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1. Pre li mi na res

livro e fute bol

O lei tor a quem se  dirige este livro não é evi dente: em geral,

quem vive o fute bol não está inte res sado em ler sobre ele mais do

que a notí cia de jor nal ou  revista, e quem se  dedica a ler  livros e

espe cu la ções pou cas vezes  conhece o fute bol por den tro.  Pierre

Bour dieu  observa, por exem plo, que a socio lo gia espor tiva é des -

de nhada pelos soció lo gos e menos pre zada pelos envol vi dos com o

 esporte.1 A obser va ção pode valer tam bém para  ensaios como este

aqui,  embora ele não seja do  gênero socio ló gico. No  limite, a oni -

pre sença do jogo de bola soa abu siva e irre le vante para quem

acom pa nha a dis cus são cul tu ral. Assim, mais do que um des co -

nhe ci mento recí proco entre as par tes, pode-se falar, de fato, de

uma dupla resis tên cia. Viver o fute bol dis pensa pensá-lo, e, em

 grande parte, é essa dis pensa que se pro cura nele. Os pen sa do res,

11

1. Ver “Pro gramme for a socio logy of sport”. In other words:  Essays  towards a refle -

xive socio logy. Stan ford: Stan ford Uni ver sity Press, 1990, p. 156.
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por sua vez, à  esquerda ou à  direita, na meia ou no cen tro, têm mui -

tas vezes uma  reserva con tra os com po nen tes anti-in te lec tuais e

mas si vos do fute bol, e temem ou se recu sam a  endossá-los, por um

lado, e a se mis tu rar com eles, por outro. Tudo isso, por si só, já

daria um belo  assunto: o fute bol como o nó cego em que a cul tura

e a socie dade se  expõem no seu ponto ao mesmo tempo mais visí -

vel e invi sí vel. E esse não deixa de ser o tema deste livro, que tal vez

possa inte res sar a quem  esteja dis posto a lê-lo inde pen den te mente

de conhe cer o fute bol ou de ser ou não “inte lec tual”.

Não é inco mum, tam bém, que inte lec tuais vivam inten sa -

mente o fute bol, sem pensá-lo, e que resis tam, ao mesmo tempo, a

 admiti-lo na ordem do pen sa mento. Nesse caso, aque les dois per -

so na gens a que nos refe ri mos no  começo podem se encon trar

numa pes soa só. Um exem plo do desen con tro entre o que se pensa

e o que se vive do fute bol pode ser lem brado no fato conhe cido —

que o filme O ano em que meus pais saí ram de  férias incor po rou a

seu modo — de que mui tos dos que se deci di ram a tor cer pela

Tche cos lo vá quia con tra o Bra sil, na pri meira par tida da Copa de

1970, por iden ti fi ca rem a sele ção com a dita dura mili tar, vira ram

do  avesso a deci são ini cial assim que a par tida esquen tou: a ver dade

é que, ape sar das boas  razões polí ti cas que os guia vam, o tempo do

jogo os devol via a um lugar em que o time de fute bol, contra  aquilo

que pen sa vam, não se con fun dia com o  regime, mas se mos trava

 ligado a eles mes mos atra vés de uma iden ti fi ca ção ines pe rada e

mais pro funda.

É com zigue- za gues como esse que temos de lidar. E com mais

um agra vante: dada a exten são que tem o fute bol no Bra sil, a imer -

são na vida fute bo lís tica se faz de uma  maneira tal que não passa

por uma ati vi dade refle tida, ou então passa tanto que todo mundo

se con si dera mais na posi ção de ensi nar fute bol do que de apren der

sobre ele. Afi nal, trata-se do fenô meno em rela ção ao qual pare ce -

mos estar sem pre ou muito por dentro ou muito por fora, obnu bi la -

12
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dos por ele ou des co nec ta dos da sua ver dade sob a espé cie de uma

“supe rio ri dade” crí tica. 

A pri meira moti va ção para enca rar o  assunto me veio dos

esbo ços quase brin ca lhões de uma teo ria do fute bol, escri tos pelo

 ensaísta- cineasta Pier Paolo Paso lini, que um amigo —  Michel

Lahud — me mos trou no iní cio dos anos 80. Paso lini dizia que o

fute bol é uma lin gua gem, e com pa rava joga do res ita lia nos com

escri to res seus con tem po râ neos, vendo ana lo gias entre os esti los e

as ati tu des ine ren tes aos seus “dis cur sos”. Mais do que isso,  falava,

escre vendo em 1971, de um fute bol  jogado em prosa, pre do mi -

nante na  Europa, e de um fute bol  jogado como poesia, refe rindo-

-se ao fute bol sul-ame ri cano, e, em par ti cu lar, ao bra si leiro.2 Essas

 ideias, que se tor na ram mais conhe ci das recen te mente, foram

mui tas vezes bana li za das e redu zi das à super fí cie, sem que se aten -

tasse para o  alcance iné dito das suas suges tões. Ape sar de seu cará -

ter ape nas indi ca tivo, Paso lini não  falava de poe sia no sen tido vago

e cos tu meiro de uma “aura”  lírica qual quer a cer car o fute bol. Tam -

bém não  estava pro je tando “con teú dos” nar ra ti vos para den tro do

campo. Em vez disso, influen ciado, e não sem humor, pela voga

semio ló gica da época, iden ti fi cava pro ces sos  comuns aos cam pos

da lite ra tura e do fute bol: pode-se dizer que via na prosa a voca ção

 linear e fina lista do fute bol ( ênfase defen siva, pas ses trian gu la dos,

con tra-ata que, cru za mento e fina li za ção), e na poe sia a irrup ção

de even tos não linea res e impre vi sí veis (cria ção de espa ços  vazios,

corta-luzes, auto no mia dos dri bles, moti va ção ata cante con gê -

nita). Suge ria com isso, pela via esté tica, uma  maneira de abor dar

o jogo por den tro, e nos dava, de que bra, uma chave ori gi nal para

tra tar da sin gu la ri dade do fute bol bra si leiro. 

 Embora sumá ria, e apa ren te mente esque má tica, a sua teo ria

13

2. Pier Paolo Paso lini, “Il cal cio ‘è’ un lin guag gio con i suoi poeti e pro sa tori”. Il

 Giorno, 3 jan. 1971.
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do fute bol con tem plava a neces sá ria imbri ca ção da “poe sia” e da

“prosa” no  tecido do jogo (sem afir mar a supe rio ri dade de uma

sobre a outra), e pon tuava gene ri ca mente suas gra da ções, pas -

sando por  aquilo que ele via como a prosa rea lista de ingle ses e ale -

mães, a prosa este ti zante dos ita lia nos e a poesia sul-ame ri cana,

che gando por todas essas vias ao delí rio uni ver sal do gol, que sus -

pende as opo si ções por que é neces sa ria mente um paro xismo poé -

tico. Nada  impede de dizer mos a par tir dele, sem dua lis mos rígi -

dos, que os lan ces cria ti vos mais sur preen den tes não dis pen sam a

prosa cor rente do “arroz com fei jão” do jogo, neces sá rio a toda par -

tida. Ou de cons ta tar, na lite ra tura como no fute bol, que a “prosa”

pode ser bela, ínte gra, arti cu lada e  fluente, ou buro crá tica e anó -

dina, e a “poe sia”, impre vista, ful gu rante e efi caz, ou  firula retó rica

sem nervo e sem alvo. Pois a mais impor tante con se quên cia de sua

 rápida semio lo gia explo ra tó ria, a meu ver, é de que o fute bol é o

 esporte que com porta múl ti plos regis tros, sin ta xes diver sas, esti los

dife ren tes e opos tos e gêne ros nar ra ti vos, a ponto de pare cer con -

ter  vários jogos den tro de um único jogo. A sua nar ra ti vi dade

 aberta às dife ren ças terá rela ção, muito pos si vel mente, com o fato

de ter se tor nado o  esporte mais  jogado no mundo  inteiro, como

um  modelo racio nal e uni ver sal mente aces sí vel que fosse  guiado

por uma ampla mar gem de diver si dade  interna, capaz de absor ver

e expres sar cul tu ras. O mote paso li niano, for mu lado num  momen -

to muito par ti cu lar do apo geu do fute bol-arte, em que a dis tin ção

entre a prosa e a poe sia fute bo lís tica era de uma evi dên cia e de uma

per ti nên cia cen trais, per ma nece, a meu ver, como um  modelo sim -

ples e esti mu lante para comen tar, mesmo  quando pelo  avesso, as

trans for ma ções do fute bol  durante esses tem pos e a insis tente

natu reza elíptica do fute bol bra si leiro — sua ances tral com pul são

a dri blar a linea ri dade do  esporte bri tâ nico.

 Acresce ainda que esse viés esté tico-ana lí tico, no caso de Paso -

lini, é inse pa rá vel de sua pai xão pelo  esporte, do sen ti mento de sua

14
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impreg na ção na vida e do modo como ele tes te mu nha as rela ções

huma nas. A sua pai xão pelo fute bol é uma paixão do real, sem afe ta -

ções ou res tri ções mora lis tas. O fute bol era para ele o terreno em que

se dava ainda o  grande tea tro e o rito da pre sença,  expondo ao vivo,

em corpo e espí rito, um largo espec tro da  escala  humana. Sendo

assim, uma zona de con ta tos lúdi cos, pri má ria e refi nada,  física e

meta fí sica, que desa fia e desen ca deia o des nu da mento da exis tên cia

autên tica. Por isso mesmo, afir mava que jogar fute bol era um dos

seus maio res pra ze res, junto da lite ra tura, do eros e do  cinema, além

de ser, como para  Albert Camus ou Euge nio Evtu chenko, um campo

de apren di zado total, uma espé cie de  romance de for ma ção. 

A  recente publi ca ção de seus escri tos reu ni dos sobre  esporte

mos tra que, mesmo tendo per ce bido desde longa data o movi -

mento da  tomada desse ter reno real pela irrealidade dos simu la -

cros da mídia bur guesa, pela vacui dade da sua espe ta cu la ri za ção e

pela sagra ção de suas vede tes como para dig mas do con su mismo, e

mesmo tendo se tor nado um dos crí ti cos mais con tun den tes desse

fato, nem por isso se per mi tia ata car o fute bol  enquanto tal.3 Na

ver dade, era nesse ponto de estran gu la mento, de certa forma

deses pe rado,  inquieto e  fecundo, que a sua pai xão viva não se dei -

xava anu lar nem sepa rar de sua cons ciên cia crí tica, exi gindo ver o

fute bol ao mesmo tempo de den tro e de fora, supor tando a cons -

ciên cia  daquilo que ele tem de alie nante e mani pu lado em nome

 daquilo que tem de autên tico, memo rá vel, apai xo nante e ines pe -

rado — em  outros ter mos, bem seus,  naquilo que ele tem de popu -

lar e real.

15

3. Ver Pier Paolo Paso lini, Les ter rains:  Écrits sur le sport. Tra du ção de Fla vio Pisa -

nelli. Pan tin: Le Temps des Céri ses, 2006. Para a noção de pai xão da rea li dade em

Paso lini, como ade são  àquela por ção do real que pre serva certa ino cên cia e inte -

gri dade “face à degra da ção e à cor rup ção do mundo capi ta lista”, ver  Michel

Lahud, “Paso lini: pai xão e ideo lo gia”. In Os sen ti dos da pai xão. São Paulo:

 Funarte/Com pa nhia das  Letras, 1987, pp. 251-67.
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No Bra sil, a inca pa ci dade de com bi nar a pai xão e a crí tica tor -

nou-se um traço recor rente, domi nando em boa parte a cena

 pública inva dida a todo  momento pelo fute bol: é como se fôs se -

mos obri ga dos a estar muito cola dos ao fenô meno ou muito fora

dele, como se só pudés se mos ser ou frívolos ou graves, para usar

aqui a  famosa defi ni ção de Brás Cubas para as “duas colu nas máxi -

mas da opi nião”. Um fute bo lismo avas sa la dor, mul ti pli cado pela

mídia e eufo ri zado ainda mais pela pro pa ganda, tem como con tra -

ponto quase obri ga tó rio as vozes alti vas que se põem no que  parece

ser a posi ção pen sante e que tim bram por mini mi zar o fute bol em

si, des ti tuindo-o de qual quer rele vân cia cul tu ral. No  momento

que agora se abre, com a pers pec tiva da Copa do Mundo de 2014

no Bra sil, a conhe cida com bi na ção bra si leira de  sucesso fute bo lís -

tico com des mando polí tico acaba por cha par o pro cesso,  fazendo

dele  inteiro uma só meda lha, com uma face eufó rica e outra dis fó -

rica a se reve za rem infi ni ta mente (papel exer cido pelo duplo viés

de exal ta ção e bom bar deio acu sa tó rio com que a  imprensa trata

comu mente o  assunto). Aqui, a ten ta tiva é fazer con tato com a

expe riên cia total do fute bol na vida bra si leira sem cair na gan gorra

oni pre sente que  balança entre o  veneno da crí tica ou a droga eufo -

ri zante — polos que se equi va lem,  quando fal sa mente con tra pos -

tos, em nive lar e escon der a ques tão.

o campo do  assunto

Não é sem razão que o campo de pro ble ma ti za ção do fute bol

tenha cres cido no mundo todo, nos últi mos tem pos. Como des co -

nhe cer que ele se tor nou uma espé cie de lín gua geral que  coloca em

con tato as popu la ções de todos os con ti nen tes; como enca rar o

fato de que essas popu la ções não só o con so mem, mas, dife ren te -

mente da rela ção pas siva igualmente impli cada nas rela ções con -

16
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su mis tas, que subs ti tuí ram as cul tu ras  locais, tam bém o pra ti cam;

como ava liar o imbroglio da sua mer can ti li za ção mas siva e os lam -

pe jos de sua pro funda inser ção nas expe riên cias cole ti vas; como

não ver que nele está  cifrado o  embate da eco no mia com a cul tura,

e  alguns dos nós cru ciais do nosso tempo; como des ven dar as suas

enig má ti cas e ambi va len tes rela ções com a vio lên cia, que o jogo ao

mesmo tempo  aplaca e pro voca; como che gou ele a tal ponto de

satu ra ção?

Eric Hobs bawm obser vou, recen te mente, que “o fute bol car -

rega o con flito essen cial da glo ba li za ção”, supor tando de maneira

para do xal, tal vez como  nenhuma outra ins tân cia, a dia lé tica entre

as enti da des trans na cio nais, seus empreen di men tos glo bais e a

fide li dade local dos tor ce do res para com uma  equipe.4 A glo ba li za -

ção con se gue depau pe rar os cam peo na tos  locais em paí ses peri fé -

ri cos onde eles sem pre foram for tes, como os do Bra sil e da Argen -

tina, e não con se gue extin guir, até aqui, a forte  demanda pela

repre sen ta ção nacio nal con tra a sua des ca rac te ri za ção glo ba li -

zada.5 Terry Eagle ton, obser vando por sua vez a pul ve ri za ção con -

tem po râ nea da vida  social num tur bi lhão anó dino de cul tu ras

par ti cu la res e pon tuais, dife ren cia desse qua dro o “sig ni fi cado

polí tico extraor di ná rio” do  esporte e, em par ti cu lar, do fute bol:

“basta pen sar em como seria trans for mada a pai sa gem  social e

polí tica bri tâ nica se não mais exis tisse o fute bol para for ne cer às

pes soas a tra di ção, o  ritual, o espe tá culo dra má tico, o senso de exis -

tên cia cor po ra tiva, a hie rar quia, a leal dade, a agres si vi dade sel va -

gem, o com bate gla dia tó rio, o espí rito de riva li dade, o pan teão de

17

4. “Fute bol de hoje sin te tiza glo ba li za ção”, entre vista a  Sylvia  Colombo, Folha de

S.Paulo, Mais!, 30 set. 2007, p. A33.

5. Ver Eric Hobs bawm, “As  nações e o nacio na lismo no novo  século”. In Globali-

zação, demo cra cia e ter ro rismo. Tra du ção de José Vie gas Filho. São Paulo: Com pa -

nhia das  Letras, 2007, pp. 86-96.
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 heróis e a apre cia ção de habi li da des esté ti cas que fazem falta tão

 grande ao coti diano capi ta lista”.6 As duas obser va ções, vin das de crí -

ti cos de for ma ção mar xista, suge rem curio sa mente o fute bol — para

o bem ou para o mal — como o elo per cep tí vel que  sobrou da rela ção

entre a tota li dade e as par tes, no mundo con tem po râ neo, ou como o

fio tênue entre a pós-moder ni dade e a resis tente mise-en-scène de

valo res que a moder ni dade dis si pou — situa ção que eu tento defi nir,

mais  adiante, como uma espé cie de quadratura do circo.

O fenô meno geral tem sido  objeto de uma biblio gra fia cres -

cente, que não deixa de pro li fe rar tam bém na forma das inu me rá veis

“cul tu ras” que Eagle ton acusa: as situa ções  raciais, de  gênero, os inte -

res ses eco nô mi cos loca li za dos, as impli ca ções polí ti cas, o hooliga-

nismo, o fute bol mul tir ra cial da  França, o fute bol como o único lugar

em que a União Euro peia se rea liza, o fute bol femi nino, o afri cano, o

asiá tico, o fute bol e a vio lên cia, o sexo, a pro pa ganda, a moda, a espe -

ta cu la ri za ção gene ra li zada etc. Nesse con junto, a par ti ci pa ção bra si -

leira é ainda magra, e com pa rece mais com estu dos socio ló gi cos, his -

tó ri cos e bio grá fi cos do que com  ensaios cul tu rais inter pre ta ti vos e

lite rá rios, mais fre quen tes, por exem plo, em lín gua espa nhola. 

A esma ga dora maio ria dos  livros, no  entanto, por mais inte -

res san tes e escla re ce do res que sejam, fala de fute bol sem falar do

fute bol. O  assunto é o  entorno,  aquilo que cerca, mobi liza, reage,

pro duz,  envolve,  explora o mundo do jogo — o  grande uni verso do

fute bol sub traído  daquilo que é a sua razão de ser. A ten ta tiva, aqui,

é tra tar desse  buraco negro que é o pró prio campo do jogo, per -

gun tando sobre o que acon tece nele, e seus efei tos. Ten tar per se -

guir as liga ções entre o jogo e os pro ces sos que o cer cam, o  interno

e o  entorno. Desde já, então, o rumo do nosso argu mento vai con -

tra a visão sim pli fi ca dora e cons pi ra tó ria de que o fute bol se

18

6. Terry Eagle ton, “Bal zac encon tra Bec kham”, Folha de S.Paulo, Mais!, 5 dez.

2004.
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 resume aos seus bas ti do res empre sa riais, se reduz à sua mani pu la -

ção publi ci tá ria e a seus efei tos espe ta cu la ri zan tes. Essa visão pre -

tende cap tar a ver dade do jogo real, para além das apa rên cias, mas

tende a ser uma visão de fora que  aplica ao fute bol, des pre zando as

suas par ti cu la ri da des, a crí tica já  pronta da indús tria cul tu ral e da

socie dade do espe tá culo — que nele che ga ram, de fato, a uma

expres são extre mada, como em quase tudo. Mas o lugar muito

espe cial do fute bol no mundo con tem po râ neo acaba por exi gir

uma lei tura espe cí fica, a ser inven tada.

