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“Sou tricolor de coração. Vim ver o Flu meu grande amor”

A importância do Tricolor para o surgimento e difusão do futebol no Brasil está em O Fluminense me domina,
coletânea de entrevistas que relembram mais de um século de glórias, contadas por protagonistas e expectadores

que fizeram a história Fluminense

“Se algum dia for feito um mapa genético do futebol brasileiro,
em todos os clubes do país encontrarão o gene do Fluminense”.
Assim o escritor Heitor D'Alincourt define a importância do
Tricolor para o surgimento e difusão do futebol no Brasil. As
histórias dos primórdios do esporte hoje mais popular do país,
além é claro das glórias do Flu, estão em

lançado pelo selo “Paixão entre Linhas”, da Editora
Leitura.

Na obra, D'Alincourt traz uma coletânea de entrevistas com
personagens das mais variadas origens, mas que têm em comum
a paixão pelo clube das Laranjeiras. Há atletas atuais, ex-
jogadores e treinadores, ex-presidente, artistas, um torcedor
que acompanha o clube há 75 anos, um pesquisador, entre
outros que fizeram a história do Flu em seus mais de 107 anos de
história.

Carlos Santoro, pesquisador do clube, por exemplo, conta como
era difícil para os fundadores do Fluminense encontrar adversários, já que quase ninguém no Rio de Janeiro sabia jogar futebol e havia
poucos times. Tanto que os quatro primeiros Campeonatos Cariocas foram conquistados pelo Tricolor (1906, 1907, 1908 e 1909). E
logo em seguida um dos episódios mais curiosos do futebol brasileiro: a primeira “panelinha”, que saiu do Flu e fundou o
departamento de futebol justamente do Flamengo, para iniciar uma das maiores rivalidades mundiais.

Muitas curiosidades também estão na entrevista com fanático torcedor Fausto Fawcett, compositor de sucessos como “Rio 40 graus” e
“Kátia Flávia”. Ele narra, dentre vários episódios, como o Maracanã reagiu ao lendário gol de mão do Wilton, em um clássico contra o
Flamengo em 1968. Conta também o dia em que Mick Jagger, líder dos Rolling Stones, mostrou que no Rio de Janeiro torcia mesmo
era para o Fluminense.

Outro ilustre a revelar seu amor pelo Tricolor é o jornalista Pedro Bial, que já apresentou diversos programas, mas talvez nenhum
tenha lhe dado tanto orgulho como apresentar a cerimônia de comemoração dos 100 anos do time, em 2002. Para esse fanático
torcedor, o escudo do Flu se parece com um sorriso: “Para mim, ele sorri desde que nasci”.

Histórias do pioneirismo do Flu, como o primeiro jogo da seleção brasileira, realizado justamente nas Laranjeiras, são detalhadas
também em outra obra do selo “Paixão entre Linhas”: . Neste livro em formato de bolso, organizado pelo
jornalista Alexandre Simões, estão de maneira concisa as informações essenciais que todo torcedor de verdade deve saber. Todos os
títulos, evolução da torcida, maiores artilheiros, atletas que mais vestiram a camisa do time, rivalidades, curiosidades e muito mais.

Para os Tricolores do futuro, há ainda Trata-se de uma divertida história em quadrinhos pela qual
as crianças vão conhecer toda a história do Flu. Na trama, seis vovôs relembram as maiores conquistas e dividem toda essa gloriosa
história com seus netinhos. Desde pequenas, as crianças já ficam sabendo tudo sobre o clube que já nasceu campeão, dominou o
futebol brasileiro no início do século e não parou mais de ganhar títulos.

O Fluminense me
domina

O Time do Meu Coração

Sou do Clube tantas vezes campeão!

,

Entrevista com Heitor D'Alincourt, autor do livro O Fluminense me domina

O que faz do Fluminense um clube diferente de todos os outros? Fluminense Por que o torcedor tricolor deve ter orgulho
de seu clube?

O Fluminense não é diferente, ele é único. Fomos os pioneiros em tudo: implementamos o futebol no Brasil, fizemos o primeiro gol
oficial, inventamos o primeiro torcedor, demos a primeira volta olímpica, erguemos a primeira taça, fomos o primeiro campeão,
fundamos a CBD (antiga CBF), construímos o primeiro estádio do Brasil, implementamos o profissionalismo...Enfim, todos os clubes
do País surgiram do Fluminense. Se forem realizar um mapa genético do futebol brasileiro, com certeza, encontrarão no DNA de cada
Clube o gene do Fluminense.
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Entrevista com Heitor D'Alincourt, autor do livro O Fluminense me domina

Cite um jogo inesquecível na trajetória do Fluminense.

Quais os maiores ídolos da história do clube?

No processo de elaboração do livro, houve alguma informação sobre o clube que o surpreendeu?

Qual o episódio mais curioso da história do Fluminense?

Para terminar, o que acha da dobradinha entre futebol e literatura?

Com certeza o Fla 2 x 3 Flu de 1995, que teve o famoso gol de barriga do Renato Gaúcho. Neste jogo, além do título, conquistamos um
troféu que os flamenguistas jamais terão na vida: o do centenário deles!

Ao contrário dos outros times que geralmente cultuam apenas um determinado ídolo, nós tricolores somos politeístas, temos varais
referencias na nossa história tais como: Castilho, Telê, Didi, Romeu, TIM, Rivellino, Assis, Edinho, Branco, Ricardo Gomes, Renato
Gaúcho, Carlos Alberto Torres entre outros.

Sim, ao entrevistar pessoas e pesquisar fatos, pude perceber que a mitologia tricolor é muito mais instigante do que eu pensava.

A criação do escudo do Fluminense. Na verdade, é um grande mistério, até hoje jamais desvendado.

Sensacional. É a possibilidade de perpetuarmos para as futuras gerações de torcedores/leitores toda uma tradição oral.
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