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Nascido em 9 de novembro de 1948 em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Luiz Felipe 

Scolari é um daqueles casos de ex-jogadores que deram mais certo fora de campo do que 
dentro dele. Como jogador, o atual técnico do Palmeiras teve uma carreira sem brilho. 
Revelado pelo pequeno Aimoré na posição de zagueiro, Felipão atuou ainda por Caxias, Novo 
Hamburgo e Juventude, todos do estado sulista, além do CSA de Alagoas. 

Mas foi como técnico que Scolari despontou para o Brasil e o mundo. O primeiro clube 
treinado por Felipão foi o próprio CSA, onde havia encerrado a carreira de jogador, no começo 
da década de 80. No clube alagoano veio o primeiro título da carreira: o campeonato alagoano 
de 1982. No ano seguinte voltou para o Rio Grande do Sul, mas não obteve destaque tanto no 
Brasil de Pelotas quanto no Juventude. 

O polêmico treinador então iniciou sua carreira internacional. O primeiro clube fora do 
país a ser treinado pelo gaúcho acabou sendo o Al-Shabab da Arábia Saudita. 

Depois de duas temporadas retornou ao Brasil, de novo para a região sul. Até que em 
1987 assumiu o primeiro grande clube da carreira: o Grêmio. 

Com o Tricolor venceu o seu segundo título: o Campeonato Gaúcho de 1987. E ganhou 
certa notoriedade no cenário nacional. Apesar disso, retornou ao Oriente Médio, desta vez para 
o Kuwait. Lá, treinou o Qadsia SC por três temporadas tendo vencido a Taça da Liga do 
Kuwait. 

No início dos anos 90, Felipão retorna ao seu país de origem e inicia a trajetória de 
grandes conquistas. Em 1993 reassume o Grêmio e conquista nada mais nada menos do que 
seis títulos. Entre eles a Copa da Brasil de 1994, a Libertadores de 1995 e o Campeonato 
Brasileiro de 1996. 

Já firmado como um grande e vitorioso treinador, Scolari viveu seu ápice como 
treinador de clubes no final daquela década. Após dirigir o Júbilo Iwata do Japão, o 
comandante assumiu o Palmeiras - clube que mais vezes treinou na carreira. À frente do 
Verdão, Felipão alcançou a inédita conquista da Libertadores em 1999. Antes, em 1998, havia 
vencido a Copa do Brasil e a Copa Mercosul, ambos em cima do Cruzeiro - time que treinou 
depois de sair do Palmeiras no começo dos anos 2000. 

Anos mais tarde, um sonho antigo de Luiz Felipe Scolari acabou se realizando: treinar 
uma equipe da Europa. Em junho de 2008, o brasileiro foi anunciado como novo comandante 
técnico do Chelsea. Porém, depois alguns resultados adversos na Premier League, 
principalmente nos clássicos, acabou sendo demitido. 

Na temporada seguinte recebeu uma proposta de um clube do Uzbequistão, o 
Bunyodkor. Pelos asiáticos venceu o campeonato local de forma invicta. 

Logo após a Copa do Mundo da África do Sul - 2010 - Felipão acertou contrato com o 
Palmeiras. Com o treinador no banco de reservas, o alviverde paulista voltou a levantar uma 
taça de um campeonato nacional - a Copa do Brasil de 2012. O jejum durou 12 longos anos. 
Entretanto, a campanha no Brasileirão não foi das melhores na segunda passagem pelo clube 
e o gaúcho teve o contrato interrompido. 

Em 2014, 18 anos depois, Scolari voltou ao Grêmio. Com status de "técnico 
ultrapassado", o trabalho não rendeu e em menos de um ano foi retirado do posto. 



Sob desconfiança no futebol brasileiro, o treinador aceitou um novo desafio na carreira 
e fechou com o clube chinês Guanghzou Evergrande. Na China, Luiz Felipe Scolari fez um 
enorme sucesso. Com os chineses foram exatamente seis títulos em três anos. Mas o treinador 
decidiu não renovar o contrato com o time da Ásia. 

Nessa temporada, Felipão se reencontrou com o Palmeiras. O treinador deu uma nova 
cara ao time e colocou o Verdão na liderança isolada do Brasileirão 2018. Além disso, ostenta 
o posto de segundo comandante que mais vezes dirigiu o Palmeiras - ficando atrás de Osvaldo 
Brandão. É a terceira passagem de Luiz Felipe Scolari pelo clube paulista. 

Luiz Felipe Scolari, em sua longa trajetória no futebol, treinou três seleções. A primeira 
seleção treinada por Felipão foi o Kuwait em 1990 - depois da experiência com o Qadsia SC, 
clube local. 

Mas somente 11 anos mais tarde que Scolari viveria o auge da sua carreira. No ano de 
2001, o técnico havia ganhado muito prestígio devido aos grandes títulos conquistados, 
principalmente por Grêmio e Palmeiras. E acabou recebendo a proposta da CBF para conduzir 
a seleção brasileira. 

O Brasil estava ameaçado de não se classificar para o Mundial de 2002, na 
Coréia/Japão. Os meses que antecederam a Copa do Mundo foram turbulentos. 

Campanha ruim nas Eliminatórias - apesar da classificação -, derrota para Honduras e 
não convocação de Romário - decisão extremamente criticada à época. 

Chegou o Mundial e com ele a redenção de Felipão. Campanha notável - sete triunfos 
em sete partidas - e maior título de sua carreira. O treinador foi reconhecido como o fator 
central para o pentacampeonato da seleção canarinho, já que conseguiu reconstruir a equipe e 
implementar um novo estilo de jogo. 

No ano posterior assumiu a seleção de Portugal e trabalhou com grandes craques da 
história portuguesa, tais como: Figo, Rui Costa, Pauleta, Vítor Baía e Cristiano Ronaldo. Aliás, 
coube ao brasileiro chamar pela primeira vez Cristiano Ronaldo para uma apresentação com a 
camisa da seleção portuguesa - em 2003 num amistoso frente ao Cazaquistão. Não venceu 
nenhum campeonato com Portugal, mas alcançou a semifinal da Copa do Mundo de 2006 - na 
Alemanha - com os lusos. 

Em 2012, retornou para a seleção brasileira após 10 anos do penta. E foi justamente 
com a seleção - onde viveu seu auge - que Felipão teve a sua pior derrota na carreira. O 7 a 1 
sofrido na semifinal da Copa do Mundo de 2014 no Brasil para a Alemanha, além da derrota 
para a Holanda por 3 a 0 na disputa do terceiro lugar, foram os episódios que marcaram 
negativamente a vitoriosa história do aniversariante do dia, Luiz Felipe Scolari, no futebol. 

Números da carreira de Felipão 

Histórico por clubes: 842 jogos - 431 vitórias; 217 empates e 194 derrotas. 

Histórico por seleções: 142 jogos - 84 vitórias; 28 empates e 29 derrotas. 

35 títulos na carreira: 8 regionais; 20 nacionais e 7 internacionais (entre eles a Copa do 
Mundo de 2002). 

Clube que mais vezes treinou: Palmeiras - 379 jogos (185 vitórias, 99 empates e 95 
derrotas). 

Seleção que mais vezes treinou: Portugal - 74 jogos (42 vitórias, 18 empates e 14 
derrotas). 

Diante disso, pretende-se homenagear o Senhor Luiz Felipe Scolari com a honraria de 
Titulo de Cidadão Paulistano a EMEF reconhecendo sua linda trajetória e importância para o 
país. 
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