Como se verá, uma das teses aqui defen di das é a de que o fute -

bol  inglês, o soccer, pela sin gu la ri dade da sua for mu la ção, abre-se,

mais do que os  demais espor tes, a uma mar gem nar ra tiva que

 admite o épico, o dra má tico, o trá gico, o  lírico, o  cômico, o paró -

dico. Nele, o tempo da com pe ti ção é mais dis ten dido, alar gado e

con tí nuo do que no fute bol ame ri cano, no vôlei, no bas quete ou

no tênis. A mar gem flu tuante de acon te ci men tos que não se con -

ta bi li zam, mas que são ine ren tes à trama con ti nuada da par tida,

cons ti tui-se, nele, numa sobra sig ni fi ca tiva que  amplia o  alcance

dos seus efei tos (para não dizer de seus con teú dos, que são difu sos

e inde ter mi na dos, como na  música). Não quero dizer que  outros

espor tes sejam desin te res san tes — muito ao con trá rio. Mas é que

neles, em geral, há um foco mais cer rado sobre cada  momento

con tá bil, em que se tra duz em núme ros ou em ganho de ter ri tó rio

o  embate fron tal de per for man ces e com pe tên cias. No bei se bol,

no fute bol ame ri cano, no vôlei, no bas quete, no tênis, temos uma

série de alter nân cias de ata ques e defe sas, de con fron tos repi ca dos,

indi vi duais ou cole ti vos, que vão var rendo exaus ti va mente acer tos

e erros e sina li zando-os em posi ções e em núme ros. No fute bol,

temos uma sequên cia con tí nua e inu me rá vel de alter na ti vas em

que o  avanço numé rico é um acon te ci mento entre  outros, que se

des taca de um magma de pos si bi li da des não cum pri das, de um vai

e vem de lan ces falha dos ou belos em si. Como sin te tiza Gum -

19

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:35 AM  Page 19



brecht, que for mu lou em bases sis te má ti cas a dife rença do fute bol

em rela ção a  outros espor tes, há uma alter nân cia muito maior da

posse de bola entre as equi pes anta go nis tas, uma mar gem maior de

con tin gên cia e de irre du ti bi li dade aos pro gra mas pré vios.7

É isso que faz o soccer desinteressante ou incom preen sí vel, acho

eu, para a maio ria dos norte-ame ri ca nos: ele não se  presta a uma

demons tra ção cabal e  serial de com pe tên cia, e não se estru tura como

uma bate ria de pro vas deci si vas de per for mance. Para o resto do

mundo, por sua vez, essa faixa de gra tui dade estru tu ral, essa mar gem

impro du tiva ine rente ao ritmo do jogo, esse resí duo pré- moderno

 incluído na com pe ti ção — ele men tos que a diver si fi cam sem che gar

a  afrouxá-la — per mi ti ram iden ti fi car o fute bol com a vida, e aca ba -

ram por fazer dele um campo hos pi ta leiro ao diá logo polê mico e não

ver bal entre popu la ções do mundo  inteiro. O fute bol é uma lín gua

geral que acon tece numa zona  limiar entre tem pos cul tu rais que se

entre meiam. É essa a maior con se quên cia, con forme assi na lei, dos

arti gos de Paso lini sobre a prosa e a poe sia do fute bol.

Foi nessa bre cha, tam bém, que o fute bol foi assi mi lado e res -

sig ni fi cado no Bra sil, onde se ocu pou com galhar dia a sobra de

deso cu pa ção estru tu ral que o jogo ofe re cia,  fazendo-o cole tivo e

indi vi dua lista, prag má tico e artís tico, útil e inú til, sur preen dente e

belo, car na va lesco e trá gico. Essas qua li da des foram, aliás, reco nhe -

ci das em toda parte, sem pre juízo das con tra di ções e para do xos que

ele  abriga, e que serão tra ta das aqui sob o mote do  veneno remé dio.

20

7. Ver Hans  Ulrich Gum brecht, “Comu ni da des ima gi na das”, Folha de S.Paulo,

Mais!, 4 jun. 2006, pp. 4-5; e Willi Bolle (org.), Hans  Ulrich Gum brecht, Flá vio

 Aguiar, Anto nio  Medina, José  Miguel Wis nik, “Esté tica do fute bol: Bra sil vs. Ale -

ma nha”, Pandemonium Ger ma ni cum ( Revista de Estu dos Ger mâ ni cos), São

Paulo, Depar ta mento de  Letras Moder nas FFLCH/USP, n. 2, pp. 67-104, 1998. Nuno

Ramos tra tou com apuro o cará ter con tin gente e frá gil do domí nio do jogo em

“Os supli can tes: aspec tos trá gi cos do fute bol”. In  Ensaio geral: pro je tos, rotei ros,

 ensaios, memó ria. São Paulo: Globo, 2007, pp. 245-54.
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Este livro se con fronta, no  entanto, com o seu pró prio  veneno:

se a sua tese de fundo é a da ampla mar gem de nar ra ti vas pro pi ciada

em par ti cu lar pelo fute bol, o que fazer com o pano rama  recente,

atua li zado pela Copa do Mundo da Ale ma nha, em que esse traço foi

sendo miti gado a ponto de se redu zir ao  mínimo? Nota vel mente,

está va mos  diante de uma poe sia min guada “em tempo de carên cia”,

para dia lo gar com Hol der lin. Já que nos é pra ti ca mente impos sí vel

rene gar o cará ter ora cu lar de cada Copa do Mundo, onde algo do

 estado con tem po râ neo das coi sas se dá a ver, por fata li dade e acaso,

no campo de jogo, a ques tão está lan çada: os jogos afu ni la ram para

um giro  vicioso em que as par ti das semi fi nais e  finais pare ciam

todas, já, a mesma par tida, a depen der de um gol iso lado ou das

cobran ças de pênal tis. A pró pria final foi, nesse sen tido, uma par -

tida ter mi nal, em que o cam peo nato mun dial ago ni zava a sua inca -

pa ci dade de pro du zir não só gols, mas acon te ci mento. E teve afi nal,

de supe tão, como o  grande acon te ci mento memo rá vel, a cabe çada

intem pes tiva de  Zidane em Mate razzi, que diz mais, em sua impro -

prie dade enig má tica, do que toda a Copa. Como esses acon te ci -

men tos podem ser lidos, de fora e de den tro do campo? 

Vol tando ao plano mais geral: ao longo dos anos 80, a ESPN fra -

cas sou em implan tar o bas quete como  esporte mun dial (o que

seria uma decor rên cia natu ral no mundo da uni ver sa li za ção da

calça jeans e da Coca-Cola, do  McDonald’s, do  cinema de Holly -

wood e da  música pop), e a Nike teve de lidar, fora do seu pro -

grama, com um  esporte que lhe era estra nho. Cor rendo atrás do

pre juízo, ambas cor ri gi ram a rota e vie ram a fazer da incor po ra ção

do fute bol a seu pro grama um obje tivo estra té gico alcan çado com

 sucesso.8 O  ajuste do inte resse eco nô mico à rea li dade cul tu ral, no

 entanto, não deixa de dizer algo sobre esta: é sig ni fi ca tivo que o

21

8. Ver Jorge Cal deira,  Ronaldo: gló ria e drama no fute bol glo ba li zado. Rio de

 Janeiro/São Paulo: Lance!/Edi tora 34, 2002, pp. 19-31.
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mais mun dial dos espor tes não faça sen tido para os Esta dos Uni dos,

e que os espor tes que fazem mais sen tido para os Esta dos Uni dos es -

te jam longe de fazer sen tido para o mundo. O fute bol ofe re ceu

uma  curiosa e nada des pre zí vel con tra parte sim bó lica à hege mo -

nia do ima gi ná rio norte-ame ri cano, assi na lando, nesta, um intri -

gante ponto de falha do seu  empuxo tota li za dor.

É intri gante, tam bém, o con tra ponto disso: que o Bra sil seja o

país que se nota bi liza, entre todos, por fazer dessa falha o seu forte.

Em 1998, o comen ta dor fran cês Pas cal Boni face afir mava, com um

toque hiper bó lico, que o impé rio do fute bol, con quis tado paci fi -

ca mente, e, ao con trá rio dos impé rios mili ta res, “com a ade são

entu siasta dos povos con quis ta dos”, é o reino de “uma única super -

po tên cia — Bra sil — muito  adiante de um grupo de potên cias

meno res (Ale ma nha, Itá lia, Ingla terra, Argen tina,  França etc.)

inca pa zes de riva li zar com o líder mun dial”. Assi na lava a dife rença

dessa hege mo nia bra si leira com a hege mo nia polí tico-eco nô mica

do impé rio norte-ame ri cano, já que, no caso do fute bol, “nunca

uma potên cia domi nante sus ci tou tanta sim pa tia e admi ra ção de

todos”. E com ple tava, com humor, que, se a super po tên cia bra si -

leira  exporta fute bo lis tas não só para a Espa nha,  França, Ingla terra

e Itá lia, mas tam bém para Malta, Japão e China, então “o Sol  jamais

se põe no impé rio bra si leiro do fute bol”.9

Esse domí nio iro ni ca mente rea li zado sob a espé cie do  lúdico,

essa tec no lo gia de ponta do ócio capaz de mara vi lhar os con fins do

pla neta — esse  Quinto Impé rio do fute bol bra si leiro — será exa -

mi nado ao longo da  segunda parte deste livro. A per gunta será,

sem pre: como fir mar cate go rias crí ti cas capa zes de supe rar o

 eterno bam bo leio do des lum bra mento apo lo gé tico e do nega ti -

vismo crô nico, que, em  última ins tân cia, se equi va lem na  cegueira

22

9. Pas cal Boni face, “Geo po lí tica del fút bol”, em San tiago Segu rola (org.), Fútbol y

pasio nes polí ti cas. Bar ce lona: Edi to rial  Debate, 1999, p. 90.
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com que se mos tram inca pa zes de per ce ber o pro cesso em que

estão incluí dos? 

Reto mando então do ponto em que está va mos: a expor ta ção

de joga do res de fute bol para o mundo todo é, evi den te mente, um

 índice gri tante da fra gi li dade eco nô mica, polí tica e cul tu ral, inca -

paz de reter os gran des cra ques con su ma dos ao mesmo tempo em

que pro duz tam bém os obs cu ros tra ba lha do res da bola à pro cura

de opor tu ni da des em todos os con fins do mundo. Num só  fôlego,

o crí tico fran cês não deixa de dizer espi ri tuo sa mente que o impé -

rio bra si leiro sobre o fute bol  rebate de modo feliz — por que uni -

ver sal mente  aceito — o impé rio polí tico-eco nô mico norte-ame -

ri cano, ao mesmo tempo em que reco bre a exten são do impé rio

bri tâ nico, que se impôs como  aquele sobre o qual, por abar car toda

a redon dez da Terra, o Sol  jamais se punha. A expan são do fute bol

pelo mundo teria dado lugar, assim, pelo menos den tro do campo,

a um impé rio que, no seu  núcleo  lúdico, não é nem polí tico, nem

eco nô mico, nem mili tar: não um “impé rio que con tra-ataca”, mas

um con traimpé rio que se faz na con tra mão dos impé rios.  Refiro-

-me ao reco nhe ci mento admi ra tivo, espon tâ neo e popu lar de Pelé,

 Ronaldo ou Ronal di nho, e do fute bol que eles repre sen tam, mani -

festo nos cen tros e nas peri fe rias mais dis tan tes, no Haiti, na África,

no Leste Euro peu, nos recôn di tos do Afe ga nis tão ou do Ira que

ocu pa dos. 

No docu men tá rio Promessas de um mundo novo (Promises,

2001, de Jus tine Sha piro, B. Z. Gold berg e Car los  Bolado), por

exem plo, a trau ma ti zada e pra ti ca mente inviá vel apro xi ma ção

entre garo tos pales ti nos e israe len ses, pro mo vida pelos docu men -

ta ris tas, tem seu único  momento fran ca mente desar mado no

encon tro atra vés do jogo de fute bol, e na inten ção, com par ti lhada

pelos dois gru pos, de tor cer pelo Bra sil na Copa do Mundo. Saad

Eskan der, dire tor da Biblio teca e  Arquivo Nacio nal do Ira que

 depois da queda de Sad dam Hus sein, atri bui a iné dita vitó ria da

23

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:35 AM  Page 23



sele ção ira quiana na Copa da Ásia, em 2007, nas con di ções mais

impro vá veis, reu nindo cur dos, suni tas e xii tas, à extraor di ná ria

capa ci dade aglu ti na dora do fute bol e ao téc nico bra si leiro Jorge

 Vieira, que se tor nou indis cu ti vel mente mais popu lar no país do

que o pre si dente e o pri meiro-minis tro.10 Trata-se de um caso

 extremo entre aque les, apon ta dos por Hobs bawm, em que uma

sele ção nacio nal de fute bol esta be le ceu, “pela pri meira vez, uma

iden ti dade nacio nal inde pen dente das iden ti da des  locais, tri bais

ou reli gio sas”.11

 Pierre Bro chand ana lisa a mesma ques tão pro posta por Pas -

cal Boni face em ter mos — diga mos — mais equi li bra dos e ana li ti -

ca mente mais  amplos.  Segundo ele, o mapa geo po lí tico do fute bol

 inverte em boa parte a ordem das potên cias eco nô mi cas: Esta dos

Uni dos e Ásia são “mini po tên cias” peri fé ri cas,  Europa e Amé rica

do Sul são “as super po tên cias con sa gra das”, e a África, gra ças ao

fute bol e só nele, uma potên cia emer gente inse rida sim bo li ca -

mente “no jogo mun dial do poder e da influên cia”.12 Ao lado das

 Nações Uni das, e tanto ou mais que esta, o fute bol “é a ins ti tui ção

mais auten ti ca mente mun dial que  existe; é o único  esporte pra ti -

cado em todos os luga res e por todos, em graus dife ren tes, mas pra -

ti ca mente atra vés de todos os con ti nen tes”.  Observa, ainda, que o

traço sin gu lar do fute bol no mundo, sua “cen te lha de gênio”, como

fenô meno, é o de estar no lugar exato entre o nacio nal e o trans na -

cio nal, e de nos pro ver com o “mapa for mi dá vel” que per mite esca -

lar ao mesmo tempo as “duas ver ten tes da mon ta nha”: a repre sen -

ta ção dos paí ses no con certo das  nações, tal como os vemos

24

10. “Lei tu ras de  guerra”, entre vista a  Ernane Gui ma rães Neto, Folha de S.Paulo,

Mais!, 19 ago. 2007, p. 10.

11. Hobs bawm, op. cit., p. 95.

12.  Pierre Bro chand, “Entre lo nacio nal y lo trans na cio nal”, em San tiago Segu rola

(org.), op. cit., p. 101.
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clas si ca mente, com suas iden ti da des cul tu rais, ou  ideais, mais ou

menos decan ta das nas Copas do Mundo, e a ava lan che glo bal de

“enti da des infraesta tais e supraesta tais, não esta tais, cida des,

 regiões, empre sas, orga ni za ções não gover na men tais, orga ni za -

ções supra na cio nais”, pola ri zada pelos clu bes euro peus, agi tada

pelo capi tal sem  pátria, des gar rando, em seu tur bi lhão, as uni da -

des nacio nais na nova ordem fute bo lís tica trans na cio nal.13

Inci dindo sobre o nó da eco no mia e da cul tura, essa “cen te lha

de gênio” esqui zo fre niza, de certa forma, os apre cia do res, divi di -

dos entre o apelo da expres são local e a mun dia li za ção fute bo lís -

tica, e con verge para um  núcleo liti gioso. A  título de sin toma: per -

ma ne cerá nos pró xi mos tem pos o rito inter na cio nal da Copa do

Mundo, que fez do fute bol o tea tro das  nações, ou será esva ziado e

bana li zado “a cada dois anos”, em favor de cam peo na tos glo ba li za -

dos de clu bes euro peus com joga do res tra zi dos dos celei ros peri fé -

ri cos do mundo? Vin gará ainda o  estado de exce ção das  nações

reu ni das ou se  imporá a rea li dade mais  básica de que as  nações são

fic ções que modu lam os jei tos de se tomar Coca-Cola? Per ma ne -

ce rão os gra ma dos natu rais ou serão subs ti tuí dos por gra ma dos

sin té ti cos em está dios cober tos, com  regras faci li ta do ras de maior

 número de gols? A Copa de 2006 deu os pri mei ros  sinais de que

essas pos si bi li da des remo tas, sopra das pelo vento real dos inte res -

ses, come çam a tomar forma. A FIFA, que é fiel, como a  Igreja cató -

lica, a seus tabus, pode estar incli nada a que brá-los. Apa ren te -

mente par ti cu la res no deta lhe, as mudan ças  seriam, de fato,

deci si vas como con junto: trans for ma riam o fute bol num  esporte

equi va lente aos  outros, e cor ri gi riam, com isso,  aquilo que ele tem

de triun fante ano ma lia na ordem mun dial.

Den tro do campo, o fute bol é o  esporte que  melhor per mite,

25

13. Idem, ibi dem, p. 99.
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pela sua pró pria aber tura à con tin gên cia, como reco nhe ceu Gum -

brecht — um filó sofo resis tente à her me nêu tica —, a iden ti fi ca ção

de estilosnacio nais: have ria um  estilo ale mão, um  estilo ita liano, um

 estilo holan dês, um  estilo argen tino, um  estilo bra si leiro,  embora

não cor res pon dam,  segundo ele, à expres são de essências nacio nais.

Em vez disso, esses esti los cor res pon de riam a for mu la ções fute bo -

lís ti cas bem-suce di das que vin ga ram por acaso em certo  momento,

e que per ma ne ce ram como para digma. O ethos da “bem-suce dida

von tade para o sacri fí cio” e a capa ci dade de renas cer das cin zas, nos

ale mães, por exem plo, e sua tra du ção como  estilo de jogo, não viria

desde sem pre, mas seria uma cons tru ção  ligada às vicis si tu des da

Copa de 1954 e do pós- guerra. A evi dente dis ci plina  tática e a recor -

rente e refi nada aten ção dos ita lia nos à  defesa não encon tra riam

cor res pon dente na vida ita liana: quem sus ten ta ria, em sã cons ciên -

cia, que os ita lia nos são um povo pro penso “à  defesa dis ci pli nada”?

O “ins pi rado ata que inte gral dos holan de ses”, que se for mou gra ças

à coa li zão dos  gênios do téc nico Rinus  Michels com Johan  Cruyjff

e sua gera ção, não encon tra riam cor res pon dên cia numa cul tura

secu lar mente comer cial e bur guesa.14

Curio sa mente, sobre esse mesmo ponto, diz um outro autor —

David Win ner, em Brilliant  orange: the neu ro tic  genius of dutch

foot ball —15 que os holan de ses jogam fute bol exa ta mente como

guer rea vam: nos Paí ses Bai xos, onde a terra é “cons truída” a par tir

do bom bea mento de água do mar, o ter ri tó rio se dis tin gue por ser

es tru tu rado em  diques e  canais, inun dando cer tas áreas e dimi -

nuindo o  espaço em pon tos estra té gi cos.  Cruyjff e a “ Laranja Mecâ -

nica” de Rinus  Michels divi diam o campo em pas ses dia go nais e for -

mas geo mé tri cas, com a linha de  defesa avan çando e dimi nuindo

espa ços como uma  enchente, em “claro para lelo” com os sis te mas
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14. Gum brecht, op. cit., p. 5.

15. Lon dres, Blooms bury, 2000.
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 sociais, polí ti cos e geo grá fi cos da  Holanda. A ideia, vera ou bem tro -

vada, nos  devolve, assim, ao fato de que a inter pre ta bi li dade ou não

dos esti los nacio nais é uma fas ci nante questão de inter pre ta ção. 

