvez chame a atenção
o fato de eles se cumprimentarem apenas com um aperto de
mão, já que não há o costume de abraçar nem beijar como no
Brasil.
O fato é que nenhum país trata tão a sério a evolução e a
excelência quanto a Alemanha. E não é só para tentar ganhar
troféus, pois quando eles propuseram uma revolução no futebol,
a justicativa foi a seguinte: só a bola seria capaz de unir a nação.
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jogos - 1ª fase
Copa da Rússia | 2018

Alemanha x México
17/06 - 12h - Moscou

Alemanha x Suécia
23/06 - 15h - Sóchi

Alemanha x Coréia do Sul
27/06 - 11h - Kazan

ARGENTINA
escudo da seleção

suas conquistas

1978
1986

Sangue, suor e Messi
Os argentinos têm características muito conhecidas. A mais
marcante talvez seja o patriotismo que carregam. Foi assim na
Guerra das Malvinas, combate sangrento da década de 1980
contra a Grã-Bretanha pelo controle da pequena Ilha ao sul do
continente americano. Apesar de muita luta, os “Hermanos”
saíram derrotados. Nunca aceitaram que o pedaço de terra
pertença aos ingleses. Até os dias atuais, reivindicam-no.
O povo albiceleste demonstra muito amor pela sua nação. As
pessoas dizem com orgulho de onde o Papa Francisco vem;
gritam que Maradona foi melhor que Pelé; entoam cantos pela
sua bandeira nos jogos esportivos que participam.
Em se tratando de futebol, o maior esporte do país, esse
patriotismo ca ainda mais escancarado pelos jogadores. Dentro
do gramado, é representado por um grande impulso de raça e
determinação. Por décadas, o jeito “raçudo” de entrar em cada
dividida de bola e a garra em lutar até o último minuto de jogo
marcaram o modelo de jogo argentino, muitas vezes, inclusive,
chamado de desleal.
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Fato é, nesta Copa do Mundo, tal raça e patriotismo terão de
entrar lado a lado com a técnica do setor ofensivo da equipe. O
momento do time de Jorge Sampaoli é tenso, tendo em vista a
forma como foi conquistada a vaga para a Rússia, na última
rodada das eliminatórias sul-americanas, mostrando um futebol
de nível baixo. Dessa forma, os argentinos precisam provar,
através da raça, que podem ir longe no mundial.
O talento de jogadores como: Messi, Agüero, Di Maria, entre
outros, virá acompanhado com uma dose extra de raça e
determinação do setor defensivo, que conta o experiente Javier
Mascherano na zaga. A forma aguerrida de o time argentino
jogar se manterá não só pela presença do defensor de 33 anos,
mas também pela companhia do zagueiro Nicolás Otamendi, que
atravessa um bom momento no Manchester City.
Além dos citados, Sampaoli tem à disposição os volantes Lucas
Biglia e Ever Banega, que têm como características a rme
marcação e o espirito coletivo. Assim, a Argentina irá para os seus
jogos do mundial com uma defesa fechada e aguerrida,
enquanto o talento do setor ofensivo precisará, mais do que
nunca, da genialidade de Lionel Messi.
Apesar do momento instável, a Rússia pode esperar por uma
Argentina cheia de determinação. A briga pela terceira taça de
sua história depende da honraria de suas tradições.

jogos - 1ª fase
Copa da Rússia | 2018

Argentina x Islândia
16/06 - 10h - Moscou

Argentina x Croácia
21/06 - 15h - Níjni Novgrado

Argentina x Nigéria
26/06 - 15h - São Petersburgo
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escudo da seleção
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Brasil sil sil...
O mundo enaltece a qualidade técnica do futebol brasileiro,
relacionando-a com a ideia de “futebol-arte”, que culturalmente
vão sendo enraizados hábitos, formas de se relacionar e de usar a
linguagem, entre outros, constituindo a identidade da nossa
nação: “Brasil, país do futebol, paixão nacional”. E neste Mundial,
a identidade apaixonada da nação com a seleção parece viva
como há muito tempo não se vê.
A atual seleção brasileira trás a melhor geração desde o mundial
de 2006, o que se deve muito ao técnico Tite. O professor
consegue extrair o máximo dos atletas, ditado por um ritmo
forte de trabalho. Os convocados de Tite reetem uma das
principais características do povo brasileiro: o trabalho árduo.
Em se tratando de características da nação, aqui vai mais uma: a
alegria! Esse importante fator está ligado ao intenso processo de
aperfeiçoamento tático da equipe. Os jogadores canarinhos que
estarão na Rússia jogam por música. É nítido o contentamento
com que eles entram em campo para defender as cores da
bandeira. Os movimentos em campo surgem com extrema
naturalidade, como se estivessem sambando.
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A principal representação dessa alegria está na forma de jogar do
camisa 10, Neymar. O craque ginga, pedala e faz gol. Seu
aprazimento em jogar corresponde com a tática de Tite: O craque
do Paris Saint-Germain recebe total liberdade para utuar entre
as linhas adversárias, inltrar pelo meio e jogar aberto nas
pontas.
Neymar é estimulado a ousar toda a sua criatividade com a bola
nos pés. Quem joga ao lado dele tem posições e funções mais
denidas, contudo, com o mesmo espírito alegre e trabalhador do
camisa 10.
Com batismo verde-amarelo, a seleção brasileira tem motivos de
sobra para acreditar na conquista da taça na Rússia. A única
seleção a participar de todas as copas do mundo está pronta para
mais um grande desao rumo ao hexa.

