
20, 23, 40 anos
as canções corintianas em torno de 1977

Luiz Libório



Ser corintiano é decidir
Que todo ano a gente vai sofrer

Gilberto Gil, 1984
“Corintiá”



O breve trabalho aqui apresentado traz três canções que, de alguma 
maneira, estão relacionadas com o jejum de 23 anos pelo qual o Sport Club 
Corinthians Paulista passou, findado em 1977 e completando 40 anos em 2017.

Decidir o sofrimento dentro de todo ano, como diz a canção do Gil, é 
diferente de apenas sofrer, livre das amarras de liberdade que temos em tal 
decisão. É diferente: é Amor Fati, dentro do tempo.

Nietzsche, em Ecce Homo, nos diz: "Minha fórmula para a grandeza no 
homem é amor fati: não querer nada de outro modo, nem para diante nem para 
trás, nem em toda eternidade. Não meramente suportar o necessário, e menos 
ainda dissimulá-lo – todo idealismo é mendacidade diante do necessário -, mas 
amá-lo".

Amor ao destino, prazer pelo golpe desmedido da derrota contra nosso 
rosto. Mesmo que por mais de duas décadas. Escolher sofrer, assim, é a postura 
que leva às consequências de ser corintiano.

20 anos porque este, "Meus 20 Anos (Ai, Corinthians)", é o título da canção 
que refletiu os doloridos anos precursores de 1977.

23 anos porque tal foi o marco máximo da angústia, o ponto culminante 
entre o pé de Basílio e os torcedores de joelhos atravessando o gramado.

40 anos porque agora, em 2017, é o tempo que faz desde que ficamos 23 
anos sem títulos - e enfim vencemos.

Aqui, um pequeno memorial à grandeza alvinegra a partir de canções que 
dilatam a olhos vistos a paixão, a grandeza, a loucura.

Vai Curíntcha!

Luiz Libório

Prefácio



20 anos

Meus 20 anos (Ai, Corinthians)
Paulinho Nogueira

São 20 anos de espera
Devoção e muito amor

Cada vitória é uma festa
E a derrota um dissabor
Até um simples empate

Que podia consolar
Quase sempre é conquistado

Quando é preciso ganhar
Mas nessas poucas vitórias

Algumas sensacionais
A gente esquece de tudo

Não desanima jamais

Ai, Corinthians
Cachaça do torcedor

Colorido em preto e branco
Sem preconceito de cor

Ai, Corinthians
Quando és o vencedor
Pobre fica milionário
Rindo da própria dor

E lá se vão 20 anos
Alimentando ilusão

Renovando a esperança
Aguentando gozação

Quantos domingos sombrios
Eu, eterno sonhador

Chegava em casa arrasado
Maltratava o meu grande amor

Meu São Jorge, me dê forças
Pra poder um dia, enfim

Descontar meu sofrimento
Em cima de quem riu de mim



20 anos

“Meu time? Apesar de tudo é um time 
extraordinário, que se chama Sport Club 
Corinthians Paulista.”

Foi o que Paulinho Nogueira respondeu 
quando lhe perguntaram, no Programa 
Ensaio dedicado a Toquinho, da TV Cultura, 
em 1990, qual era seu clube do coração. 

Continuou, quando Toquinho lembrou que 
ele havia feito um samba para o Timão: “Fiz, 
claro. Só vai fazer sucesso o dia que o 
Corinthians for campeão. Então eu temo pelo 
sucesso dessa música.”

Não havia pelo que temer: aconteceu.

Ouça a canção clicando aqui





23 anos

Timão (Conosco não tem bão) 
Samuel Andrade e Paulo Gallo

Ê, Timão, conosco num tem bão!
Ê, Timão, conosco num tem bão!

Quem diria que o mundo sorriria
Que o povo voltaria

De novo, na rua a sambar
O que faria que o povo

Esquecesse o mal
Que o samba florescesse

Com João e Maria a sambar

Será que o salário aumentou
O feijão abaixou e o aluguel caiu?

Ou será que astronauta subiu?
Não era nem feriado nacional

Nem mesmo era terça-feira de carnaval

É que o nosso time ganhou
E lá no Bairro todo mundo sambou

É que o nosso time ganhou
E lá no Bairro todo mundo sambou



23 anos

Tal canção foi publicada em um compacto 
simples, pela gravadora Chantecler, lançado 
em 1977. O compacto trazia o título 
"Campeão Paulista 77", e contava com as 
músicas "Ói nóis aqui travéis / Hino do 
Corinthians" no lado A, e “Timão (Conosco 
não tem bão)”, do lado B, todas executadas 
pelo grupo Os Demônios da Garoa.

O diálogo inicial, que não consta como 
letra no encarte original, demonstra o 
momento febril de alegria que 1977 foi para 
todos os torcedores do Corinthians. O 
lançamento de um disco comemorativo sobre 
o tema: também.

Ouça a canção clicando aqui





Corintiá
Gilberto Gil

Ser corintiano é decidir
Que todo ano a gente vai sofrer
Se enrolar no pano da bandeira
E reclamar se o time não vencer

Mas de repente o ano é santo
A gente tá no céu

O time é forte, a sorte é grande
O axé tá com a Fiel
Voa suave o gavião
O axé tá com a Fiel

Bate na trave o coração

Ser corintiano é mergulhar
No oceano da ilusão que afoga

Não importa o plano do destino
Cada jogo é o coração que joga

Bate na trave a ilusão da gente, vai que vai
Chuta de novo que o coração entra e o grito sai

É gol, Corintiá!
É gol, Corintimão!

40 anos



40 anos

“Corintiá” foi composta por Gil em 1984. 
Tetê da Bahia serviu como única intérprete 
da canção – até 2017.

Gil gravou, enfim, essa espécie de outro 
hino, em um ano tão especial, de aniversário 
do título que pôs fim ao já tão falado jejum 
de 23 anos.

Ano que inicia-se com o título paulista 
sobre a mesma Ponte Preta valorosa da qual 
vencemos em 1977.

Tudo conflui: e se ser corintiano é 
mergulhar no oceano da ilusão que afoga, 
que venham mais títulos em 2017!

Mas sempre em torno do sofrimento, 
claro.

Ouça a canção clicando aqui
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