Ao mesmo tempo, como diz bem o pró prio Gum brecht, esses

esti los nacio nais, “essen ciais” ou não, se adap ta ram, todos, nos

últi mos tem pos, a um “ estilo glo ba li zado” que é uma com bi na ção

apro xi ma tiva, e adap tada ao uso gené rico, da  defesa ata cante ita -

liana com o ata que defen sivo holan dês. Ou seja: den tro do campo

assis ti mos, tam bém, ao encon tro das “duas ver ten tes da mon ta -

nha”, onde os esti los nacio nais se con fun dem num  estilo trans na -

cio nal. Os joga do res ocu pam cer ra da mente o  espaço des do -

brando-se nas duas fun ções, des pen dendo um pre paro  físico antes

impen sá vel. Ao mesmo tempo, fazem “rodar a bola” para o lado e

para trás, evi tando ao  máximo  colocá-la em risco de perda, como

se qui ses sem neu tra li zar, jus ta mente,  aquela mar gem de con tin -

gên cia que dis tin gue o fute bol, e  aquela suces siva, impre vi sí vel e

con tí nua alter nân cia de posse de bola, que carac te riza a tex tura do

jogo. Sem des me re cer a vitó ria da Itá lia, que soube se defen der

quase sem erros e fazer, sem pre in extre mis, os gols de que pre ci -

sava, numa com pleta fun cio na li dade con ge nial com a ordem das

coi sas, muito  daquilo que se estam pou na Copa é o  retrato dessa

con si de rá vel uni for mi za ção. 

Gum brecht pre viu, pouco antes da Copa da Ale ma nha, que a

con fi gu ra ção atual faci li ta ria a con fir ma ção do favo ri tismo bra si -

leiro, gra ças a seu  estilo capaz de reter ampla mente a bola e, ao

mesmo tempo, de inven tar, nes ses espa ços fecha dos, saí das impre  -

vi sí veis e momen tâ neas.  Tirando disso uma con se quên cia em  outros

ter mos: o Bra sil seria o país mais voca cio nado, nesse qua dro uni -

forme e estrei tado, para fazer valer, ainda, a dife rença cul tu ral. Mas

pode mos dizer que essa pro fe cia já tinha se cum prido qua tro anos

antes,  quando o Bra sil  ganhou a Copa do Japão e  Coreia, em 2002,

exa ta mente por ser capaz, no fute bol já ampla mente glo ba li zado, de
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relan ces cria ti vos e defi ni do res. Em 2006, o que se viu foi, como defi -

niu Tos tão, uma “glo ba li za ção da medio cri dade”, em que o Bra sil

dei xou de fazer o que pode e de ser o que é — o que o  devolve, como

que vicio sa mente, a sín dro mes já vivi das, ines go ta vel mente rea tua -

li za das e quase que ritua li za das, entre as quais a ver ti gi nosa rever são

do fra casso ao  sucesso e do  sucesso ao fra casso, do  veneno à pana ceia

uni ver sal, e, dessa, ao seu pró prio enve ne na mento. 

A inter pre ta bi li dade do Bra sil e seu fute bol será posta em

causa na parte final deste livro. Aliás, pas sam pelo fute bol bra si -

leiro  linhas incon tor ná veis das inter pre ta ções do Bra sil, que se

irra diam pela  música, pela lite ra tura e pelas for mas da socia bi li -

dade. É pos sí vel dis cu tir, como faz Gum brecht, se o fute bol  ex -

pressa ou não o modo de ser de um país euro peu. Mas no Bra sil a

ques tão se  coloca de  maneira  oposta: para o bem e para o mal, uma

das mais reco nhe cí veis manei ras pelas quais o país se fez ser foi o

fute bol. Um outro filó sofo euro peu, Vilém Flus ser, em ter mos que

lem bram os de Paso lini, che gou a poder dizer (tam bém nos anos

70) que “o fute bol bra si leiro é onto lo gi ca mente dife rente do fute -

bol euro peu”. Na  Europa cons ti tuiu-se, his to ri ca mente, numa

forma de fuga que se abriu ao pro le ta riado; no Bra sil, ser viu de

canal para uma “rela ção autên tica intra- humana”. “Lá, faz esque -

cer uma dura rea li dade. Aqui é rea li dade.”16

a ilha de são  vicente

Como este livro tem ambi ções crí ti cas e ana lí ti cas, das quais

não abre mão, ao mesmo tempo em que se  baseia numa rela ção

 vivida e pas sio nal com o seu  objeto, é em nome des sas mes mas

28

16. Vilém Flus ser, em Gus tavo Ber nardo (org.), Feno me no lo gia do bra si leiro: em

busca do novo homem. Rio de  Janeiro: UERJ, p. 100.
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inten ções crí ti cas que as rela ções sen ti men tais, no  limite sus pei tas,

do autor com o tema devem ficar cla ras para o lei tor. 

Nasci na Bai xada San tista, no lito ral do  estado de São Paulo,

em São  Vicente,  cidade que com par ti lha a ilha do mesmo nome

com a sua vizi nha, a tra di cio nal  cidade por tuá ria de San tos,  colada

a ela como se fos sem uma só  cidade em duas. Vivi ali até os  dezoito

anos, entre 1948 e 1966. Era um mundo fusio nal de  cidade, praia e

man gue, onde o fute bol  estava em toda parte. Nos ter re nos  vazios

e ruas não pavi men ta das, em ter re nos ala ga di ços de lama  escura, a

mole cada espe rava a muito custo a diges tão do  almoço para come -

çar um jogo que ter mi nava sem pre na boca da noite, e que se esten -

dia por todo o verão de  férias. Mui tas vezes vol tei  coberto da  cabeça

aos pés, sem pre des calço e sem  camisa,  daquela lama — como uma

 camisa dez. Mais tarde, as aulas de edu ca ção  física do meu giná sio

se  faziam na praia, e con sis tiam num jogo de fute bol sem tré gua,

desde as sete horas até quase o final da manhã, por coni vên cia de

um pro fes sor inte res sado em  outras ati vi da des, que nos dei xava

sob as  ordens do apito final de um salva-vidas.

Tudo isso tinha cor res pon dên cia, é claro, com o que se via em

volta, no mundo dos adul tos. Como tan tas cida des pelo Bra sil, se não

todas, São  Vicente era pon tuada de cam pos de fute bol expos tos à rua,

às pra ças, às vár zeas, rodea dos de sim ples cer cas bai xas de  madeira,

onde se dis pu ta vam, a cada  domingo, os cam peo na tos da “divi são

prin ci pal” e da “pri meira divi são”. O campo gra mado do Ita raré

(onde tan tas bata lhas houve) nas cia quase dire ta mente da areia da

praia, e o do Beira-Mar, que  ficava curio sa mente do lado  oposto ao

mar, era uma praça irre gu lar em que se dis tin guiam no chão, além das

áreas e cír culo cen tral apa ga di ços, tri lhas de pas san tes diá rios que

 tinham no campo de fute bol o seu cami nho, e onde, em tre chos mais

con cen tra dos de capim, algum  cavalo pas tava des cui dado  durante a

 semana, entre rou pas pos tas a qua rar. O Beija-Flor da Vila Mar ga rida

desen tra nhava seu gra mado impe cá vel das redon de zas do man gue,
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em meio a um  bairro pobre, arris cando-se já, a par tir de um  modesto

 esboço de arqui ban cada, à aven tura de um  ensaio de ilu mi na ção

 noturna. E o São  Vicente Atlé tico Clube simu lava um está dio real cer -

cando o seu gra mado, rente e duro, de muros altos e alam brado, além

de uma  fileira de arqui ban ca das tos cas de  madeira  escura e crua, com

cabe ças de prego à mos tra, mas ousa da mente cober tas. Some-se o

Vidro brás (time da  fábrica em que meu pai tra ba lhava como chefe do

forno), o Corin thians da Vila Cas ca ti nha e o Con ti nen tal da Vila

Melo (relem brado, com um amor e humor dig nos de Amarcord, no

livro Bombas de ale gria, do ponta-esquerda Pepe, que viveu, anos

antes que eu, esse uni verso vicen tino, indo daí para o San tos Fute bol

Clube). Ao lado da  pequena esta ção fer ro viá ria da San tos- Juquiá, o

campo bal dio do rubro-negro SPR (São Paulo Rail way), espre mido

num  entorno mais urba ni zado, denun ciava ainda, já camu flada pelo

tempo, a ori gem his tó rica de toda essa onda: a fer ro via  inglesa, à mar -

gem da qual, num  núcleo que  incluiu tam bém clu bes, fábri cas e vár -

zeas, o fute bol nas ceu no Bra sil. 

Era tal vez o fute bol, acima de tudo, que evi den ciava São

 Vicente e San tos como duas cida des dife ren tes,  embora gru da das

num continuum  urbano no qual o visi tante não per ce be ria  falhas,

à pri meira vista. O fute bol vicen tino era essen cial mente local, com

a modés tia e a pro xi mi dade ani mada que lhe cor res pon dem,

 enquanto o de San tos tinha dimen são esta dual, com três times de

divi são prin ci pal: a Por tu guesa San tista, o Jaba quara do tor ce dor

Plí nio Mar cos,17 com seu ines que cí vel uni forme rubro-ama relo e
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17. Além de impor tan tís simo autor tea tral, Plí nio Mar cos escre veu algu mas pou -
cas e notá veis crô ni cas sobre fute bol. Ver Plí nio Mar cos, Histórias das que bra das
do mun da réu, São Paulo,  Mirian  Paglia Edi tora de Cul tura, 2004, pp. 44-58. Em
espe cial “Dois times sem jogo”, em que dois clu bes de vár zea não che gam a um
 acordo sobre a rea li za ção de uma par tida, atra vés de uma troca de car tas. A crô -
nica deixa ver, na lin gua gem ao mesmo tempo popu lar e muito pecu liar do autor,
as com ple xas e hila rian tes rela ções de poder envol vi das.
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sua incu rá vel con di ção de time sem está dio, e o San tos Fute bol

Clube. Este iria  ganhar, como todos sabem, mas exa ta mente ao

longo des ses anos, a sua ful gu rante dimen são nacio nal, inter na cio -

nal, mun dial e única. O que não dimi nuía em abso lu ta mente nada,

que fique claro, a vibra ção das tar des impe cá veis, ou dos dias dra -

má ti cos de gra ma dos lama cen tos e empo ça dos, em que trans cor -

riam turno e  returno do cam peo nato vicen tino. Atra vés deste, os

bair ros mais remo tos e desi guais da  cidade se comu ni ca vam, se

entre mos tra vam e divi diam cam pos  comuns. Do Catia poã à Vila

Votu ruá, da praia ao Par que  Bitaru, o fim de  semana trans fi gu rava

o dia a dia numa festa de cores e con ver tia uma popu la ção de ope -

rá rios, empre ga dos do comér cio, bis ca tei ros e fun cio ná rios em

seres algo míti cos,  embora irre cu sa vel mente ter re nos no cho que

dos cor pos com o capo tão, eclo dindo na potên cia  sonora dos chu -

tes, em meio à lama preta, seu  cheiro pene trante como o da grama

— tudo a uma dis tân cia cur tís sima de tirar o  fôlego. O  goleiro Ali -

cate, o meia- esquerda Bar bosa e um cen troa vante bai xi nho e inex -

ce dí vel do Vidro brás, cujo nome não me per doo ter dei xado esca -

par da memó ria (Nil son, Nélio, Nei zi nho?), jogam cada vez

 melhor na minha lem brança (como diz Chico Buar que sobre os

cra ques do pas sado). Tudo fazia jus tiça à frase de Nel son Rodri -

gues que será repi sada neste livro: “a mais sór dida  pelada é de uma

com ple xi dade sha kes pea riana”.

Na praia, esse movi mento todo de clu bes, divi sões e cam peo -

na tos se dei xava der ra mar numa dimen são defi ni ti va mente atem -

po ral e utó pica. As  praias de San tos e São  Vicente, assim como as

que se esten dem desde a Praia  Grande a Ita nhaém e  Peruíbe, são

pla nas e de areia dura, ao con trá rio das  areias fofas e move di ças do

Rio de  Janeiro.  Quando a maré baixa, elas se ofe re cem como exta -

sian tes e gra nu la das mesas de  bilhar ao sol, pra tea das, ao cre pús -

culo, na beira  líquida e firme do vai e vem do mar. Ali se jogou,

 durante tar des infi ni tas, um fute bol sem fron tei ras defi ni das, e
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onde, aí sim, não se dis tin guiam mais as duas cida des. Com dois

“gols-cai xote” de cerca de um metro, demar ca dos com peda ços de

 madeira ou chi ne los, e par ti ci pan tes às vezes inu me rá veis, jun ta -

dos ao acaso, o jogo se esten dia inter mi na vel mente, e em geral

semiesque cido do pla car, que impor tava menos do que a con du -

ção e a dis puta da bola, o fes ti val des per di çante dos dri bles, o des -

cor tino inu sual dos pas ses, a brisa e a água do mar espir rando nas

divi di das pela bei rada. O modo de orga ni za ção dessa cul tura

 lúdica era sim ples: quem che gava à praia e se apro xi mava de um

grupo já reu nido em torno de uma bola, no  momento da for ma -

ção dos times,  entrava no jogo a par tir do par ou ímpar de dois

repre sen tan tes apon ta dos para esco lher os  demais. Quem se apre -

sen tava para um jogo em anda mento, de pre fe rên cia em dupla, era

geral mente admi tido na forma do um-para-cada-lado, até o  limite

numé rico do gene ro sa mente razoá vel. Esse  regime de inclu são

espon tâ nea me pare cia tão natu ral como a pró pria natu reza, o mar

e o morro. Ao longo dos anos, sem pre que vol tava a São  Vicente, eu

bus cava ime dia ta mente o impé rio das tar des na praia,  entrando

naque les jogos onde se mis tu ra vam livre mente clas ses  sociais e fai -

xas etá rias, e reco nhe cendo neles um dos bens pre cio sos que é pos -

sí vel com par ti lhar, de modo infor mal e gra tuito, no mundo. Nos

anos 90, se não me  engano, fui sen tindo uma  mudança que a

minha cons ciên cia demo rou a regis trar: tor nava-se mais difí cil

 entrar nos jogos. Eles escas sea vam. Os gru pos já che ga vam equi pa -

dos com cami se tas bási cas, mas pré-dis tri buí das, tra ves e redes

ins ta la das, e um cor dão de iso la mento com que cer ca vam e cer cea -

vam o  espaço da dis puta.  Várias vezes zan zei de jogo em jogo pela

faixa da praia, azu lís sima e cal ma mente dou rada, sob uma tem pe -

ra tura ideal na tarde decli nante. (Sur giam agora, aqui e ali, jogos

orga ni za dos de fute bol femi nino, dis pu ta dos com uma fúria iné -

dita por garo tas  pobres que pare ciam ree di tar na areia a vár zea de

 outros tem pos.) 
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Mas o fute bol de praia, junto com a  escola  pública e os cam -

peo na tos de vár zea, for mava na ver dade um campo de con tato

demo crá tico e infor mal que ia sendo desa ti vado, demar cado e

regu lado pelos novos  padrões de con sumo e por uma reor ga ni za -

ção da sepa ra ção  social onde não cabia a mesma per mea bi li dade.

Como acon tece na cons ti tui ção de todas as for mas míti cas,  aquela

uto pia  lúdica me foi dada a ver, com toda a sua evi dên cia, jus ta -

mente  quando ela se mos trava já tran si tó ria e pas sada. A  entrada

em cena dos  padrões de con sumo de massa, a rela tiva con ver são do

muni cí pio em  cidade-dor mi tó rio de empre ga dos de San tos e

Cuba tão, seu cres ci mento demo grá fico, a espe cia li za ção do entre -

te ni mento das popu la ções  pobres que melho ra ram de vida nesse

 período, e  sinais espar sos da vio lên cia  urbana iam se  fazendo sen -

tir, indi re ta mente, naque les sába dos soli tá rios. E a zona des po -

voada que se esten dia do campo do Beira-Mar até os fun dos da

ilha, pró xi mos dos man gues, bra ços de mar e a ponte dos Bar rei -

ros, tinha se trans for mado num aglo me rado  urbano cujo nome

não era outro senão  México 70.

Os estu dos socio ló gi cos sobre fute bol que leio batem quase

sem pre na tecla dos con fli tos  sociais que fazem do jogo a sua

 maneira de expres são — como se o jogo fosse antes de mais nada

um ins tru mento da neces si dade de mani fes tar os cho ques  sociais,

quase que a sua ale go ria. Esses con fli tos cer ta mente estão e esta -

vam lá,  naquela São  Vicente, assim como os estu dos socio ló gi cos

não sabem viver sem eles. Mas eram menos esque má ti cos em si e

menos visí veis para um  garoto de  classe média como eu,  imerso

nas pos si bi li da des dadas por uma ilha de fan ta sia que era, ao

mesmo tempo, real. Ao socio lo gismo auto má tico eu pre firo ainda o

meu idea lismo gina siano — por que, em com pen sa ção, me foi dado

ver ali o subs trato auten ti ca mente  lúdico do jogo, e a mar gem de

certa gra tui dade irre du tí vel que ele guar dava — mar gem que vai
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 ficando inve ros sí mil num mundo osten siva, exten siva e inten si va -

mente capi ta li zado. 

Agora, um outro com pli ca dor. Em 1956, com sete ou oito

anos de idade, me vi às vol tas com a esco lha do time a tor cer. Para

a  criança já cap tu rada pelo fas cí nio do fute bol, tal vez seja a pri -

meira deci são pres sen tida como sendo um ato que alte rará a sua

vida  inteira. Um rito de pas sa gem ofi ciado no  recesso de um foro

 íntimo  imenso e quase vir gem. Às vezes essa deci são pode vir

 pronta e dada pela tra di ção fami liar, como numa socie dade tra di -

cio nal que já  filiasse o  nativo a um clã. Mas o meu caso, como ima -

gino ser o de mui tos, supu nha a inde ci são entre as alter na ti vas

dadas pelos clu bes de São Paulo e a elei ção, em prin cí pio arbi trá ria

e cruel mente gra tuita, de um  objeto para ideal-de-eu, com a con -

se quente inclu são for çosa num campo de com par ti lha mento, no

qual pas sa mos a acre di tar e ao qual pas sa mos a per ten cer como se

essa iden ti fi ca ção nunca  tivesse sido  objeto de uma esco lha arbi -

trá ria. Não acho que  esteja exa ge rando: a esco lha do time de fute -

bol redo bra, por um gesto nosso, a sujei ção pri meira a um nome, a

inclu são na ordem da lin gua gem e a iden ti fi ca ção incons ciente

com um  objeto de amor. Ou seja, reen cena as bases do nosso pro -

cesso de iden ti fi ca ção, dando-lhe um fan tás tico tea tro em que se

desen vol ver e se esque cer. Ali men tado e açu lado pelas moti va ções

gru pais e  sociais, não é à toa que pas sa mos a  defendê-lo pela vida

 inteira, às vezes  furiosa e deses pe ra da mente. 

