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Rock e
futebol são 
as paixões de
Moisés Cunha,
funcionário
do Hospital
de Clínicas
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rinco de Ouro da Princesa, Cam-
pinas, 1972. Guarani 1 x 0 Co-
rinthians. Campeonato Paulista 
de Futebol. Primeira partida de 
futebol presencial para Moisés 
Cunha, autor do livro Guarani 

F. C.: breve história, editado pelo Clube 
de Autores. Estádio do Maracanã, 23 de 
janeiro de 1991. Sepultura, Lobão, Me-
gadeth, Queensryche, Judas Priest e Guns 
N’ Roses. Rock in Rio II. Primeira noite 
de rock na vida de Moisés Cunha, autor 
da página Jimi Hendrix e de uma página 
sobre os primeiros grandes shows de 
rock no Brasil. 

Futebol e rock: essas duas paixões 
jamais perderão lugar na vida de Moisés, 
mesmo desempenhando com responsa-
bilidade suas funções como profi ssional 
para assuntos administrativos no Setor 
de Faturamento e Autorização para In-
ternação do Hospital de Clínicas (HC) 
da Unicamp desde 1989. Sem interferir 
em suas atividades, criou as páginas 
Bugrenet e Bugretotal com o seu único 
irmão, João Cunha, em 2001, e ainda 
encontra tempo para atuar como assessor 
de história e estatística da página Planeta 
Guarani. 

Em 2011, ano de centenário de criação 
do Guarani Futebol Clube, o funcionário 
decidiu reunir e publicar o maior número 
de dados sobre seu clube do coração. Ao 
longo de 206 páginas, a obra reúne o que 
mais de relevante aconteceu na história 
do Bugre, com aspectos não encontrados 
em literaturas anteriores. Uma viagem 
repleta de revelações e emoções para o 
garoto que, na década de 1970, conheceu 
o futebol num campo de terra localizado 
nos fundos do Estádio Brinco de Ouro, 
onde também eram realizadas as aulas 
de educação física da Escola Estadual 

Acima, Moisés 
Cunha em 
frente ao HC, 
onde trabalha 
desde 1989, 
e à esq., com 
colegas do 
setor: “Falar 
sobre o 
meu time é 
irresistível”

Entre o 
Guarani 
e Jimi 

Hendrix 

Entre o 
Guarani 
e Jimi 

Hendrix 

Antônio Vilela Júnior, onde cursou o 
ensino fundamental.  

Sempre com o incentivo do irmão, o 
autor passou a seguir o rastro do time. 
Fosse em Campinas, São Paulo ou Rio 
de Janeiro, lá estavam Moisés e João 
Cunha, cuja foto desfraldando o estan-
darte verde e branco ajuda a compor a 
capa do livro. “Ele sempre me chama 
para irmos aos jogos, inclusive ao rea-
lizado no Morumbi, no dia 6 de maio, 
contra o Santos”, relata, com sorriso de 
quem se orgulha de acompanhar o time 
na vitória ou na derrota. Relata altos e 
baixos com detalhes, refl etindo sobre a 
situação de difi culdades em que o clube 
iniciou o Campeonato Paulista de 2012 e 
a glória de disputar novamente uma fi nal.

Por falar em fi nal, a escalação de 
1978, quando o alviverde foi campeão 
brasileiro, é relembrada sem hesitação. 
“Não tem como esquecer”, emociona-
se Moisés ao relembrar as lágrimas do 
então técnico Carlos Alberto Silva, que 
estava de luto pela morte do pai e tinha 
a mãe hospitalizada na época. “Foi um 
misto de emoções. Impossível esquecer 
aquele momento”, recorda. Conforme 
reconta a história, uma das amigas de 
trabalho, comenta: “É a história do Gua-
rani em pessoa.”

Para enriquecer as informações que 
já acumulava, Cunha pesquisou vários 
acervos, inclusive as tão desejadas 
edições da revista Placar. Fotos de 
fundadores, resultados dos primeiros 
anos, detalhes de campanhas e os tão 
acalorados dérbis campineiros constam 
da publicação. As fi chas dos campeões 
de 1978, contendo dados como estatura 
com a qual entraram no clube, idade, clu-
be de origem, entre outros, enriquecem 
o trabalho meticuloso do autor. 

Mais que um torcedor, Cunha tornou-
se um pesquisador de seu time em 2001, 
quando passou a fazer parte da Bugrenet 
e do Bugretotal. Boa parte das informa-
ções foi fornecida pelo amigo Edson 
Fortuna, funcionário da Faculdade de 
Educação Física (FEF) da Unicamp, 
também torcedor do Guarani. 

Se a pesquisa exigiu um pouco mais 

de maturidade, o ingresso em torcida 
organizada não esperou tanto. Já na 
adolescência, em 1978, ao lado do irmão, 
tornou-se um dos fundadores da Torcida 
Xavantes. “A torcida não teve uma vida 
longa, mas o amor pelo clube é eterno”, 
argumenta Cunha. Hoje, além de parti-
cipantes do Planeta Guarani, eles são 
membros da ONG Garra Guarani. 

