
V
ai encarar? Goleirão que já desafiou Messi 
e Cristiano Ronaldo pela Bola de Ouro su-
pera dúvidas e vira o trunfo da Alemanha 
para conquistar mais uma Copa do Mundo.

Quem não está acostumado a assistir às par-
tidas do Bayern de Munique e da seleção alemã 
acha estranho o posicionamento de um certo 
goleiro. Quando o time está no ataque, Manuel 
Neuer larga a grande área sempre que pode e se 
manda para o meio de campo, atuando como 
um líbero de respeito. Com a bola nos pés, se 
diferencia pela habilidade acima da média para 
um grandalhão de 1,93 m. Além dessas qualida-
des, o alemão também se destaca pelos reflexos 
extraordinários e as defesas milagrosas que, pa-
ra ele, se tornaram rotina.

Não é à toa que Neuer é considerado por mui-
tos como um revolucionário na posição. Aos 32 
anos, o atleta que reinventou o conceito de “go-
leiro-linha” chega à sua terceira Copa do Mundo 
após superar desafios inesperados e colecionar fei-
tos que já o credenciam como um dos maiores da 
história, reverenciado por técnicos, especialistas e 
amantes da bola ao redor do mundo.

Nascido em Gelsenkirchen, Neuer é cria do 
Schalke 04. Chegou às categorias de base do clube 
em 1999, com apenas 13 anos, e é um dos vários 
atletas de renome que frequentaram a escola Ge-
samtschule Berger Feld – colégio público que pos-
sui um projeto de cooperação com os azuis reais. 
Por lá, foram revelados nomes como Benedikt Ho-
wedes (Juventus), Julian Draxler (PSG), Mesut Özil 
(Arsenal) e, mais recentemente, Leroy Sané (Man-
chester City).

Sua estreia entre os profissionais ocorreu na 
temporada 2006/07, e em pouco tempo o alemão 
com jeitão tímido tomou posse do gol e se agi-
gantou diante dos vários atacantes que tentaram, 
sem sucesso, furar sua defesa. Nas temporadas se-
guintes, ele continuou brilhando em solo nacio-
nal, mas o reconhecimento de toda a Europa veio 
na temporada 2010/11. Após uma campanha que 
rendeu o título de vice-campeão da Bundesliga no 
ano anterior, o Schalke 04 foi à Champions Lea-
gue e fez bonito. Foram anos afastado da maior 
competição de clubes do mundo, mas logo de cara 
a equipe alemã conseguiu chegar às semifinais  do 
torneio, quando parou no poderoso Manchester 
United. As atuações de Neuer foram tão incríveis 
que o goleiro ofuscou nomes como o do atacante 
Raúl (ex-Real Madrid) e do jovem Ivan Rakitić, que 
estavam no elenco azul.

Depois de uma temporada primorosa, a trans-
ferência para um clube maior, como o Bayern de 
Munique, poderia ser vista como algo natural. Mas 
não foi bem assim que os torcedores do clube bá-
varo encararam. Apesar de se tratar de um golei-
ro de alto nível, Neuer colecionava um histórico 
de provocações ao Bayern por conta  da rivalidade 
com o Schalke. Foi o suficiente para a exibição de 
faixas com os dizeres “não importa quantas defe-
sas você faça, nunca o aceitaremos em nosso uni-
forme”, durante a apresentação do goleiro. 

Alguns títulos da Bundesliga, da Copa da Alema-
nha e uma Champions League depois, quem fez es-
se cartaz já nem se lembra mais o motivo da ne-
gação. Neuer encarou como ninguém o desafio de 
defender um dos maiores clubes do mundo e, não 
só se consolidou como o melhor em sua posição, 
como também herdou a braçadeira de capitão de 
Philippe Lahm, tanto no clube quanto na seleção.

Em 2014, após vencer a Copa do Mundo no Bra-
sil, ele foi o primeiro goleiro há anos a concorrer 
ao prêmio de melhor do mundo, desafiando a he-
gemonia de Messi e Cristiano Ronaldo. Por fim, 
o título ficou com o craque do Real Madrid, mas 
o alemão foi tão bem votado quanto o argentino.

Recentemente, Neuer passou por um drama 
que quase o tirou da Copa do Mundo na Rússia. 
Uma lesão sofrida durante um treinamento afastou 
o goleiro dos gramados por longos sete meses. No 
período, ele passou de titular absoluto para uma 
sombra de Ter Stegen, que supriu bem a ausência 
do ídolo na seleção. A boa notícia para Neuer só 
veio aos ‘45 do segundo tempo’, quando voltou a 
atuar no amistoso contra a Áustria no último dia 2 
e foi confirmado em seguida na lista definitiva de 
Joachim Low. Será Neuer capaz de provar que ain-
da é capaz de se manter entre os melhores? Cabe 
a ele demonstrar mais 
uma vez que sim.
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“Manuel levou os goleiros a um 

novo nível, não apenas por causa de 

sua performance, mas também pela 

maneira como interpreta o jogo”

OLIVER KAHN – EX-GOLEIRO DA SELEÇÃO 

ALEMÃ E DO BAYERN DE MUNIQUE 

“Precisa ser um grande jogador para 

fazer o que ele faz. Neuer poderia 

ser um meio de campo, por isso 

pode correr risco
s”

JOACHIM LÖW – TÉCNICO DA SELEÇÃO ALEMÃ

“Eu não sinto medo quando saio da área. Penso positivo. 

Se acho que vou pegar a bola, saio. E não posso parar no 

meio do caminho porque o gol está vazio. Mas são anos 

de prática. Você não pode dizer de um dia para o outro: 

‘Agora vou fazer isso’. Tem que sentir”

MANUEL NEUER

NA COPA 
DO MUNDO

PELO SCHALKE 04 
1 Copa da Alemanha (10/11)

PELO BAYERN 
1 Champions League (12/13). 1 Mundial de Clubes (2014
1 Supercopa da Uefa (13/14). 6 Bundesliga (12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18)
3 Copas da Alemanha (12/13, 13/14, 14/15). 3 Supertaças da Alemanha (12/13, 16/17, 17/18)

TÍTULOS 4 vezes melhor goleiro do mundo Fifa (2013, 2014, 2015, 2016)
1 luva de ouro (2014)
2 vezes jogador alemão do ano (2011, 2014)
1 vez na seleção de jogadores da Copa do Mundo (2014)
3 vezes na seleção de jogadores da Uefa (13/14, 14/15, 15/16)

PELA SELEÇÃO
1 Copa do Mundo (2014)
1 Eurocopa sub-21 (2009)

TÍTULOS 
INDIVIDUAIS

13 jogos 
10 vitórias 
1 empate
2 derrotas 
10 gols sofridos
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