 Depois de um exame das alter na ti vas, a minha  dúvida se con -

cen trou em duas pos si bi li da des: o São Paulo Fute bol Clube, que

era o time do meu pai, e o San tos Fute bol Clube, que tinha o atra -

tivo de estar bafe jado por uma aura de pro xi mi dade e de ter sido

cam peão no ano de 1955,  depois de vinte anos sem títu los. Era o

velho e o novo (o sím bolo do São Paulo era, exa ta mente, um velho

de bar bas bran cas). A época era da deci são do cam peo nato de 1956

que, não por acaso, envol via os dois pro ta go nis tas do meu  dilema,
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ritual mente con fron ta dos. Acre dito que pode mos esco lher por

imi ta ção  direta de um  modelo (o time do pai) ou esco lher por con -

traiden ti fi ca ção, já den tro do espí rito do jogo, onde a exis tên cia do

outro me nega e me  afirma ao me negar. De certo modo, é disso que

pre ci sa mos e é isso que o fute bol nos dá com a sua trama de alte ri -

da des, sua com bi na tó ria de espe lhos inver ti dos. A ver dade é que,

no dia do jogo deci sivo, esco lhi o San tos Fute bol Clube. Dormi

 ouvindo a par tida pelo rádio, no inter valo do meio-tempo,

 quando o San tos per dia por 2 × 1, e acor dei cam peão, com uma

 goleada de 4 × 2, e a foto do meu time estam pada numa  página

 inteira de jor nal.

Os fatos se pre ci pi ta ram. Num dia qual quer de 1957, vi numa

 gazeta espor tiva a foto de um  garoto que vinha se des ta cando no

San tos. Em 1958 esse  garoto se cha mava Pelé e fazia parte da sele -

ção bra si leira, e a sele ção bra si leira, num  domingo infi nito que

 parece a pró pria final dos tem pos, era cam peã do mundo. Quando

Pelé volta para a Vila Bel miro — o  pequeno está dio do San tos —,

já se podia ouvir pelo rádio, no  momento em que a bola che gava a

ele, um ala rido dife rente na pla teia, um cla mor exci tado e  ansioso,

uma marca de sagra ção. Um acon te ci mento dessa potên cia nunca

se dá sozi nho, não só por que um time de fute bol tem onze joga do -

res, como se sabe, mas por que um poder de iman ta ção  parece

arras tar, por acaso e neces si dade, o que está à sua volta. Entre

 outros, Pelé  estava ao lado de cra ques: do  volante Zito, do cen troa -

vante Pagão, do ponta- esquerda vicen tino Pepe (que rei vin dica

ser, com razão, o maior arti lheiro da his tó ria do San tos, con tando

com o fato de que “Pelé não conta”). E a eles se soma ram o cen troa -

vante Cou ti nho (cujas tabe li nhas com Pelé  faziam dele um alter

ego, uma soma e um plus, como se não bas tasse, e deles uma dupla

de  heróis gemi na dos, à  maneira de cer tas nar ra ti vas míti cas), Cal -

vet, Dor val e Men gál vio, vindos do futebol gaúcho, e ainda o  go lei -

ro Gil mar, o cen tral Mauro, além de Lima, o “ coringa”. Garan tiu-
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-se uma sobre vida desse  período de gló rias com a vinda do late ral-

- direito Car los  Alberto, com as subs ti tui ções pos te rio res de Laér -

cio por Gil mar e deste por Cejas, de Mauro por Ramos Del gado, de

Cal vet por  Orlando, de Pepe por Edu, de Zito por Clo doaldo, de

Cou ti nho por Toni nho Guer reiro, de Dor val por  Manoel Maria.

Como é  sabido, o San tos  ganhou — no  período de 56 a 69, que

coin cide, na maior parte, com a minha “vida útil” de tor ce dor na

Bai xada San tista — os cam peo na tos pau lista (58-60-61-62-64-

-65-67-68-69), bra si leiro (61-62-63-64-65), Rio-São Paulo (59-

-63-64-66), sul-ame ri cano (62-63) e mun dial (62-63), ao mesmo

tempo em que excur sio nava por todos os qua dran tes. Eu e a tor -

cida do San tos dessa fase somos, afi nal, uma espé cie extra va gante

de  avesso de Nick  Hornby, o roman cista  inglês que escre veu, em

Febre de bola, a sua auto bio gra fia de tor ce dor do Arse nal num

 período em que o time não  ganhava de nin guém. A situa ção se

inver tia em toda linha: meu pai virou san tista, como quase todos

os são-pau li nos nessa época de exce ção, e nos asso ciou ao clube,

com  direito a duas cadei ras cati vas (o São Paulo cons truía o está -

dio do  Morumbi e enfra que ceu o time; o San tos era irre sis tí vel

mesmo para as tor ci das adver sá rias em geral). A  pequena Vila Bel -

miro, com sua calma e are jada atmos fera de pro vín cia, que pas sei

a fre quen tar quase sema nal mente, con ti nha uma parte con si de rá -

vel da expres são  máxima que o fute bol já conhe ceu em qual quer

tempo (como se pode dizer de  maneira insus peita, nesse caso rarís -

simo, sem medo de estar come tendo algum ato de pre po tên cia). 

O que se pas sou ali tem pouco regis tro em vídeo. Pelé é um ser

de tran si ção entre o fute bol do rádio e o fute bol da tele vi são, cujos

tei pes con tri buí ram para torná-lo o sím bolo de  alcance pla ne tá rio

que ele é. Mas, no que se tem para ver, falta a massa do dia a dia do

fute bol da Vila. Ali, acon te ceu de tudo o que se pode e o que não se

pode ima gi nar em maté ria de cria ção fute bo lís tica. Como um

fabu loso time que pôde jogar junto muito tempo, o que não acon -
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tece mais, a com bi na ção dos talen tos e da genia li dade se decan tou

e quin tes sen ciou fan tas ti ca mente. Um ou outro joga dor mais

limi tado, como os late rais Dalmo ou Geral dino, res plan de ciam

como cra ques no corpo  daquele time, indu zi dos por um ritmo de

jogo que tanto podia arre ben tar em onda  branca  quanto pas sear

pelo campo como um  tapete de  espuma suave e impla cá vel. A

 alvura do uni forme, por sinal, sem a polui ção da logo marca do

patro ci na dor, que não exis tia, em con traste com as peles  negras de

sua linha ata cante (des con tado Pepe, a ove lha  branca), e só se dei -

xando mar car pelo dis tin tivo alvi ne gro no cora ção, era um ícone e

um ideo grama de  alguma fór mula alquí mica que  tivesse sido

alcan çada ali.

Entre os gols dessa época que se per de ram da memó ria cole -

tiva, esco lho um que não é de Pelé, mas de Cou ti nho, e que não

acon te ceu na Vila Bel miro, mas no Mara canã, numa noite de 1962,

na pri meira par tida da deci são mun dial inter clu bes entre San tos e

Ben fica. A bola foi lan çada pelo alto, vinda da inter me diá ria pelo

lado  direito,  caindo sobre o bico  esquerdo da área  pequena, onde

 estava Cou ti nho. Ele matou de  efeito sem deixá-la cair no chão,

apro vei tando tanto o  impulso natu ral da bola  quanto o seu dese -

nho em curva para dar um cha péu de fora para den tro num pri -

meiro  zagueiro, e, em  seguida, um outro cha péu simé trico num

 segundo  zagueiro, antes de con cluir, sem que a bola  tocasse o chão.

Vi esse gol, de uma per fei ção rara, uma única vez — ele é de antes

da exis tên cia do  replay. A TV em preto e  branco  dobrava hip no ti ca -

mente o  branco do uni forme alvi ne gro, redo brado ainda pelo con -

tra ponto  visual da pele negra com a bola  branca (que só se usava,

então, para jogos notur nos). Tudo num flash —  àquela época es -

po ca vam flas hes, con fun di dos na luz da tela e na da memó ria com

o pró prio gol ful mi nante em tempo- espaço  mínimo. Mais do que

pro du zir o  efeito de “uma pin tura”, ele me lem bra  aquela téc nica de

dese nho japo nês em preto e  branco, o sumiê, em que o  artista arre -
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mata a obra com uma única pin ce lada. Não  conheço nin guém

mais que se lem bre desse gol (um  colega de giná sio me disse na

época que o tinha visto no  cinema, mas nunca o reen con trei nas

raras e exta sian tes retros pec ti vas do Canal 100). O filme Pelé  eterno

não o mos tra, redu zindo-o lite ral mente a uma muti la dora fra ção

de  segundo. Li num jor nal, dois dias  depois do jogo, que, ao embar -

car de volta para Por tu gal, um diri gente do Ben fica decla rou sobre

o gol, numa autên tica chave de ouro camo niana, que  valera a pena

atra ves sar o  oceano, só para sofrê-lo.

Ao mesmo tempo, o San tos era um time real que tam bém per -

dia. Às vezes, Pelé  jogava mal —  embora  pudesse rever ter esse fato

a qual quer  momento. A  equipe tinha épo cas de crise. Mesmo num

 grande dia, podia se depa rar com um adver sá rio à  altura, como o

Pal mei ras o foi tan tas vezes com van ta gem, nesse  período. Os ata -

ques eram mais fran cos, as defe sas mais aber tas. Podia ser  goleado

por um time  pequeno, como o foi pela pró pria Por tu guesa San tista

e pelo Jaba quara (tal vez, nesse caso, num incons ciente sis tema

 ritual de com pen sa ções  locais). Esse é, de todo modo, um cor re tivo

a fazer às insis ten tes idea li za ções de times miti fi ca dos e supos ta -

mente pron tos e per fei tos desde sem pre, con tra pos tos às equi pes

 atuais, vis tas como insa tis fa tó rias desde o pri meiro ins tante. O ima -

gi ná rio, e tal vez em espe cial o bra si leiro, tende a rene gar a neces si -

dade da con tí nua cons tru ção de um time atra vés da invo ca ção

idea li zante de um pas sado impe cá vel (como se o fute bol não fosse,

entre todas as artes,  aquela que exibe o ras cu nho de si mesma como

o seu resul tado final). 

Nesse  período, o time do San tos pas sou a tran si tar entre o

 bairro e o mundo,  virando lenda trans con ti nen tal, com seus epi -

só dios iné di tos e fol cló ri cos conhe ci dos (guer ras inter rom pi das

na África para ver os jogos, juí zes depos tos pela tor cida na Colôm -

bia para que Pelé  expulso vol tasse a campo etc.). A memó ria, por

outro lado,  guarda res tos de uma domes ti ci dade pro vin ciana: Pelé,
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já cam peão do mundo, como sen ti nela no quar tel do 2o Bata lhão

de Caça do res, em São  Vicente, onde cum pria o ser viço mili tar;

con tra tado como  gerente-pro pa ganda da loja A. D.  Moreira, perto

da praça Barão do Rio  Branco, no iní cio da sua fama; dei xando a

irmã, de manhã cedo, na porta do colé gio  público onde eu estu -

dava. Ao vol tar da Copa de 1970, ao lado do seu carro, num posto

de gaso lina, cer cado de popu la res para os quais comen tava pos si -

vel mente a pedi dos um lance da Copa, Pelé foi abor dado por meu

amigo Wan der ley San ches, que teria  aberto  espaço entre os curio -

sos e lhe per gun tado com natu ra li dade: “Pode me dizer onde fica a

rua  Djalma Dutra?”. Além do  efeito de des con cer tante tri via li -

dade, Wan der ley, um gênio mali cio sa mente (ou deli cio sa mente)

erra dio de poeta-filó sofo, que apli cava sua meta fí sica ori gi na lís -

sima ao exame das cir cuns tân cias, que ria con fe rir,  segundo ele

mesmo, se  aquela  cabeça vista por  milhões ao fazer o pri meiro gol

da final con tra a Itá lia con ti nha uma certa informação local. Se a

his tó ria é verí dica ou inven tada por ele, não  importa, nem a res -

posta. Ela se basta como a cifra do que vivía mos ali, e como a ante -

vi são de uma expe riên cia nova que mal se pre fi gu rava — o pri -

meiro  espasmo da loca li dade com a glo ba li dade pla ne tá ria —, que

Wan der ley pare cia adi vi nhar atra vés de um futu rí vel Goo gle Earth

que enxer gasse a mente, e do qual Pelé fosse o aleph e o elo.

 Quanto a mim, fui con de nado a não poder dei xar de viver

tudo  aquilo senão como se fosse natu ral —  insisto, como o morro

e o mar. Um amigo dez anos mais novo, e tam bém tor ce dor do San -

tos, ao ver fil mes do auge da era Pelé, afir mou sem hesi tar que o fato

de eu ter sido  exposto, em tenra idade, à força daque les fatos, como

se isso fosse nor mal, pro du ziu danos irre ver sí veis à minha per so na -

li dade. Ele não foi mais explí cito do que isso, mas a frase me  atinge.

Na  melhor das hipó te ses, ela se  refere à minha incu rá vel ten dên cia

a ver sen tido em tudo. Este livro é o resul tado mais  direto da resis -

tên cia, lon ga mente rumi nada, dessa sín drome. 
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roteiro

O  estudo que se segue está orga ni zado em três tem pos: “A

qua dra tura do circo: a inven ção do fute bol”, uma con si de ra ção

sobre a for ma ção dos jogos de bola e a cons ti tui ção do fute bol

 inglês, pondo  ênfase  naquilo que o dis tin gue dos  demais espor tes;

“A  elipse: o fute bol bra si leiro”, uma con si de ra ção sobre o modo

com que se des do brou a ado ção do fute bol no Bra sil, foca li zando a

ques tão da sua ori gi na li dade e as ambi va lên cias impli ca das nele,

que podem ser reco nhe ci das em  outros cam pos da vida bra si leira;

final mente, “Bola ao alto: inter pre ta ções do Bra sil”, uma dis cus são,

em regis tro mais geral, sobre as  visões de Gil berto  Freyre, Sér gio

Buar que de  Holanda e Caio Prado  Júnior e seu pos sí vel  alcance

atual,  quando pos tas em con tra ponto com pa ra tivo e  quando con -

fron ta das com as ques tões sus ci ta das pelo fute bol bra si leiro. 

Essa ter ceira parte, mais curta que as ante rio res, porém  es -

crita num regis tro mais teó rico e tal vez mais denso, faz a ponte com

um con junto maior e em desen vol vi mento, no qual esse tra ba lho

se  insere, sobre o  veneno remé dio na cul tura bra si leira.18 Este pre -

tende enfo car a  música e a lite ra tura, tendo como  emblema pri -

meiro o “Emplasto Brás Cubas”, a pana ceia uni ver sal que mata seu

inven tor  enquanto ele a  inventa, ou finge  inventá-la, como acon -

tece no iní cio das Memórias pós tu mas de Brás Cubas, de  Machado

de Assis. (Impos sí vel dei xar de comen tar a coin ci dên cia  curiosa,

para nosso  efeito, de que Brás Cubas é o fun da dor de San tos, cujo
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18. Como se sabe, a ambi va lên cia do fármacon  enquanto remé dio e  veneno,  focada
na des cons tru ção do Fedro, é  objeto do impor tante  ensaio de Jac ques Der rida, A far -
má cia de Pla tão, Tra du ção de Rogé rio da Costa, São Paulo: Ilu mi nu ras, 1997.  Outras
abor da gens, envol vendo filo so fia, psi ca ná lise, mito, lite ra tura, tra tam também do
fármacon, asso ciado ao farmacós — o bode expia tó rio, a  vítima sacri fi cial. Sem
 seguir Der rida, embora aproveitando indicações suas, pre tendo reme ter o exame da
ques tão às ambi va lên cias recor ren tes na repre sen ta ção do Bra sil.
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nome o pai do pro ta go nista do  romance macha diano  invoca como

modo de dou rar a for tuna adqui rida no tra ba lho  manual com um

pres tí gio de ori gem nobre, dando-o ao filho, e de que este frau du -

len ta mente alega, na pas sa gem  citada, como o fun da dor de São

 Vicente, agre gando ao nome Cubas, pos si vel mente, o pres tí gio de

fun da dor da pri meira vila do Bra sil.)

Além das infor ma ções his to rio grá fi cas e socio ló gi cas, lidei

com ele men tos de natu reza antro po ló gica, psi ca na lí tica e lite rá ria.

A inten ção não é his to rio grá fica e nem exaus tiva, mas ensaís tica:

inter ro gar por mais de um lado um tema cul tu ral. O livro foi sendo

 escrito entre 2003 e 2007, e se res sente tal vez, na sua reda ção, das

pró prias osci la ções pelas quais o fute bol vai reve lando seus mean -

dros, suas faces, e algo do mundo. No caso, entre as expe riên cias

opos tas e sig ni fi ca ti vas das Copas de 2002 e 2006 — entre a vitó ria

e a der rota. Muito mais impor tante do que isso, ele tes te mu nha a

incer teza sobre o  alcance das mudan ças que afe tam o fute bol

 quando sub me tido ao cir cuito sem tré gua da sua repe ti ção con ti -

nuada, ao pla ne ja mento e à con cor rên cia intro je ta dos em grau

muito mais cer rado, ao car ros sel errá tico das con tra ta ções milio ná -

rias, e ero dido na sua capa ci dade de sim bo li za ção e supe ra ção da

vio lên cia. Mas  extrai muito do seu ânimo e sua ener gia do San tos de

Diego e Robi nho, que deram  alento novo não só ao clube, mas ao

fute bol  jogado no Bra sil  durante uma boa parte desse tempo. O fato

de Robi nho reno var como nin guém, nos últi mos tem pos, a pers -

pec tiva de um fute bol cria tivo no Bra sil fez que eu  jogasse no des -

tino dele, ins tin ti va mente, o des tino do meu pró prio  assunto neste

livro, que as pro va ções e tra pa lha das da Copa de 2006 aca ba ram por

dei xar em sus penso. (O fato de Robi nho ter nas cido e cres cido em

São  Vicente, por sua vez, lá perto do Beira-Mar e do Beija-Flor da

Vila Mar ga rida, fica só como o regis tro ine vi tá vel de quem sofre da

ten dên cia incu rá vel a ver sen tido em tudo.)
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2. A qua dra tura do circo: 
a inven ção do fute bol

pon tapé ini cial

Ao final de La era del fút bol — que é tal vez o mais con tun dente

de todos os  livros escri tos contra o fute bol —, o  ensaísta argen tino

Juan José  Sebreli  afirma que “ nenhuma das gran des ideo lo gias

uni ver sais — o cris tia nismo, o isla mismo ou o socia lismo [...] —

pude ram abar car una ni me mente socie da des, cul tu ras, con ti nen -

tes, raças e sis te mas polí ti cos tão diver sos como o fute bol che gou a

fazê-lo neste final de  século”. Para  Sebreli, o fute bol se  ombreia, de

 maneira usur pa dora, “com os gran des sis te mas reli gio sos e polí ti -

cos” e faz da “insig ni fi cân cia do seu con teúdo” a coisa mais impor -

tante que acon tece a  milhões de seres huma nos, e “a única que dá

um sen tido a suas vidas  vazias”.1

Além de ser pos si vel mente o cam peão mun dial do anti fu te -

bo lismo, o livro de  Sebreli é um exem plo aca bado, e reve la dor

 enquanto tal, da ideia do fute bol como “ópio do povo”, com a qual
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Marx cri ti cou o papel da reli gião. Con tudo, se, na conhe cida pas -

sa gem da Introdução à crí tica da filo so fia do  direito de Hegel, o filó -

sofo mate ria lista pen sou a reli gião sob a forma rica mente con tra -

di tó ria do “espí rito de um mundo sem espí rito”, o fute bol apa rece

a  Sebreli, mais pro pria mente, como a con su ma ção do não-espí rito

de um mundo sem espí rito. A denún cia de um qua dro uni ver sal em

que “vidas  vazias” são ocu pa das pelo “con teúdo insig ni fi cante” do

jogo está  ligada, pode-se dizer, ao fato de que cris tia nismo, isla -

mismo e socia lismo se pro põem a sal var a huma ni dade, lan çando-a

a um outro tempo, ou além do tempo,  enquanto o fute bol, que não

se pro põe a nada senão à ocu pa ção do tempo, acaba por ocu par o

seu lugar de modo intrans cen dente.