jogos - 1ª fase
Copa da Rússia | 2018

Brasil x Suíça
17/06 - 15h - Rostov do Don

Brasil x Costa Rica
22/06 - 9h - São Petersburgo

Brasil x Sérvia
27/06 - 15h - Moscou

INGLATERRA
escudo da seleção

suas conquistas

1966

Beatles, a revolução industrial
e a seleção inglesa
O time inglês convocado para a Copa do mundo 2018 é sinônimo
de juventude. Dos 23 convocados para a disputa do torneio, oito
têm até 23 anos, número alto para uma seleção de elevado nível.
Para se ter ideia, o único atleta sub-23 da seleção brasileira é
Gabriel Jesus. E toda essa juventude inglesa para a copa causa
comparações com certos jovens de Liverpool, que zeram muito
sucesso no mundo inteiro: os Beatles
A Banda inglesa, formada na década de 1960, era composta por
quatro jovens. No álbum de lançamento do grupo, “Please please
me”, os integrantes tinham entre 20 e 23 anos. Cheios de
disposição e talento, os Beatles alcançaram o sucesso muito
jovens e, se tem algo ou alguém em que essa geração inglesa
deve se inspirar, é nos Beatles.
Junto à juventude, vem o desejo de a federação inglesa voltar a
ver o time fazer bonito em um mundial. Assim como a burguesia,
na Revolução Industrial, ávida por maiores lucros, menores
custos e produção acelerada, buscou alternativas para melhorar
a produção de mercadorias, os dirigentes da seleção inglesa
procuraram mudança imediata que apresentasse bons
resultados já neste mundial.
Para isso, trouxeram um ex-jogador da própria seleção: o jovem
técnico Gareth Southgate. Contratado em 2016, foi-lhe dada a
missão de criar uma identidade de jogo, implantar um esquema
tático padronizado, com funções bem denidas, tal qual uma
linha de produção pós-revolução.
O trabalho de Southgate na seleção inglesa mostra resultados. A
primeira meta, que era formar uma identidade de jogo, foi
cumprida. Os ingleses jogam com uma linha de cinco defensores
e usam da posse de bola como sua principal arma. Jogadores
mais inteligentes, que trabalham melhor a bola estão entre os
convocados, como Henderson e Dele Alli. Eles buscarão, junto aos
mais jovens, um sucesso tão grande quanto aquele conquistado
pelos garotos de Liverpool.
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jogos - 1ª fase
Copa da Rússia | 2018

Inglaterra x Tunísia
18/06 - 15h - Volgogrado

Inglaterra x Panamá
24/06 - 9h - Níjni Novgrado

Inglaterra x Bélgica
28/06 - 15h - Caliningrado

SUÍÇA
escudo da seleção

Suíça: fronteiras do futebol...
Com a bandeira da neutralidade, vê-se a história recente da
Suíça, a polêmica do sistema bancário e como funciona a
política atual, em um país que adora relógios, chocolates,
referendos, organização...

esquema tático
SOMMER

São muito conhecidas as tradições suíças. A organização é,
entre outras, uma característica responsável pela 3º posição
no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). É considerado
um dos povos mais educados do mundo, ocupa essa
colocação há muitos anos. Tal organização permite aos
suíços alta qualidade de vida. A educação e os serviços de
saúde são os grandes pilares dessa nação.
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O que muitos não sabem, porém, é que o pequeno país da
Europa é muito hospitaleiro. Sua estrutura é marcada pela
diversidade linguística, pelo aumento da população e pelo
alto percentual de habitantes estrangeiros. Com uma
população de 8,4 milhões, 25% são imigrantes.
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Na seleção suíça, a tradição hospitaleira se repete. O setor de
criação do time é repleto de jogadores nascidos em outros
países: Behrami e Shaqiri são de Kosovo; Gelson Fernandes é
de Cabo Verde; e o habilidoso Dzemaili, da Macedônia.
Assim como os imigrantes misturam os costumes de suas
nações com os costumes e tradições suíças, os jogadores
citados também ajudam muito nessa mescla dentro de
campo.
O modo de jogo suíço se alterou para esse Mundial. O antes
defensivo e retrancado esquema tático, hoje prioriza a
técnica e a posse de bola com movimentação do setor de
ataque.

jogos - 1ª fase

A tendência ofensiva deste bom time da Suíça passa pelo
DNA estrangeiro de seus principais atletas. Na Rússia,
disputarão sua décima Copa do Mundo. A Suíça está no
grupo E, estreando contra o Brasil.

Suíça x Brasil

Copa da Rússia | 2018

17/06 - 15h - Rostov do Don

Suíça x Sérvia
22/06 - 15h - Caliningrado

Suíça x Costa Rica
27/06 - 15h - Níjni Novgrado
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