À medida que a timidez é deixada de 
lado, um Moisés articulado se revela, re-
latando com detalhes e riqueza vocabular 
não somente a história de seu clube, seus 
ídolos, mas a própria história, ou, mais 
precisamente, parte dela. A mudança dos 
pais, José Gonçalves da Cunha Filho e 
Anna Leonardo da Cunha, da zona rural 
para a zona urbana de Itapira e Mogi Mi-
rim, e posteriormente a Campinas. “Falo 
muito pouco, mas quando se trata do livro 
e do Guarani, é irresistível”, confessa. 

Quadrinhos
 A literatura foi inserida de maneira 

natural na vida de Cunha, a partir de 
revistas em quadrinhas oferecidas pelo 
pai. Mas mesmo entre as cores dos gibis, 
ele e o irmão buscavam um personagem 
apaixonado pelo futebol: Zé Carioca. A 
coleção se somava ao acervo farto de 
revista Placar. “Adorávamos futebol. 
Era nossa leitura preferida”. Mas, por 
outro lado, os quadrinhos sobre o Yellow 
Submarine (Submarino Amarelo), ins-
pirados no fi lme de 1968 de uma das 
bandas mais famosas do mundo, The 
Beatles, faziam a cabeça de Cunha. 
Os encontros entre o pai e o tio em sua 
casa para cantar sucessos de Roberto e 
Erasmo Carlos também acabaram por es-
timular a audição de músicas do gênero. 
“O programa Som Pop, da TV Cultura, 
também foi uma motivação para apreciar 
rock”, acrescenta Cunha. 

Nesse baú aberto durante a conversa, 
surgem os títulos mais entoados no co-
légio, no fi nal da década de 1970, como 
We are the Champion, da banda Queen. 
Nesta época, apesar da efervescência, os 
ídolos não puderam ser acompanhados 
de perto. “Meu irmão até chegou a ad-
quirir ingressos para o show do Queen no 

Estádio do Morumbi, mas na hora não 
teve como ir, perdendo o dinheiro dos 
ingressos.” Como a maioria dos LPs 
era importada, as audições aconteciam 
em reunião de amigos, que reprodu-
ziam em fi ta cassete, até a chegada das 
mídias digitais.

Mas ao contrário da atenção dada ao 
Guarani, que ainda atrai Cunha aonde 
queira que jogue, o rock foi substituído 
pela leitura da Bíblia em um grupo de 
oração do Hospital de Clínicas, do qual 
ele participa. Entre um relato e outro, 
Cunha sempre enfatiza a importância 
da amizade em sua vida. Orgulha-se em 
dizer que quem o levou de volta para 
a igreja foi justamente uma amiga de 
trabalho, Rosangela Leite. A audição 
de programas da Canção Nova também 
foi importante para o retorno à igreja. 

Os projetos são admirados e apoia-
dos pelos companheiros de jornada 
diária no hospital, que, na expectativa 
da entrevista a ser concedida pelo ami-
go, se mobilizam, oferecendo a própria 
sala para a conversa e até sugerindo 
o cenário para a foto. Emocionada, a 
técnica administrativa Andrea Cristina 
Tavares Franco de Godoy registra o 
momento especial para todos. “Moi-
sés é uma pessoa maravilhosa, muito 
querido por todos. Ele é inteligente e 
conhece a nomenclatura de procedi-
mentos médicos, pois o Setor de Fatu-
ramento e Autorização de Internação 
exige isso. É um orgulho para toda 
a equipe ver o livro sobre o Guarani 
concluído, pois é um sonho realizado e 
ele merece que a obra seja divulgada”, 
afi rma Andréa. 

Pouco divulgada, a missão do setor 
onde Cunha trabalha é essencialmente 
importante para o HC. Atencioso, 
Cunha explica que foi um começo 
difícil, já que a área nasceu com a 
criação do SUS para faturamento dos 
procedimentos que exigem interna-
ção. “Na época, não tinha ideia de 
muitas coisas que lia para relacionar 
e classifi car os procedimentos. Recebi 
ajuda de outros funcionários, inclusi-
ve alguns que vieram da Santa Casa 
de Misericórdia de Campinas. Hoje, 
quando temos dúvida, recorremos à 
internet ou consultamos um médico 
do Hospital de Clínicas, que sempre 
nos ajuda. Mas na época não existia 
rede virtual”, explica. 

Passadas as difi culdades, Cunha 
hoje fala seguramente da gratifi cação 
em atuar durante 22 anos e meio em 
seu setor. “Eu trabalhava em um banco, 
onde se visava exclusivamente o lucro. 
É uma honra para mim, hoje, traba-
lhar num ambiente hospitalar, onde o 
principal objetivo é garantir saúde às 
pessoas. Aprendo muito aqui”, declara. 
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