Eric Hobs bawm defi niu o fute bol como “a reli gião leiga da

 classe ope rá ria”, tendo em mente a  maneira  intensa pela qual a

massa da popu la ção tra ba lha dora se envol veu nas bata lhas sim -

bó li cas dos cam pos de fute bol  durante a expan são das cida des

indus triais. A defi ni ção do his to ria dor  inglês supu nha que o pro -

le ta riado  urbano impri miu sen ti dos ao jogo, de  maneira ativa, no

 momento de sua emer gên cia his tó rica:  criado e reser vado como

pri vi lé gio pela elite, o fute bol foi  tomado para si pela  classe tra ba -

lha dora. Mas isso seria ape nas uma espé cie de pri meiro tempo da

par tida his tó rica. Apli cada por  Sebreli ao final do  século XX, a

ques tão ganha uma  escala uni ver sal devas ta dora e inver tida: tudo

 sucumbe à des po li ti za ção e à des qua li fi ca ção dos con teú dos cul -

tu rais, subs ti tuí dos, no mundo do espe tá culo mas si fi cado e mer -

can ti li zado, pelo vazio do mais difun dido dos jogos de bola.

Assim, o fute bol, que já ser viu ao popu lismo, ao fas cismo e ao

tota li ta rismo, ser vi ria agora ao tota li ta rismo do poder eco nô -

mico, que lhe dá o seu rema tado  alcance mun dial, e  presta-se a

pro mo ver a acei ta ção con for mista do tra ba lho alie nado, a men ta -

li dade do puro ren di mento, a com pe ti ção bru tal, a agres são, o

 sexismo, o fana tismo, o bair rismo, o ati vismo irra cio nal das tor -
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ci das, o des prezo pela inte li gên cia e pelo indi ví duo, o culto dos

ído los, a mas si fi ca ção, o auto ri ta rismo, a fusão mís tica nos cole ti -

vis mos tri bais, a supres são do espí rito crí tico e do pen sa mento

inde pen dente.2

Não há  dúvida de que os itens dessa longa lista estão asso cia -

dos, mui tas vezes pro fun da mente, às prá ti cas fute bo lís ti cas. Mas

 importa saber como, e, antes de mais nada, escla re cer se a sua asso -

cia ção com o fute bol é necessária. A rigor, a lista de  Sebreli é uma

rela ção de con tin gên cias:  nenhuma delas  define o fute bol  enquanto

tal, e é pos sí vel dizer que ele só se rea liza ple na mente  quando não

está domi nado por elas. A pos si bi li dade de esta rem em jogo (o

fana tismo, o auto ri ta rismo, o  sexismo, a agres são, a mani pu la ção

capi ta lista), de for ça rem o jogo, de serem cata li sa dos, pro mo vi dos

ou des per ta dos pelo jogo, ao mesmo tempo em que nega dos pelo

jogo, é que per mite ao fute bol ser um campo de con fli tos sim bó li -

cos, de expres são trans cul tu ral e mun dial, mais do que o  deserto

do espí rito em que a huma ni dade dócil se  entrega à mani pu la ção

do tota li ta rismo da vez.

Para do xal mente, o fute bol vem a ser a mais reco nhe cí vel e

inter cam biá vel das ati vi da des supér fluas, e, por mais inte res ses

eco nô mi cos que este jam envol vi dos,  expande-se his to ri ca mente

por um fundo de moti va ções gra tui tas — e, sin to ma ti ca mente,

pou cas vezes son da das como tal. É muito sig ni fi ca tivo que, ao

longo das tre zen tas pági nas do livro de  Sebreli, em que se trata de

vio lên cia e fute bol, polí tica e fute bol,  dinheiro e fute bol, sexo e

fute bol, magia e fute bol, meios de comu ni ca ção e fute bol, per so -

na li dade auto ri tá ria e fute bol, civi li za ção e fute bol, não se encon -

tre uma única linha sobre fute bol (a não ser na pas sa gem em que

pro cura demons trar, injus ta mente, que Mara dona não é um dos

maio res fute bo lis tas de todos os tem pos).

44

2. Ver  Sebreli, op. cit., p. 316.
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É só essa ausên cia sin to má tica do fute bol que per mite falar,

com tanta cer teza, da insig ni fi cân cia do con teúdo do jogo,  quando

seria pre ciso enten der que, nele, como nas artes e na  música, o

con teúdo está ali como se não esti vesse: na ausên cia de sig ni fi cado,

mas  fazendo sentido e pondo em cena con teú dos con fli ti vos e

catár ti cos que o trans for mam nesse ves peiro uni ver sal de con gra -

ça mento e vio lên cia. É pelo fato de lidar de  maneira não ver bal

com o  núcleo de vio lên cia que cons ti tui as socie da des, a um tempo

ela bo rando-o e  expondo-se ao risco de trazê-lo à tona, que o fute -

bol pôde se tor nar o vín culo intri gante que atra vessa todo tipo de

fron tei ras.

“O que fazem vinte e dois mar man jos de cal ças cur tas cor -

rendo atrás de uma bola?”: a per gunta clás sica é, de fato, uma

amos tra do  quanto o jogo pode ser visto como uma ati vi dade per -

fei ta mente estú pida por quem o olha com ple ta mente de fora,

como uma dança com pul siva e sem  música. A ela res pon de ria

 Sebreli: pres tam-se a pro du zir o esque ci mento da explo ra ção

cole tiva, a fomen tar a ganân cia com pe ti tiva e a mol dar a per so na -

li dade auto ri tá ria. Mas a afir ma ção da cons ciên cia crí tica,  quando

supos ta mente imune aos efei tos do incons ciente, e acima da alie -

na ção da massa, tem difi cul dade de enten der que, mais do que o

campo  deserto da vida vazia, o fute bol é um campo de jogo em que

se con fronta o vazio da vida, isto é, a neces si dade pre mente de pro -

cu rar-lhe sen tido. Procurar, aqui, na acep ção ativa que  inclui tam -

bém encontrar, emprestar e inventar sen tido — ali onde ele falta

como dado, mas sobra como dis po si ção a fazê-lo acon te cer.

Como na dança e na  música, o jogo é um per se gui dor e um procu-

rador do sen tido que falta — um repre sen tante do que não está,

sem que, com isso, se pre tenda dá-lo como pre sente. Essa “pro du -

ção de pre sença”, evi den te mente não inten cio nada e não for mu -

lada nes ses ter mos, se dá numa tem po ra li dade pró pria, em ato,

com meios ele men ta res e con cre tos, e se repõe por que não se
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 esgota, na sua ins tan ta nei dade, na sua ime dia tez e na inde ter mi -

na ção  aberta de seus con teú dos.3

Não se pre tende negar aqui o lugar per fei ta mente legí timo

dos indi fe ren tes ao fute bol. Mas, para quem o ima gi ná rio da his tó -

ria é o  avanço da cons ciên cia plena rumo a um hori zonte sal ví fico,

o jogo  parece regre dir sem pre, num ciclo irri tante, ao ponto de

par tida. Para aque les  outros que, imbuí dos de uma teo ria crí tica

geral, não veem  sinais de vida na catás trofe do mundo, o jogo é des -

ti tuído de graça, além de par ti ci par em bloco do pro cesso de domi -

na ção. Para quem a vida se ali menta, no  entanto, na sua mul ti pli -

ci dade  aberta, de uma mar gem irre cu sá vel de  desejo e acaso — em

uma pala vra, de jogo —, o fute bol pode ser  objeto simul tâ neo de

pai xão e desa fio inte lec tual. Essa dis po si ção não é muito dife rente

 daquela que é  pedida pela arte — que supõe certa dose de acei ta -

ção da vio lên cia sim bó lica e da gra tui dade. Dito isso, seria pre ciso

enten der que a cons ciên cia his tó rica, a inte li gên cia crí tica e a von -

ta de polí tica, por um lado, e o tempo do jogo, por outro, são di men  -

sões inco men su rá veis que não se trans fe rem e não se redu zem,

assim como não se anu lam e não se  excluem. 

O fute bol pode ser visto como um sis tema sim bó lico que tra -

ciona o ima gi ná rio colo cando-o apa ren te mente à beira de um

pre ci pí cio: o real da perda. Está em ques tão, assim, a estru tura dia -

lé tica e dife ren cial do  sujeito, ampli fi cada para as mas sas. Em ter -

mos sim ples: é pre ciso que o tor ce dor  aceite a con di ção de que

esta mos sujei tos a  ganhar (assu mindo tem po ra ria mente uma oni -

po tên cia ima gi ná ria) e a per der (rece bendo uma cota de frus tra -
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3. A apli ca ção da ideia de “pro du ção de pre sença”, sem repre sen ta ção de sen tido,

ao  esporte em geral e ao fute bol em par ti cu lar se deve a Hans  Ulrich Gum brecht.

Faço dela um uso modi fi cado, con forme  debate publi cado em Willi Bolle (org.),

Hans  Ulrich Gum brecht, Flá vio  Aguiar, Anto nio  Medina, José  Miguel Wis nik,

op. cit., pp. 67-104. Ver tam bém Hans  Ulrich Gum brecht, Production of pre sence:

what mea ning can not con vey. Stan ford: Stan ford Uni ver sity Press, 2004.
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ção e de real), ambas rela ti vas e devol vi das ao rei ní cio do jogo. Esse

 es quema é gené rico o bas tante para não repre sen tar  nenhum con -

teúdo pre via mente deter mi nado, dei xando-se inves tir por cono -

ta ções ora mais difu sas ora mais dire cio na das, em que se en gan -

cham modos de rela ção entre indi ví duos e gru pos. Em casos

loca li za dos, recru desce aber ta mente em  suporte de con fli tos

 raciais, reli gio sos, polí ti cos,  sexuais. Um largo exem plá rio disso é

o livro de Fran klin Foer, Como o fute bol  explica o mundo (mas, de

novo, expli cando o fute bol sem falar do fute bol), em que se mos tra

o  quanto guer ras pas sa das e laten tes encon tram no fute bol um

meio de repe ti ção figu rada de seus acha ques, que se cris ta li zam em

times e riva li da des. É o caso da  guerra entre pro tes tan tes e cató li -

cos na Escó cia, tipi fi cada e reen ce nada no con flito entre Ran gers e

Cel tic, dos hooligans sér vios do  Estrela Ver me lha con tra croa tas,

do fran quismo his tó rico do Real  Madrid con tra a resis tên cia

 catalã do Bar ce lona.4

O livro dá ele men tos para per ce ber, tam bém, que o fute bol

está longe de se resu mir a um tea tro ale gó rico em que os times

encar nam  etnias, par ti dos polí ti cos e ideo lo gias em cho que.

Seque las dos con fli tos béli cos, tra zi das para o fute bol, não são

toma das neces sa ria mente ao pé da letra. Os tor ce do res do Tot te -

nham, por exem plo, um time  sediado na zona norte de Lon dres,

cha ma dos tru cu len ta mente de  judeus por seus adver sá rios (“yids”,

uma expres são de ine quí voco pre ce dente fas cista na Ingla terra),

assu mem a par tir de certo  momento a alcu nha,  fazendo do

 suposto  estigma o pró prio antí doto e a sua marca de iden ti dade

osten siva (algo simi lar  ocorre com a  equipe do Ajax da  Holanda).

Ado tando o xin ga mento, rever tem o cará ter pre ten sa mente nega -

tivo da expres são, impri mindo-lhe uma cono ta ção orgu lho sa -
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4. Fran klin Foer, Como o fute bol  explica o mundo. Tra du ção de Car los  Alberto

Medei ros. Rio de  Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
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mente pro vo ca tiva. É sig ni fi ca tivo, no caso espe cí fico do Tot te -

nham, que a alcu nha não des creva a popu la ção envol vida, isto é,

nem tor ce do res nem joga do res, tam pouco se  refira par ti cu lar -

mente à his tó ria do clube, a não ser como uma vaga refe rên cia à

 antiga pre sença de  judeus has sí di cos, ves ti dos tipi ca mente de

preto, “pré-moder nos e não assi mi la dos”, como mora do res nas

redon de zas da sede do clube. Assim, o ape lido ori gi nal mente faz

parte de uma  caçada tipi fi ca dora com a qual se estig ma tiza o outro,

imo bi li zando-o agres si va mente num este reó tipo por emprés -

timo. Aqui, pode-se dizer que a cifra judeu é  tomada como moeda

cor rente no ima gi ná rio da estig ma ti za ção, e recam biada em valor

posi tivo por aque les que são  objeto desta. Sub me tida à  lógica que

cerca o jogo,  sujeita-se ao prin cí pio da rever si bi li dade, onde cir -

cula de modo sus ce tí vel a mudar de sen tido e a  diluir sua uni la te -

ra li dade numa troca  ritual de pro vo ca ções. Assim, ela se torna uma

senha ambi va lente, tea tral mente tru cu lenta e  lúdica, de con fli tos e

riva li da des pos tos em jogo, cuja lite ra li dade tem de ser  tomada

com  reserva, na sua insu fi ciên cia. É certo que essa ambi va lên cia

gira em torno de um subs trato de vio lên cia e pre con ceito, que ela

ao mesmo tempo atua liza e rela ti viza.

O soció logo José de Souza Mar tins  refere-se, por outro lado,

ao caso de mora do res do  bairro de São João Clí maco e da  favela de

Helió po lis, em São Paulo, que pas sa ram a rea li zar perio di ca mente,

a par tir dos anos 70, jogos de fute bol em que bran cos e  negros se

enfren ta vam em times opos tos (o acon te ci mento foi regis trado

por Wag ner Mora les no filme Preto con tra  branco, de 2004).  Du -

rante a par tida, esses tra ba lha do res, que cres ce ram jun tos e divi di -

ram a mesma con di ção  social, e entre os quais se dão nor mal mente

casa men tos inter- raciais, escan ca ram pre con cei tos e alu sões reci -

pro ca mente depre cia ti vas. Ape sar da “viru lên cia dos este reó ti pos

nega ti vos”, no  entanto, o jogo ter mina em “risa das, abra ços e afa -

gos” entre as par tes, cul mi nando no  boteco ou no chur rasco co -
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mu  ni tá rio em que “os desa cer tos da par tida” e “os xin ga men tos

racis tas” são  objeto de comen tá rios humo ra dos e fes ti vos.5 Mui tos

den tre eles são mes ti ços, nem bran cos nem  negros, que se veem na

situa ção de esco lher arbi tra ria mente o seu time, o que por si só

rela ti viza o con flito ritua li zado no jogo. Ran co res e dis sen sões

 raciais laten tes são cana li za dos, de todo modo, para a mol  dura da

dis puta,  fazendo que os laços  comuns pre va le çam sobre o subs -

trato estig ma ti zante dos pre con cei tos difu sos ou loca li za dos. Se

acre di tar mos, inclu sive, com base no exem plo ante rior, que os

con fli tos ritua li za dos não são lite rais, pode mos supor que esses

bran cos e  negros  pobres fin gem, no jogo de fute bol, os pre con cei tos

que deve ras  sofrem, par ti lhando-os e pur gando-os reci pro ca -

mente. Com  aquela fé  cênica de que o jogo é capaz, o fute bol lhes

dá a opor tu ni dade de simu lar algo que de fato expe ri men tam na

vida real, mas aqui como ato res de um rito em que a opo si ção é

posta para ser desa ti vada.

Em todos esses casos, os jogos de bola cata li sam vio lên cias

acu mu la das e poten ciais, cha mando-as sobre si, ora exa cer bando-

-as, ora  diluindo-as. O  núcleo duro do con flito pre va lece nos exem -

plos mais extre mos de Foer,  enquanto vinga uma área mole de  atrito

e aco mo da ção repa ra dora no exem plo de José de Souza Mar tins

(pelo qual pas sam as com ple xi da des ambi va len tes da ques tão  racial

no Bra sil). A com bi na ção de vio lên cia com reci pro ci dade fes tiva,

em que a ritua li za ção dos cho ques con tri bui para o for ta le ci mento

dos laços comu ni tá rios, faz parte habi tual, por estra nho que  pareça

e como vere mos  adiante, da his tó ria ime mo rial dos jogos de bola.

Mar tins  afirma, ainda, que esses “con fli tos ritua li za dos, social -

mente con fi na dos e repe ti ti vos, fora do eixo de refe rên cia  social da

 classe”, fazem do fute bol uma “ceri mô nia que exor ciza o con flito
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5. José de Souza Mar tins, “Pátria mada”, Valor Eco nô mico,  Caderno Eu & Fim de

 Semana, 7 jul. 2006.
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prin ci pal, o con flito da rup tura estru tu ral, des viando-o para for -

mas de con flito roti neiro e repa ra tó rio, de recons ti tui ção  cíclica do

 tecido  social rom pido”. Inver tendo a colo ca ção sem des qua li ficá-la,

pode-se dizer que o fute bol sub mete a opo si ção de clas ses a uma

outra  lógica que a socio lo gia tem difi cul dade em cap tar.

É notá vel, senão óbvio, que os times bra si lei ros não sejam

por ta do res obri ga tó rios de con teú dos: times acen tua da mente

popu la res, como o Corin thians e o Fla mengo, tra zem  decerto essa

marca na com po si ção  social da tor cida e no ethos que os acom pa -

nha, mas isso não os  impede de incor po rar con tin gen tes de  outros

estra tos  sociais; as tor ci das de times ori gi na ria mente de elite, como

o São Paulo e o Flu mi nense, incor po ram lar ga mente estra tos

popu la res. O Pal mei ras, clube tra di cio nal de imi gran tes ita lia nos

que  remonta ao Pales tra Itá lia ori gi nal, tem uma tor cida que extra -

pola esse per fil, e que tomou para si, como senha de orgu lho, o xin -

ga mento de que era  vítima,  fazendo da desig na ção de porco (depre -

cia tiva do imi grante, ao que  parece) o seu totem. Em revan che,

chama corin tia nos de favelados. Essa troca de estig ma ti za ções

pode dege ne rar em con fli tos reais entre fac ções da tor cida que,

mais que o jogo, que rem con flito, mas pode fazer parte, tam bém,

de um  grande psicossocio drama ritua li zado, cujo movi mento

prin ci pal con siste em lan çar pecha sobre o outro e no qual os estig -

mas recí pro cos são eva cua dos catar ti ca mente. 

Pode-se asso ciar gene ri ca mente o São Paulo Fute bol Clube à

bur gue sia pau lista, o Pal mei ras à  classe média, o Corin thians às

clas ses popu la res e parte da nova tor cida san tista a  jovens  pobres e

semi de lin quen tes. Mas essa tipi fi ca ção,  embora tenha fun da -

mento na his tó ria des ses clu bes, resul ta ria numa redu ção gro tesca,

se  tomada à letra como des cri ção de um mundo fute bo lís tico para -

lelo ao espec tro  social. A ade são aos clu bes der rama ampla mente

dos repar ti men tos  sociais, vai sendo apro priada pelas gera ções ao

sabor das vitó rias e der ro tas sazo nais, decan tando-se em par ce las
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de tor cida com per fil etá rio sin to má tico, que regis tram a memó ria

de épo cas vito rio sas em que se deu a iden ti fi ca ção infan til com o

clube. Forma-se, assim, um espec tro de tor ci das que guar dam esta -

tis ti ca mente na sua com po si ção o espec tro da his tó ria dos cam -

peo na tos, e que tomam para si a iden ti fi ca ção com tra ços éti cos

acu mu la dos e asso cia dos aos times: uma certa  fleugma — para não

dizer sen ti mento de supe rio ri dade de  classe — são-pau lina; a apai -

xo nada  entrega luta dora corin tiana, for te mente gre gá ria; a  eterna

busca da revi ves cên cia da cria ti vi dade san tista. Tor ce do res agru -

pa dos podem tam bém hos ti li zar mem bros de sua pró pria tor cida

com base num crivo de  classe (são-pau li nos  pobres se divi dindo

entre agre dir ou não um são-pau lino “boy”).

