Marcelo Bielsa
Na rubrica desta semana enaltecemos aquele que foi um dos maiores gestos de desportivismo
a que se assistiu nos últimos tempos, e que com certeza ficará para a história do desporto em
geral e do futebol profissional em particular como uma demonstração, ou mesmo uma prova,
que existem valores no desporto que se sobrepõem a qualquer golo ou vitória. Decorria no
passado domingo, dia 28 de abril, um jogo decisivo na segunda liga inglesa de futebol e que
opunha o Leeds United ao Aston Villa, jogo este com elevado peso na decisão do acesso à
conceituadíssima Premier League. O Leeds United adiantou-se na partida aos 72 minutos de
jogo, com um golo polémico, tendo o Aston Villa ficado reduzido a 10 jogadores três minutos
depois na sequência da expulsão de El-Ghazi, por protestos após o golo da equipa da casa. O
golo em questão, refira-se, foi marcado numa altura em que o Aston Villa tinha um jogador
lesionado e caído no relvado e os seus colegas pediam assistência médica. O Leeds precisava de
uma vitória para manter vivo o sonho da subida direta de divisão. No entanto Marcelo Bielsa,
treinador argentino do Leeds, num gesto raro de justiça, coragem e dignidade deu uma lição de
fairplay ao mundo do desporto, ordenando os seus jogadores no sentido em que estes deixassem
o Aston Villa empatar o jogo. No meio de alguma confusão e controvérsia o Aston Villa, com
caminho aberto para a baliza, marcou o golo do empate, resultado esse que se registou no final
do jogo e que tirou o Leeds da luta direta pela subida à 1ª divisão inglesa, tendo agora de disputar
um playoff de acesso. O Aston Villa, por sua vez, com o ponto ganho conseguiu entrar neste lote
de equipas que disputarão o acesso à divisão maior do seu país via playoff. No final do jogo
Marcelo Bielsa afirmou que o Leeds não ofereceu um golo ao Aston Villa, mas antes o devolveu.
Questionado sobre o impacto da sua decisão face aquilo que em termos desportivos estava em
jogo, Bielsa simplesmente afirmou que existem valores, principalmente na Liga Inglesa que são,
ou devem ser intocáveis, e como tal, via a sua atitude como natural. Aqui fica mais uma prova
viva de que o resultado, a vitória e o sucesso devem ser acompanhados de valores éticos e
humanos que acabam por lhe dar um cunho e um sabor totalmente diferente face à procura
desenfreada da vitória a todo o custo.

Marcelo Bielsa
Proposta de questões e aspetos a explorar

1- A turma deve refletir sobre a atitude do treinador, procurando fazer-se um
levantamento de opinião juntos dos alunos. Aqueles que no lugar do treinador não
teriam tido a mesma atitude devem justificar a sua posição, assim como aqueles que
concordam ou se identificam com o gesto.
2- Explorar a dimensão da Prestação VS Resultado e os diferentes caminhos que existem
para se chegar à Vitória. A vitória deve/pode ser conseguida a todo o custo?

3- Refletir sobre os impactos da decisão do treinador (económicos, desportivos, sociais, no
seio do grupo/clube, etc.).
4- Identificar quais os valores que estiveram presentes nesta história.

(Para os alunos mais novos)
1- Pedir que identifiquem aquilo que mais gostaram na história e o que gostaram menos.
2- Procurar fazer a “ponte” com o dia-a-dia, explorando situações em que devemos ser
justos.