A divi são da popu la ção de uma  cidade em times  rivais, cla ra -

mente dua li zada em algu mas cida des, como acon tece com Grê mio

e Inter na cio nal em Porto Ale gre, Atlé tico e Cru zeiro em Belo Hori -

zonte, e Bahia e Vitó ria em Sal va dor, obe dece, para além dos per fis

socio ló gi cos, a uma neces si dade antro po ló gica: a de se divi dir em

“clãs totê mi cos” mesmo no mundo  moderno, e dis pu tar ritual -

mente, num mer cado de tro cas ago nís ti cas, o pri mado  lúdico-

-guer reiro, como se não fosse pos sí vel ao grupo  social exis tir sem

sus ci tar por den tro a exis tên cia do outro — o rival cuja afir ma ção

me nega me afir mando.

Em todos os casos, a base é uma só:  ganhar  remete ao ima gi -

ná rio (a sen sa ção plena e fugaz da com ple tude), per der  remete ao

real (à expe riên cia de um corte que  devolve ao sen ti mento da

falta), e empa tar, ou vol tar ao zero a zero do rei ní cio, é o pres su -

posto sim bó lico do jogo, que o movi menta e o faz reco me çar.

 Quando  vigora den tro des sas con di ções, o fute bol é um instru -

mento de ela bo ra ção de dife ren ças, um campo fes tivo e polê mico

de diá logo não ver bal, pro je tado no ter reno da dis puta  lúdica, que

atua liza a neces si dade de que haja um outro para que eu seja, de

que um outro me  afirme ao me negar. 
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 Enquanto psi co lo gia de mas sas, o fute bol se  inclui, em prin -

cí pio, entre aque las for ma ções de hipnose compartilhada em que o

 sujeito se iden ti fica cega mente, ao lado de  outros que com par ti -

lham a sua iden ti fi ca ção, com um  objeto no qual reco nhece um

ideal-de-eu (no caso, o clube como ídolo, e os ído los do clube a seu

ser viço).6 Paso lini fala do tor ce dor faná tico como  alguém que tem

a parte prin ci pal do cére bro “des ta cada do resto, e que não é capaz,

sob o  efeito dessa ilu mi na ção caris má tica, senão de um único pen -

sa mento, fixo, imu tá vel”.7 Ao con trá rio do tor ce dor mais  aberto,

 segundo ele capaz de tem pe rar esse  estado com certa iro nia, ceti -

cismo e dis tan cia mento, o tor ce dor men tal mente  estreito, pro vin -

ciano, auto ri tá rio, é  tomado com ple ta mente pela sua fixa ção. No

fute bol, no  entanto, o ideal-de-eu hip nó tico está posto a prê mio e

 sujeito per ma nen te mente a uma queda no real. Isso dife ren cia o

jogo das for ma ções cole ti vas de natu reza fas cista, que estão aí, jus -

ta mente, para não admi tir a pos si bi li dade dessa rever são.  Hitler

expôs-se a ela, ao pre ten der fazer das Olim pía das de 1936 um des -

file inex pug ná vel da supe rio ri dade  ariana; a pri são, em 1942, de

todos os joga do res do com bi nado ucra niano FC Start (que era for -

mado por joga do res do  Dínamo e do Loko mo tiv de Kiev, e que se

tor nou um sím bolo de união nacio nal  durante a  Segunda  Guerra),

com ple tada pela exe cu ção de qua tro entre eles, por se recu sa rem a

per der para um time de ofi ciais da força aérea alemã, é uma

demons tra ção  extrema e sinis tra disso.8 Em con di ções nor mais, a
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6.Ver Sig mund Freud, “Psi co lo gia de las masas y ana li sis del ‘yo’”(1921). In Obras com -

ple tas. v. 3. Tra du ção de Luis Lopez-Bal les te ros y de Tor res. Madri: Biblio teca Nueva,

1973, pp. 2563-610. Ao final do texto, Freud monta um  modelo reve la dor de rela ções

sis te má ti cas entre a for ma ção cole tiva, a hip nose, o ena mo ra mento e a neu rose. 

7. Pier Paolo Paso lini, op. cit., p. 71.

8.Ver Andy Dou gan, Futebol &  guerra: resis tên cia,  triunfo e tra gé dia do  Dínamo na

Kiev ocu pada pelos nazis tas. Tra du ção de Maria Inês Duque  Estrada. Rio de  Ja -

neiro: Jorge Zahar, 2004.
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“hip nose” pelo jogo deixa o  sujeito entre a rea li za ção momen tâ nea

da sua pai xão, na vitó ria, e o con vite a revi si tar a sua neu rose a cada

der rota mais pro funda. O que  implica, no  mínimo, um pro cesso

pes soal que se movi menta e se des loca, que se vê obri gado a supor -

tar gol pes na idea li za ção — se não for eman ci pa dor pelo tanto que

con tém de pos sí vel apren di zado sobre a ordem geral das coi sas. 

Além disso, a hip nose de mas sas é um nível e um modo da

rela ção com o fute bol, mas não o único, nem o mais impor tante: o

dese nho do jogo, suas varia ções nar ra ti vas, os ins tan tes de  beleza

plás tica e de inte li gên cia, a pró pria  rotina e o tédio con vi dam o

espec ta dor escla re cido a ir além da hip nose iden ti fi ca tó ria, a sair

do papel res trito do tor ce dor clu bís tico ou nacio na lista, e a ren der-

-se à rever si bi li dade e à alter nân cia, que con sis tem no seu  recado

mais fundo. Razão pela qual os Fla-Flus podem ser tão esti mu lan -

tes e inte res san tes no fute bol (onde o pró prio jogo se encar rega de

rever ter de  alguma forma a para li sia dos opos tos) e tão nefas tos na

vida inte lec tual, onde imo bi li zam e este ri li zam o pen sa mento.

Ao tocar na  ferida cons ti tu tiva do  sujeito, no  entanto,  fazendo-

-o pro var o gosto da con tin gên cia e da fali bi li dade,  tomado nesse

caso, e em grupo, como insu por tá vel, o fute bol é tam bém o cata li -

sa dor da vio lên cia pré via, fun da men tal e mas siva ao outro (que se

dá no caso das gan gues que agem como tor ci das orga ni za das, e que

se entre bus cam para bata lhas cam pais à mar gem do jogo — ou que

ata cam, no  limite, os sím bo los do pró prio time e seus joga do res,

 quando frus tram a iden ti fi ca ção). Desa pa re cem as media ções

sim bó li cas em que se entre te cem os opos tos, pre va lece a des carga

ima gi ná ria e real na base do tudo ou nada. O jogo de fute bol ofe -

rece, nesse caso, muito menos do que um  código  lúdico-sim bó lico,

a  figura espe lhada e mor tal desse outro, repre sen tado no rival. A

 lógica que  comanda essa posi ção não é a da necessidade de um outro

que me  afirme ao me negar, mas a da necessidade de negar radi cal -

mente o outro cuja sim ples exis tên cia me nega. Fra cassa o diá logo
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con fli tual tendo como base um  código com par ti lhado, ins tau ram-

-se a ten dên cia ao cho que real da vio lên cia  física e o  regime em que

só a sim biose com os alia dos  devolve a frá gil ima gem intei riça que o

outro estra ça lha. O des tino dessa forma extre mada da hip nose

cole tiva é o con fronto, a pre texto do jogo, com adep tos de  outros

emble mas, numa luta de morte simu lada ou real em que o ata que

à  figura do ini migo é um aten tado à pró pria pre ca rie dade da

autoima gem. Não é difí cil reco nhe cer aí uma espé cie de  maquete

viva de um  estado de coi sas que o mundo nos apre senta de mui tas

for mas, em mui tos  níveis, e em mui tas áreas da exis tên cia.

Ao ten tar iso lar, com muita difi cul dade, as cau sas do fenô -

meno, os estu dos socio ló gi cos se depa ram com o fato de que os

gru pos vio len tos que para si tam o jogo podem ser de  jovens anô -

mi cos, não incluí dos no pro cesso de sim bo li za ção  social, de pro -

du ção e de con sumo, mas podem ser tam bém de neo con su mi do -

res igual mente anô mi cos, em busca do gozo nii lista de uma espé cie

de  esporte radi cal de mas sas. Nesse caso, a vio lên cia tanto indi ca -

ria a desi gual dade  social, dando  sinais da exclu são daque les que

estão dis tan tes dos bene fí cios  sociais,  quanto a cor ro são da sim bo -

li za ção num  ambiente de con su mismo gene ra li zado, de satu ra ção

do ima gi ná rio e de vale-tudo, em que a vio lên cia salta como “ato

gra tuito”.9

Pode-se dizer que, no Bra sil, a vio lên cia entre tor ci das é tal vez

algo como um  esporte radi cal de  pobres, entre  pobres, ater ro ri -

zando os ricos —  pobres para os quais a inclu são numa tor cida e

seus emble mas, em bata lha cam pal com a tor cida outra, faz mais

sen tido do que os tor neios sim bó li cos do jogo. Uma massa juve nil
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9. Ver  Richard Giu lia notti, “Cul tu ras do espec ta dor: pai xão pelo jogo na  Europa e

na Amé rica  Latina”, capí tulo 3 de Sociologia do fute bol: dimen sões his tó ri cas e socio -

cul tu rais do  esporte das mul ti dões. Tra du ção de Wanda  Nogueira Cal deira Brant e

Mar celo Nunes. São Paulo: Nova Ale xan dria, 2002, pp. 62-92. Em espe cial, p. 78.
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para os quais não falam tanto os sím bo los  sociais com par ti lha dos

a ade rir, mas ima gens de reco nhe ci mento cole tivo que se  erguem

para se con tra por à exis tên cia do outro, numa rela ção de reci pro -

ci dade ao  avesso. O cres ci mento dessa fra tura é o  índice de algo

difí cil de  nomear. Ela  envolve o esgar ça mento de sím bo los de reco -

nhe ci mento fami liar, de inclu são esco lar, de pers pec ti vas de

 emprego, de ascen são, de gra ti fi ca ção  social etc. Mas, mais que

isso, põe em jogo  aquele valor de difí cil deter mi na ção que dá um

sen tido  mediado para a exis tên cia, e que supõe as iden ti fi ca ções

social mente cons truí das. O fute bol tanto con tém a via de ela bo ra -

ção des sas iden ti fi ca ções  quanto dá  sinais da sua falên cia, sina li -

zando a falha no prin cí pio de sus ten ta ção das for ças ten sas que

estão pre ca ria mente arti cu la das e mobi li za das por ele. Nele se joga

um outro jogo surdo em que está  cifrado, sem ser repre sen tado, o

des tino da vida  social. 

Hobs bawm fala de uma  difusa e  extensa ero são do valor sim -

bó lico do  Estado e do reco nhe ci mento da repre sen ta ti vi dade da lei,

que pos si vel mente con tri buem para uma espé cie de aque ci mento

glo bal da vio lên cia no mundo, e, com ela, da vio lên cia em torno do

fute bol. Mas, curio sa mente, dá como exem plo de lei ampla mente

reco nhe cida, capaz de figu rar em algum nível como con tra ponto a

essa ero são, jus ta mente a lei do fute bol.10 Assim, dife ren te mente

 daquela ideia de que, por ser alie nante, o fute bol  impede a eman ci -

pa ção da vida  social, pode-se arris car a hipó tese de que ele se tor nou,

no mundo con tem po râ neo, o  índice osci lante e pro ble má tico da pró -

pria con di ção de pos si bi li dade da vida civi li zada. 

Na ver dade, o fute bol só tem a força que tem por que  abriga

esse  núcleo ambi va lente:  abriga a briga, e, ao fazê-lo, trans forma

em outra coisa o fun da mento pri má rio,  arcaico e irra cio nal da vio -
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10. Eric Hobs bawm, “A ordem  pública em uma era de vio lên cia”. In op. cit., pp.

138-51. Ver, em espe cial, p. 144.
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lên cia. Ambi gua mente, a vio lên cia não lhe é estra nha, e  quando

vem à tona, vem, de certa forma, de den tro  daquele  núcleo mais

 íntimo que ele ela bora e trans cende. O diag nós tico de  Sebreli passa

por fora da trama con tra di tó ria do jogo e con sa gra a  segunda alter -

na tiva, a da nega ção ten den cial ou radi cal do outro (a agres são, o

ati vismo irra cio nal das tor ci das, a supres são do espí rito crí tico),

como sendo todo o fute bol.

Daí que essa longa dene ga ção, em que se fala de tudo que cerca

o fute bol sem nunca falar do fute bol,  esteja pos si vel mente escon -

dendo algo que lhe é insu por tá vel, isto é,  aquilo que, no jogo,

 retorna sem pre por que nunca se  esgota,  aquilo que tem e não tem

sen tido, que é sério e brin ca deira, e que não se reduz à  pureza das

ações  morais por que põe em ação um con junto de rea li da des mais

ele men tar e mais amplo do que elas. 

É impor tante con si de rar, a  título de con tex tua li za ção, que o

peso trau má tico da Copa do Mundo de 1978, rea li zada na Argen -

tina  durante a dita dura mili tar, a mis tura de delí rio patrió tico e

repres são sinis tra que se repli cou  depois, de outro modo, no epi só -

dio da  guerra das Mal vi nas, con tri bui cer ta mente para a visão sem

bre chas de um fute bol som brio, que se  depreende do livro de

 Sebreli. Se há, no ima gi ná rio argen tino, uma certa gan gorra

 maníaco-depres siva entre o entu siasmo cole tivo e a sua cor res -

pon dente res saca nega dora, La era del fút bol é a repre sen ta ção con -

su mada do  segundo lado. Com  aquela pro pen são a sub me ter os

assun tos a uma gra vi dade sem sobra ou tole rân cia para a gra tui -

dade. Mas con tri bui tam bém para a sua visão geral a dis po si ção

filo só fica que ele repre senta tão cabal mente, e que supõe que a psi -

co lo gia de mas sas se  esgota num caso de socio lo gia, deter mi nado,

em  última ins tân cia, pela mani pu la ção eco nô mica, atro pe lando a

dife ren cia ção da cul tura. Fala aqui uma crí tica cul tu ral de inten -

ções frank fur tia nas, mas da qual se  tirasse toda sen si bi li dade para
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a his tó ria  social e para a dimen são esté tica, e da qual só se  extraísse

o resul tado bruto da nega ti vi dade.

Indo, então, ao resul tado bruto da nega ti vi dade, o que o livro

de  Sebreli sina liza, mais como sin toma do que como refle xão ex -

plí cita, é o sen ti mento que nos ronda, e ao qual a Copa de 2006 deu

forma, de que  aquilo que cha ma mos de fute bol vem  mudando a

ponto de vir a não poder mais ser, e de que, presa das con tin gên cias

que o cer cam e o tomam, entra num pro cesso de muta ção e numa

rota vir tual de invia bi li dade. O que inte ressa nessa ques tão, a meu

ver, é, por um lado, a sua incon clu si vi dade atual — o que ela tem

de  aberta —, e, por outro, as enor mes con se quên cias cul tu rais,

filo só fi cas e polí ti cas que ela põe, envol vi das na dis cus são apa ren -

te mente fútil e tri vial de um mero jogo que  ganhou impor tân cia

exces siva aos olhos de seus crí ti cos, ao mesmo tempo em que foi se

tor nando um  índice ine gá vel do mundo con tem po râ neo. 

O fato é que qual quer dis cus são a esse res peito gira no vazio

se não ten tar  entrar no cerne da per gunta mais difí cil e ele men tar:

se tan tos interesses, de todos os tipos pos sí veis, giram em torno do

fute bol, o que é que está no meio desse giro? O que tanto inte ressa

no fute bol? 

Para enfren tar essa ques tão é pre ciso, como se diz em lin gua -

gem fute bo lís tica, bai xar a bola.

bola e campo

O poder de irra dia ção do fute bol é impen sá vel sem uma

feno me no lo gia da bola: esse  objeto dis tinto de todos os  outros —

sem qui nas, pon tas, dorso ou face, igual a si mesmo em todas as

dire ções de sua super fí cie —, que rola e quica como se ani mado

por uma força  interna, pro je tá vel e abra çá vel como  nenhum. A

bola é  redonda — não há como  recuar  diante da mais  rotunda das
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obvie da des. Ao con trá rio, é pre ciso redes co brir esse fato espan -

toso, que a dis tin gue de todo o resto: “a  esfera é [...] a forma pri -

mor dial, [...] a menos ‘ especificada’ de todas, seme lhante a ela

mesma em todas as dire ções, de sorte que, num movi mento de

rota ção qual quer em torno do seu cen tro, todas as suas posi ções

suces si vas podem ser sem pre rigo ro sa mente super pos tas umas às

 outras”.11 Mas essa forma uni ver sal ganha uma con cre tude  rasante

 quando con ver tida em  objeto de jogo, feita de gomos de couro,

 bexiga ou bor ra cha, cheia de for ra gem ou de ar, imi tada num coco,

numa  laranja ou numa bola de meia. Assim, ela é ao mesmo tempo

geo mé trica e vis ce ral, telú rica e aérea, pedes tre e  celeste, pla tô nica

e aris to té lica, obra de enge nha ria e de bri co la gem: per feita em si

mesma e  sujeita a todas as apro pria ções (“pura ou degra dada até 

a  última bai xeza”, como no verso de  Manuel Ban deira sobre a

mulher- estrela-da-manhã, pas sando, como se ina tin gí vel, pelas

mãos e pelos pés de todos).

Pode-se reco nhe cer nes ses atri bu tos (que a apro xi mam da

 mulher-mãe e da vir gem-puta, infi ni ta mente invo cada nos está -

dios e nas vár zeas) as raí zes do fas cí nio tan tas vezes com pul sivo

que ela pro voca, visí vel nos ges tos da  criança e nas mul ti dões de

adul tos. A  criança, aliás,  entende per fei ta mente a bola muito antes

de enten der as pala vras. Trata-se de domi nar esse  objeto per feito

por defi ni ção (aca bado em si mesmo como  nenhum outro) e

esca pa diço por natu reza (ime dia ta mente móvel,  quando  tocado).

A bola mag ne tiza a aten ção por meio de uma com ple tude vivaz,

que não deixa de ser uma exten são do corpo, ao qual adere e do

qual se des prega, como um ioiô que  envolve o  sujeito nas suas

 linhas ima gi ná rias. Ao mesmo tempo, ela liga o eu e o outro em

laços ins tá veis e atra ti vos. A sua pre sença hip no tiza e coreo grafa o
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temps. Paris: Gal li mard, 1945 [1970], p. 186.
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grupo, que, à volta dela, dança um socio grama calei dos có pico, um

psi co drama irre sis tí vel. 

É pos sí vel enxer gar tudo isso nas tan tas fotos que sur preen -

dem gru pos de crian ças e de adul tos, em todas as par tes do mundo,

iman ta dos por ela, dis pu tando-a sobre areia, lama, grama, char -

cos, deser tos, para le le pí pe dos, bei ras,  linhas do mar, em meio a

par ques,  pátios, usi nas, esta cio na men tos, vie las, esta ções petro lí -

fe ras, zonas de  guerra, mos tei ros, cam pos de refu gia dos. Tomo

como exem plo o  acervo foto grá fico da agên cia Mag num, cujos

fotó gra fos, sem nunca terem saído para uma repor ta gem sobre

fute bol, em déca das, encon tra ram-no em toda parte e em todo

tipo de situa ção, excep cio nais ou coti dia nas.12 Seja onde for, dese -

nhando o tra çado invi sí vel que ele triza o grupo e o  repuxa para um

ponto de diver gên cia que é tam bém de con ver gên cia. 

Assim, a bola não é só um  objeto do  desejo, mas o meio que dá

a este um foco, como se  pudesse torná-lo visí vel. A atra ção pelos

jogos de bola é quase sem pre uma marca de infân cia: há nesse

movi mento algo de uma fixa ção infan til, de uma liga ção que

advém, em geral, de sua par ti ci pa ção pre coce no pro cesso iden ti fi -

ca tó rio dos sujei tos. Mas não se trata de uma fixa ção neces sa ria -

mente regres siva. Pode-se dizer que fun ciona como um fio que liga

a infân cia e a vida  adulta sem que um corte ine vi tá vel as  separe. Tal

 reserva tem o poder de reu nir os  homens numa atmos fera mista de

cum pli ci dade e dis puta, sem pre rever sí veis na  medida em que o

adver sá rio de agora pode ser o par ceiro do jogo  seguinte. Cons ti -

tui-se nisso uma cul tura da com pe ti ção, que a civi liza e lhe dá uma

forma reco nhe cí vel — de cuja falta as mulhe res mui tas vezes se res -

sen tem. Pode-se dizer tam bém que é uma cul tura difu sa mente

homos se xual, como todas aque las, aliás, que ope ram num nicho

libi di nal mas cu lino sepa rado das mulhe res. Mas essa  curiosa dis -
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puta para ver quem mete mais gols no outro, acom pa nhada da

 suruba figu rada das come mo ra ções,  explode ban dei ro sa mente, de

fato, em homos se xua li dade mal resol vida jus ta mente  quando se

 expressa em sur tos homo fó bi cos. Já se disse que,  enquanto namo -

ra das e espo sas mui tas vezes riva li zam com as aten ções do homem

para com o fute bol, a mãe  coloca-se numa posi ção sig ni fi ca ti va -

mente cúm plice, pois sabe,  íntima e intui ti va mente, que a liga ção

dos  filhos com a bola — pri má ria, ances tral, nos tál gica da esfe ri ci -

dade per dida — é, de algum modo, uma liga ção com ela. 

Para pas sar  adiante da pura pro mis cui dade  lúdico-infan til

com a bola, em que o que mais  importa é cor rer gra tui ta mente atrás

e em volta dela, os jogos se veem obri ga dos a criar um  espaço com -

pa tí vel para a dis puta con se quente e a con ta gem dos resul ta dos,

dando-lhe dire cio na li dade. Pode ría mos dizer, cor rendo o risco do

esque ma tismo: trata-se de tra du zir e con ver ter a liga ção com a mãe

numa iden ti fi ca ção com o  modelo  paterno. Essa con ver são só pode

se dar, então, atra vés da dia lé tica da  esfera com o plano, isto é, da bola

com o campo — em  última aná lise, do cír culo com o qua drado. O

qua dri lá tero é o ter ri tó rio da obje ti va ção dos com ba tes e de sua

deter mi na ção quan ti fi ca dora; a bola é o meio dis pa ra dor dos movi -

men tos dese ja dos e impre vi sí veis, ras treando o campo e repu xando-

-o vir tual mente, em seu movi mento. Chico Buar que for mu lou essa

dia lé tica num  artigo ilu mi na dor em que reco nhece os “donos do

campo” e os “donos da bola” nos modos pre do mi nan tes de se jogar

fute bol em paí ses ricos e em paí ses  pobres, com  ênfase na ocu pa ção

do qua dri lá tero e na obje ti va ção da dis puta, de um lado, ou no

domí nio gra tuito da bola e sua ele va ção a brin quedo, de outro (ver,

 adiante, o item “Donos do campo e donos da bola”, nesta seção).13
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13. Chico Buar que, “O mole que e a bola”, em  Eduardo Coe lho (org.), Donos da
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A pala vra campo  designa um ter reno  extenso e não aci den -

tado, e, para além de sua acep ção agrí cola, o  espaço capaz de tor nar-

-se o tea tro de um jogo de for ças, suge rido pela pala vra alemã Kampf,

da mesma raiz, sig ni fi cando luta, e pela pala vra campeão, o luta dor.

O campo está a um passo da arena de  guerra. Mas uma arena que se

 presta mais à visi bi li za ção do com bate, isto é, à sua espe ta cu la ri za -

ção e sua sim bo li za ção, do que à sua rea li za ção lite ral,  quando ele

não se des tina expres sa mente a fins agres si vos e passa a deci dir, num

tira-teima  ritual com o outro, sob o olhar de  outros, quem detém,

por um  momento ritua li zado, o domí nio de uma moda li dade.

Se o campo con vida para o con flito poten cial, a bola o des via

e o repõe em  outros ter mos: não se ataca, em prin cí pio, o corpo do

ini migo, mas se desen ca deia a dis puta por um  objeto inter posto.

Hilá rio  Franco  Júnior cita Des mond Mor ris, que viu no fute bol

um suce dâ neo da caça de sobre vi vên cia dos povos pri mi ti vos, da

caça san grenta das are nas anti gas e da caça espor tiva inven tada

pelos ingle ses. Trata-se de uma  guerra modi fi cada em que “não se

ata cam os adver sá rios”, mas a presa dis pu tada igual mente pelos

dois gru pos. Nessa “ caçada recí proca”, cada bando tenta ao mesmo

tempo “impe dir a morte sim bó lica de sua presa e matar a presa do

outro bando”.14 Os jogos eufe mi zam ou subli mam, assim, as vio -

lên cias pro je ta das no campo da bata lha, e mag ne ti zam o  espaço

pela pre sença da bola em dis puta,  fazendo dele um campo de for -

ças ele tri zado pelas  linhas vir tuais dos seus tra ça dos. 

capo tão e capi tal

O sim bo lismo ago nís tico das prá ti cas com bola, sur gido nas

mais remo tas civi li za ções agrá rias, apa rece comu mente  ligado a
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ritos em que os movi men tos da  esfera são tidos como dota dos da

pro prie dade de reger o sol e a lua, dar-lhes for ças, impe dir ou pro -

du zir cata clis mas, pro pi ciar far tura. Em con tex tos arcai cos, a bola

tem o con dão da “magia sim pá tica”, fun dado na sua seme lhança

com as lumi ná rias celes tes. Acha dos arqueo ló gi cos, indí cios ico -

no grá fi cos e resí duos eti mo ló gi cos apon tam para essa con ju ga ção

de bola e movi men tos  astrais num arco amplo o bas tante para ir do

 Oriente ao Oci dente, de chi ne ses, japo ne ses, egíp cios e babi lô nios

a gau le ses e bre tões (nada se com pa rando, no  entanto, à dimen são

que os jogos de bola ganha ram nas socie da des do  México pré-his -

pâ nico —  assunto ao qual vol ta re mos, em “Jogo e rito”). 

Dife ren te mente da maior parte das prá ti cas lúdi cas e  rituais

pré-moder nas, o fute bol  inglês con suma o pro cesso de apa ga -

mento da sacra li dade da bola (inse pa rá vel do desencantamento

geral do mundo  moderno), em que ficam neu tra li za das as suas

impli ca ções mági cas, telú ri cas e cos mo ló gi cas, num campo autô -

nomo e apa ren te mente  isento de sor ti lé gios míti cos. O jogo, que se

 inclui então no com plexo sis tema espor tivo  criado pelos ingle ses

na  segunda  metade do  século XIX, obe dece a uma gra má tica esqua -

dri nhada em campo pelas suas  regras con tá beis, que se esgo tam,

em prin cí pio, pela deter mi na ção do ven ce dor numé rico. É ver -

dade que o fun da mento fina lista e prag má tico da busca dos resul -

ta dos é pouco para dar conta das for ças pro fun das que ele mobi -

liza, e que a vio lên cia, escan ca rada nos ritos sacri fi ciais e nas

fes ti vi da des tru cu len tas do mundo medie val, não se  ausenta do

fute bol  moderno, tendo nele um lugar cru cial, nem sem pre visí vel,

às vezes visí vel  demais. 

Se acom pa nha mos as trans for ma ções da bola desde que sur -

giu o fute bol bri tâ nico, vere mos que ela car rega tam bém a sua

mitologia pró pria, num sen tido pró ximo das Mitologias de  Roland

Bar thes, que inves ti ga vam com incon fun dí vel humor semio ló gico

o ima gi ná rio dos meios de massa no pós- guerra, isto é, a mitologia
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burguesa. É o que faz a seu modo o escri tor espa nhol  Vicente

Verdú, no fas ci nante El fút bol: mitos, ritos e sím bo los, de 1980.15

Verdú anota a pas sa gem da velha bola de capo tão, que rei nou

até os anos 50, legu mi nosa e vis ce ral, feita de couro explí cito (cujo

 cheiro recen dia), encor doada e even tual mente irre gu lar, com seu

pul mão de  bexiga às vezes sal tando por entre os gomos,  quando

des gas tada e labo rio sa mente engra xada com sebo, para a bola

 branca, her mé tica, sin tá tica e sin té tica, que “se diz a si mesma de

den tro de um cen tro  autista e pon tual”, imper meá vel, con cluída,

labo ra to rial, que se intro duz nos anos 60 (para jogos notur nos), e

se gene ra liza nos 70.16 Na pri meira, adver tia-se ainda “a natu reza

agro pe cuá ria do fute bol”, remis siva de certa  maneira às prá ti cas

ime mo riais do calcio e do soule: “era um pro duto hor tí cola e for te -

mente  sexuado, com rosto e bio lo gia telú rica,  rebelde a ser tra tado

indis tin ta mente a par tir de qual quer ponto”, dada a sua rela tiva

irre gu la ri dade. “Grá vida” no  aspecto, recla mando a dig ni  dade

exis ten cial dos seres vis ce ra dos, “a bola tinha argu men tos ances -

trais” e uma per so na li dade ori gi ná ria, “impos sí vel de rene gar”.

Seu uni verso era o da nutri ção, cir cu lando como “o capotão tran -

seunte entre as vian das satur nais” dos jogos tur bu len tos do

 medievo, ao con trá rio da bola nova, lunar e ano ré xica, “ins crita

nas leis da geo me tria”, que aban dona as quen tu ras da sola ri dade

tra di cio nal pelo halo  noturno da luz de mer cú rio e “o res plen dor

do gelo”.17

“Lobo to mi zada” das dife ren ças e dos aci den tes que natu ra li -

za vam a sua super fí cie, a bola é neu tra li zada, “expur gada de todo

órgão e de toda culpa”, fora do  alcance de qual quer acu sa ção.

 Depois de um chute  errado, diz Verdú, o joga dor não olha mais
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15.  Vicente Verdú, El fút bol: mitos, ritos y sím bo los. Madri:  Alianza Edi to rial, 1980.

16. Verdú, op. cit., p. 44.

17. Idem, ibi dem, p. 45.
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para ela, mas, em vez disso, con fere o bico da chu teira, “ apalpa a

 canela ou o joe lho”, numa pro cura vã de jus ti fi ca ção.18 Assim, tam -

bém, a  esfera  branca e neu tra, com sua fria sexua li dade de espe lho,

dei xou de con vi dar para  aquele ato de  franca  entrega amo rosa com

que os golei ros a agar ra vam impe tuo sa mente,  rolando com a

 pelota pelo chão enla meado, no que se com pra ziam tan tas vezes, e

pede agora ges tos téc ni cos, dis tan cia dos, efi ca zes, recu sando o

 abraço indis far çado em troca da  defesa em dois tempos.

Verdú vai  tecendo varia ções hila rian tes sobre essa antí tese,

que as últi mas déca das só acen tua ram. O tom da sua inter pre ta ção

não é o do sau do sista que recla masse um  retorno aos  velhos bons

tem pos do “fute bol de ver dade” (nos tal gia crô nica e  encruada que

ele sati riza), nem se afina com o coro dos “ini mi gos mor tais” e dos

“ini mi gos  morais” do fute bol, con tra os quais seu livro se  dirige.

Em vez disso, faz uma ana to mia trá gica e sem volta da bola em

muta ção,  tocada para  frente em dire ção a uma  suposta “morte do

fute bol” que vem a ser, no fim das con tas, mais um sin toma vivo do

 estado do mundo con tem po râ neo do que uma “morte do fute bol”

pro pria mente dita.

A pas sa gem do capo tão solar e telú rico das pris cas eras e dos

iní cios do fute bol  moderno para a bola lunar e des cor po rei zada

dos anos 70 apro funda-se com a muta ção per ma nente do seu

 design, nos anos 90, radi ca li zada nesse iní cio do  século XXI. O fenô -

meno foi esbo çado na bola-dado das Copas de 70 e de 74, con fi gu -

rada em hexá go nos pre tos e bran cos que fra tu ra vam visual mente

a esfe ri ci dade e a flui dez do movi mento, como se suge ris sem que a

bola incu bava um cubo. Esse expe ri mento, de ins pi ra ção na op art,

con ti nuado e como que cor ri gido na bola Tango da Copa de 1978,

na Argen tina, com seus triân gu los vaza dos e leve mente arre don -

da dos,  indica que a bola tor nava-se a par tir de então um campo
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 aberto à mani pu la ção  visual — não o  objeto opaco pela sua resis -

tên cia, mas a tela, ela mesma, de um espe tá culo ótico. De lá para cá,

e cada vez mais, a sem pre atua li zada bola da moda, autên tica bola

da vez, publi ci tá ria de si mesma, inse pa rá vel do mar ke ting da

marca, muda de per fil a cada tor neio, cam biá vel, intei riça, sem fen -

das, sem furo (no sen tido psi ca na lí tico), mais leve e mais  rápida,

quase fos fo res cente, como  pérola para  milhões, por ta dora de

moti vos temá ti cos, como os de ins pi ra ção orien tal da Copa do

Japão e  Coreia, ou de moti vos geo mé tri cos mais abs tra tos de for -

ças expan si vas e pres sio na das, como na Copa da Ale ma nha em

2006.19 Não é difí cil ver aí uma meto ní mia do desar rai ga mento dos

obje tos e dos valo res, não las trea dos na subs tân cia, mas exi bindo

as mar cas da vola ti bi li dade dos sig ni fi can tes mer cá veis —  falando

impli ci ta mente o discurso capi ta lista.

Dito em  outros ter mos, o capo tão pri mor dial,  embora solar

nos seus fun da men tos míti cos e  rituais remo tos, exi bia uma ter re -

na li dade saturnina, ao expor seus limi tes con cre tos, seu peso

enchar cá vel, sua mate ria li dade, seu corpo  sexuado, sua con ti gui -

dade com o uni verso agro pe cuá rio pré-indus trial, tudo equa cio -

nado indus trial mente num pri meiro está gio de “acu mu la ção pri -

mi tiva” do fute bol  moderno (que  remonta,  segundo Verdú, a

Wil liams Gil bert e aos cur ti do res de Yorks hire, que domi na ram,

em 1851, a téc nica da neces sá ria redon dez da bola de couro  inflada

de ar).20 No Bra sil dos anos 50, o “fol cló rico” téc nico Gen til Car -

doso lem brava sem pre aos joga do res que  tinham o  cacoete de que -

rer jogar  demais pelo alto que a bola é de couro, o couro vem da
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19. De 1982 a 1998, a bola das Copas varia sobre o mesmo  motivo dos triân gu los

vaza dos e arre don da dos de 1978, mas intro du zindo dis cre tos ele men tos aste cas,

no  México em 1986, e etrus cos, na Itá lia em 1990. Em 1998, na  França, intro du -

zi ram-se cores, com alu são leve ao bleu-blanc-rouge. A par tir de 1986, a bola não

é mais de couro, mas de mate rial intei ra mente sin té tico.

20. Verdú, op. cit., p. 48.
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vaca, a vaca come grama, que nasce da terra — e resu mia: “põe no

chão, que ela gosta”. Ao dizer isso, sina li zava em tom ane dótico, e

cer ta mente sem que rer, o cará ter totê mico da velha bola, nas cida

do sacri fí cio ani mal. No outro  extremo dessa  remota ori gem bio -

ló gica e  ritual, a bola torna-se mercurial, apaga suas ori gens vis ce -

rais e sacri fi ciais, a remis são a qual quer dor, para tor nar-se visí vel,

tele vi siva, veloz, ven dá vel, tec no ló gica, ima gé tica e efi ciente. Par ti -

cipa, por assim dizer, de um  curioso iso mor fismo com o for mato e

a “pele” inflá vel dos novos está dios, cujo exem plo maior é o  Allianz

Arena de Muni que.

Jun tando as duas pon tas do livro de  Vicente Verdú, pode mos

dizer que a his tó ria antro po ló gica da bola se com bina, para ele,

com a his tó ria  social e eco nô mica do fute bol. Verdú apre senta, a

pro pó sito, a mais con vin cente inter pre ta ção do fute bol como

mímese, isto é, como repre sen ta ção do jogo  social, jus ta mente por -

que não o con cebe a par tir de um  esquema de cor res pon dên cias

termo a termo, mas como um tea tro tra gi cô mico que engen dra

suas for mas em contraponto com a his tó ria  social. Ou seja, Verdú

não cai no equí voco de pen sar o fute bol dire ta mente como “metá -

fora” — ou espe lho — da socie dade, mas reco nhece com agu deza

o seu cará ter meto ní mico, de  índice  interno do pro cesso  social.

Assim, ele men tos indi ca ti vos de mudan ças his tó ri cas vão  entran -

do no jogo, cono tando-o, e reme tendo, pon tual mente, mas tam bém

difu sa mente, ao todo em que ele se  inclui. 

O pri meiro arran que do fute bol — das for mas mais tos cas de

seus pri mór dios até 1900 — seria  movido por um prin cí pio pro -

du tivo fun dado na extor são de ener gia e na explo ra ção das mas sas

físi cas, tec no lo gi ca mente cor re lato à  máquina a vapor, desen vol -

vido em  ambiente indus trial  embora  ligado a moti va ções de fundo

agrá rio, que dei xam mar cas deci si vas na codi fi ca ção do jogo e que

con tri buem deci si va mente para a sua dife rença em rela ção a  ou -

tros espor tes moder nos. Em ter mos pri ma ria mente táti cos, é a fase
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do ata que ele men tar  baseado no chu tão para a  frente e na ten ta tiva

de con du zir indi vi dual mente a  pelota até onde pos sí vel, na base de

dri bles — ou, mais pro pria mente, aos tran cos e bar ran cos. A bola

cor res pon dente é o velho capo tão de couro, que ganha então aca -

ba mento indus trial sem per der a  antiga vis ce ra li dade.

Um  segundo  momento, que cobre toda a pri meira  metade do

 século e um pouco mais, até a  década de 70, seria o de um “capi ta -

lismo desen vol vido de pro du ção”, em que a  ênfase recai não sobre

os cho ques de mas sas físi cas ala van cando ener gia, mas sobre a

com bi na ção de peças fun cio nais, onde os times, com táti cas cole -

ti vis tas, pas sam a fun cio nar como máqui nas engre na das, em está -

dios- fábrica. A Ingla terra, inven tora do jogo, foi tam bém pio neira

dessa moder ni za ção, e  ganhou a dian teira,  durante déca das, do

fute bol já inter na cio na li zado. O WM, o “fer ro lho suíço”, o catenac-

cio, o 4-2-4, o 4-3-3, são varian tes dessa emprei tada fun cio na lista,

assi mi la das por for ma ções regu la res como a ita liana, ou bri lhan te -

mente cole ti vas e indi vi dua lis tas, como a dos hún ga ros de 54 e dos

bra si lei ros de 58. Por mais que  variem, no  entanto, vigo ram sem -

pre dis po si ti vos de mar ca ção homem a homem, à  maneira dos dis -

po si ti vos elé tri cos basea dos no par nega tivo-posi tivo. A bola cor -

res pon dente é a indus trial de couro explí cito, evo luindo para a

 branca, menos mate rial e mais fun cio nal.

Num ter ceiro  momento, em pro cesso, o capi ta lismo desen vol -

vido de con sumo, no fute bol, está cono tado não mais pelos entor -

nos da  fábrica (e, no Bra sil, pelas vár zeas que lhe cor res pon dem e

com ple men tam), mas pela ati vi dade pro du tiva  ligada ao setor de

ser vi ços, envol vendo o lazer  urbano no cen tro do com plexo mer ca -

do ló gico que conhe ce mos, com inte res ses que mobi li zam publi ci -

dade oni pre sente, tevê  aberta e a cabo, pay-per-view e está dios-feira

de expo si ção apon tando para os está dios-shop ping. 

 Richard Giu lia notti apre senta um  esquema seme lhante ao de

Verdú,  embora gené rico e muito menos suges tivo, cha mando as
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três fases do fute bol e suas atmos fe ras sim bó li cas pra ti ca mente cor -

res pon den tes de “pré- moderna”, “ moderna” e “pós- moderna”.21

Ini ciada sin to ma ti ca mente, no plano  tático, pelo  advento do “car ros -

sel” holan dês, a era “pós- moderna” é a da ocu pa ção total dos espa ços

do campo, com a assun ção obri gada da  figura do téc nico, a poli va lên -

cia dos joga do res no gra mado (mais ele trô nica que elé trica) e sua

errân cia desar rai gada e per ma nente entre clu bes, parte de um ver da -

deiro jogo para lelo de con tra ta ções milio ná rias. Aná loga ao movi -

mento inces sante de joga do res e trei na do res, que não param mais

nos clu bes, a bola é a tela que exibe seus movi men tos de rota ção e

seus efei tos paraor bi tais,  quando vista em  replays ralen ta dos

 rodando no ar os moti vos grá fi cos que a com põem, o balé que “rea -

liza no nada”, como a pró pria Terra mer cu ria li zada e solta. (Basta ir

ao campo, no  entanto, e ver o jogo bem de perto, de pre fe rên cia do

alam brado, para sen tir de  alguma  maneira  aquilo a que a tele vi são

nos desa cos tuma: o peso e a opa ci dade ime mo rial do capo tão, a

sem pre mesma  pelota — uma bola que é uma bola que é uma bola.)

rito e jogo

Em O pensamento selvagem,  Claude Lévi- Strauss cita o caso

sur preen dente de indí ge nas da Nova Guiné que, tendo apren dido

com oci den tais a jogar fute bol, não o  faziam para ven cer mas para

empa tar, mesmo que às cus tas de jogar “tan tas par ti das quan tas [...]

neces sá rias, para que se equi libr[ass]em exa ta mente as per di das e

 ganhas” pelos dois lados.22 Nos ter mos do antro pó logo, esses indí -

ge nas sub me tiam o jogo a uma outra  lógica — a  lógica do rito —,
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21. Ver Giu lia notti, op. cit., pp. 42-61.

22.  Claude Lévi- Strauss, O pen sa mento sel va gem. Tra du ção de Tânia Pel le grini.

Cam pi nas: Papi rus, 1989, p. 46.
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 jogando uma espé cie de “par tida pri vi le giada” que visa a pro du zir

não a desi gual dade, mas o equi lí brio entre os cam pos anta go nis -

tas.23 O exem plo diz de modo elo quente o  quanto as prá ti cas pré-

-moder nas se dis tan ciam disto que enten de mos moder na mente

por jogo. E que, em sua ino cên cia ter rí vel, elas  expõem de modo

muito mais aber to o fato de que os des ti nos da bola con ju ram e

excon ju ram a vio lên cia e a morte. 

Lévi- Strauss com para o fute bol ritua li zado dos nati vos da

Nova Guiné aos ritos fune rá rios dos  índios fox, que visa vam a pro -

pi ciar a par tida dos mor tos sem des per tar nes tes o  desejo de vin -

gança, moti vado pela “amar gura e [...] sau da des” de não esta rem

mais entre os vivos. Tais ritos, “indis pen sá veis para con ven cer a

alma do morto a par tir defi ni ti va mente para o além, onde assu -

mirá o papel de espí rito pro te tor, são nor mal mente acom pa nha -

dos de com pe ti ções espor ti vas, de jogos de des treza ou azar, entre

dois cam pos cons ti tuí dos de  acordo com uma divi são [...] em duas

meta des [...]; o jogo opõe vivos e mor tos, como se antes de se

desem ba ra ça rem defi ni ti va mente dele os vivos ofe re ces sem ao

 defunto o con solo de uma  última par tida”. Nessa partida das par ti -

das, o time do “morto”  deverá ven cer sem pre: “pres cre vendo [...] o

 triunfo da  equipe dos mor tos, dá-se a estes [...] a ilu são de que são

os ver da dei ros vivos e que seus adver sá rios estão mor tos”, já que

“ganhar um jogo é ‘ matar’ o adver sá rio”. Trata-se, então, de apla car

a  ameaça con tida na morte atra vés da inver são do pla car  sagrado:
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23. José de Souza Mar tins  refere-se aos  índios  xerente, no Bra sil Cen tral, que assi -

mi la ram o fute bol  jogando com um time só, em que “todos cor riam atrás da bola,

dis pu tando-a entre si e per se guindo-a para chutá-la no gol. [...] São socie da des

sim ples, orga ni za das em bases comu ni tá rias e de coo pe ra ção. [...] O fute bol foi

por eles assi mi lado como a repre sen ta ção  ritual de uma  caçada [...]”. Em “Pátria -

mada”, Valor Eco nô mico,  Caderno Eu & Fim de  Semana, 7 jul. 2006. Giulianotti dá

notícia de que esquimós veriam o fenômeno da aurora boreal como “uma partida

de futebol entre os espíritos da morte”. Op. cit., p. 37.
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os mor tos são vivos e os vivos são mor tos. Ou  melhor: os mor tos

pre va le cem sobre os vivos (dado que estes não têm esco lha sobre a

morte) e os vivos pre va le cem sobre os mor tos (pelo sim ples fato de

esta rem vivos) — com o que a luta dupla mente desi gual dá em

 empate. É o caso tam bém de um outro rito dos mes mos povos

algon quim “onde os neó fi tos se fazem matar sim bo li ca mente

pelos mor tos, representados pelos ini cia dos, a fim de obter uma

suple men ta ção da vida real ao preço de uma morte simu lada”.

Lévi- Strauss vê nessa ordem de exem plos a pos si bi li dade de

esta be le cer o con traste entre o jogo e o rito, que nos inte ressa aqui:

no fute bol  moderno parte-se da igual dade para a dife rença, do

zero a zero para a vitó ria e a der rota (o jogo é subor di nado ao prin -

cí pio da con cor rên cia uni ver sal, e quer fazer valer, den tro de  regras

reci pro ca mente acei tas entre huma nos, a afir ma ção do mais

forte); no rito parte-se da desi gual dade para a igual dade, do dese -

qui lí brio entre o pro fano e o  sagrado, os mor tos e os vivos, o sol e a

escu ri dão, para a sus pen são sim bó lica da infe rio ri dade ter rí vel do

 humano  diante da natu reza e da morte. 

 Entende-se que o jogo pros pere nas moder nas socie da des

indus triais: os times opos tos estão subor di na dos a  regras  comuns aos

dois lados, que pai ram sobre eles como uma lei que os  iguala, e con -

cor re rão entre si a uma dife rença de sta tus que vai depen der dos aca -

sos e dos talen tos inves ti dos em campo. Trata-se de um con trato de

equi va lên cia sobre bases abs tra tas  visando à con cor rên cia e à acu mu -

la ção, ao con trá rio do pacto  ritual  visando à supres são “meta fí sica”

da con cor rên cia, que se faz, no  limite, atra vés da vio lên cia sacri fi cial.

Neste ponto, não pode mos  seguir sem abor dar o caso com -

plexo das socie da des do  México pré-his pâ nico (aste cas, maias, tol -

te cas, zapo te cas, toto na cas), nas quais as prá ti cas  rituais com bola

se inves ti ram de uma impor tân cia só com pa rá vel, com todas as

dife ren ças, à impor tân cia que elas ganha ram para a atual socie -

dade de mas sas. Qua dras de tlachtli (a pala vra em lín gua náua tle
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que  designa o jogo-rito, sig ni fi cando algo como “o que se dá a ver”,

simi lar à eti mo lo gia da pala vra tea tro — theatron, apa rato de tor -

nar visí vel) estão pre sen tes em pra ti ca mente todos os  sítios

arqueo ló gi cos da  região, cons ti tuindo-se numa “das prin ci pais

for mas arqui te tô ni cas ao lado das pirâ mi des”,24 e ocu pando nes ses

 núcleos um lugar de  grande rele vân cia sim bó lica. O jogo de bola

ocupa tam bém um lugar cen tral na nar ra tiva  mítica do Popol Vuh,

o livro maia que conta as vicis si tu des da ori gem do mundo e da

cons ti tui ção do homem  humano — “o homem de milho”.

Na sua moda li dade mais conhe cida, o jogo ocu pava um

 espaço com o for mato carac te rís tico de um H alon gado na linha

cen tral, e era  jogado com uma bola de bor ra cha com pacta que os

joga do res gol pea vam com ancas e náde gas, ante bra ços e joe lhos.

Dife ren te mente de todos os jogos que conhe ce mos, evi tava-se o

uso dos pés e das mãos, sendo a bola mala ba ris ti ca mente pas sada,

em situa ções excep cio nais, atra vés de duas argo las talha das em

pedra e res pec ti va mente pre sas, ao alto, como ces tas de bas quete

vira das na ver ti cal, nos muros late rais da  região cen tral do campo.

A vio lên cia do  embate, do peso e do cho que da  pelota, dis pu tada

ao rés do chão, é indi cada pelas ima gens de joga do res pro te gi dos

por joe lhei ras, cin tu rões, aven tais, luvas de couro, e “até mesmo

[...] bar bo tes e meias-más ca ras” escon dendo as faces.25

A bola é desig nada pela pala vra-sím bolo ollin, que  abrange,

num amplo arco de sen ti dos, borracha,  esfera, movimento, movi-

mento do sol, movimento do céu, terremoto, cataclisma e ruptura.26

Ou seja, a bola arti cula a expe riên cia de um mundo cata clís mico
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24. Wal ter Kric ke berg, Las anti guas cul tu ras mexi ca nas.  México: Fondo de Cul tura

Eco nó mica, 1961, p. 113.

25. Jac ques Sous telle, A vida coti diana dos aste cas nas vés pe ras da con quista espa -

nhola. Tra du ção de Luci  Andrade Rocha. Belo Hori zonte: Ita tiaia, 1962, p. 210.

26. Ver Chris tian Duver ger,  L’esprit du jeu chez les aztè ques. Paris-La Haye: Mou -

ton, 1978, pp. 89-95.
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em que a terra e o céu, com seus ter re mo tos e seus des lo ca men tos

fatí di cos, pos suem algo das qua li da des elás ti cas, dinâ mi cas e

impre vi sí veis da bor ra cha. Há índi ces inu me rá veis, que não cabem

aqui, de que o jogo-rito  visava a orques trar de algum modo os

pode res catas tró fi cos do acaso com uma equi li bra ção  ritual das

potên cias celes tes e sub ter râ neas.

Gor don Bro ther son chama a aten ção para o fato de que as

popu la ções do  México pré-his pâ nico, ao pro du zi rem bor ra cha,

desen vol ve ram uma iné dita inti mi dade com os con teú dos plás ti -

cos e impon de rá veis do mundo, enten dido como um jogo de for -

ças que  envolve o céu e a terra. Essa obser va ção ilu mina a vida

mate rial e suas impli ca ções sim bó li cas: “sem a bor ra cha, pro duto

exclu sivo do  Quarto Mundo, não teria  podido sur gir o tipo de jogo

de bola mesoa me ri cano, nem tam pouco a filo so fia que a par tir

dele se desen vol veu”.27 Esse fato con fere ao jogo-rito  asteca e ao das

cul tu ras cor re la tas e pre ce den tes uma auto no mia e uma espe ta cu -

la ri dade pre ci sas, das quais as edi fi ca ções, com sua ine gá vel impor -

tân cia arqui te tô nica, são cer ta mente um  índice.  Segundo Bro -

thers ton, “o campo de jogo de bola repre senta um pri meiro  emblema

da cons tru ção  urbana e do com por ta mento  humano no inte rior

dela: sobre suas meta des e quar tas par tes, fixa de modo carac te rís -

tico as con di ções dos par ti dos polí ti cos con trá rios, do tri buto tri -

mes tral e da for tuna”. Além de sim bo li za rem o jogo  social, os “está -

dios-tem plos” sina li zam uma rela ção com a bola que se cons trói,

tam bém ela, atra vés da arqui te tura com plexa da par tida, à qual a

bor ra cha con fe riu cer ta mente “uma pre ci são elás tica” e uma auto -

no mia  lúdica raras em  outras cul tu ras até a  metade do  século XIX.
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27. Gor don Bro thers ton, “Popol Vuh: Con texto e prin cí pios de lei tura”, em Gor -

don Bro thers ton e Sér gio Medei ros (org.). Popol Vuh. São Paulo: Ilu mi nu ras,

2007, p. 32. 
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Por isso mesmo, váli das como theatron, como tlachtli, como espe -

tá culo, como “algo que se dá a ver”.

Figu ras enta lha das em  sítios arqueo ló gi cos de jogos de bola,

como Cozu ma lhuapa, Chi chén e Tajín, suge rem intri gan te mente

uma  lógica  lúdico- ritual asso ciada a “ ideias de deca pi ta ção, que

fazem da  cabeça uma bola subs ti tuta, e do san gue do corpo, ali -

mento para o cres ci mento das plan tas”.28 São índi ces enig má ti cos e

lacu na res, suge rindo uma asso cia ção do jogo-rito solar com vio -

lên cia sacri fi cial, em que o campo seria um duplo do mundo, a bola

um astro e a dis puta uma ritua li za ção agô nica do equi lí brio cós -

mico. Nesse qua dro, a  vítima entra ria como ofe renda com pen sa -

tó ria do des gaste do Sol. Mui tas per gun tas sus pen sas podem pro -

ble ma ti zar, no  entanto, a ime dia tez lite ral dessa inter pre ta ção e a

ver são cor rente de que se sacri fi cava um joga dor  eleito ao final de

cada par tida do tlachtli  sagrado. Por exem plo: deca pi ta ção real ou

astú cia ini ciá tica, em que o neó fito se deixa matar sim bo li ca mente

“pelos ini cia dos, a fim de obter uma suple men ta ção da vida real ao

preço da morte simu lada” (como vimos há pouco)? Vio lên cia

 cruenta, em que uma  vítima exe crada (o per de dor no jogo) é con -

sa grada e divi ni zada, atra vés do sacri fí cio, tor nando-se o  veneno

remé dio que cana liza a des tru ti vi dade poten cial do grupo? Ou

uma ver são  incruenta desse ato de vio lên cia inau gu ral, figu rado

num rito subli mado?29

Ao que  parece, não há como his to riar pre ci sa mente o lugar do

sacri fí cio na prá tica ime mo rial do tlachtli  sagrado. Por um lado, os

exces sos san gui ná rios dos ritos aste cas são bem conhe ci dos, e não
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28. Idem, ibi dem, p. 32.

29. A ambi va lên cia da vio lên cia sacri fi cial é  assunto ampla mente tra tado por René

 Girard em A vio lên cia e o  sagrado (Tra du ção de Mar tha Con cei ção Gam bini. São

Paulo: Paz e Terra, 1990), sem abor dar, no  entanto, o caso do tlachtli. Uma visão

diver gente do mesmo tema pode se ler em Gior gio Agam ben, Homo sacer: o poder

sobe rano e a vida nua I. Tra du ção de Hen ri que  Burigo. Belo Hori zonte: UFMG, 2002.
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dão lugar a maio res deva neios pie do sos. Por outro, sabe-se que um

tri buto de cerca de 16 mil bolas de bor ra cha era  cobrado anual -

mente das povoa ções do Golfo, pro du to ras de goma, pelo cen tro

des pó tico  asteca, sina li zando a exis tên cia de uma prá tica lar ga -

mente ado tada e suge rindo “a ima gem de um jogo [...] regu lar e

tal vez coti dia na mente dis pu tado”.30 Colo cada num ponto enig má -

tico entre o  estado de exce ção do sacri fí cio vio lento e a prá tica roti -

neira dos jogos, ou entre, pode ría mos dizer, “a mais sór dida

 pelada” e as impo nen tes e ter rí veis  finais de uma Copa sacri fi cial, a

nar ra tiva do Popol Vuh con fere dimen sões mais sutis aos moti vos

intri gan tes dos enta lhes exis ten tes em Chi chén e Tajín: os  gêmeos

míti cos, que jogam bola con tra as potên cias sub ter râ neas e infer -

nais de  Xibalba num epi só dio deci sivo da epo peia,  extraem sua

vitó ria e sua sobre vida do pró prio fato de sabe rem morrer com astú -

cia. Tendo per dido a  cabeça deca pi tada já antes do jogo e subs ti -

tuindo-a por uma abó bora, antes de recu perá-la, o herói gemi nal

 engana seus opo nen tes,  fazendo do seu défi cit uma van ta gem: por

já estar morto é que vive. A  cadeia sim bó lica bola- cabeça-abó bora

une, com isso, os ele men tos do jogo e do sacri fí cio ao tema da fer ti -

li dade vege tal. O jogo-rito, pelo menos no modo como se pode lê-

-lo nessa nar ra tiva de fundo xama nís tico, é o ins tru mento de uma

espé cie de “ virada” sobre a morte, em que esta é dri blada. Assim, o

Popol Vuh fala mais alto, ou mais fundo, do que as fabu la ções sim -

plis tas sobre a exe cu ção do joga dor ao final da par tida de tlachtli.

Em suma, as prá ti cas com bola na Mesoa mé rica pré-his pâ -

nica, que se per dem na  poeira dos sécu los, ofe re cem um caso- 

-limite, extre ma mente desa fia dor para a aná lise, de coa li zão
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30. Duver ger, op. cit., p. 181. Uma tal cul tura  lúdica trans pa rece tam bém no uso

do tlachtli como pas sa tempo e diver são na corte de Mon te zuma II, indi cando que

a cul tura do sacri fí cio e do jogo esta vam longe de se con fun dir intei ra mente, e que

se  jogava tam bém por diver ti mento, por pra zer e pelo gozo da dis puta.
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entre jogo e rito, só pos sí vel pela união da forma esfé rica com a

maté ria da bor ra cha, que deu a essas prá ti cas a um só tempo uma

ludi ci dade única, um domí nio eman ci pa dor do  espaço e uma

dimen são cós mica cer cada das som bras da vio lên cia  ritual. Nes -

sas prá ti cas, com tudo o que têm de opaco ao nosso enten di -

mento, pode-se per ce ber uma asso cia ção inex trin cá vel entre os

movi men tos da bola, o acaso, a vio lên cia, a ordem  social e a or -

dem cós mica.

Por tudo isso, é sem pre vão equi pa rar o fute bol  moderno

com moda li da des pré-moder nas de jogos com bola. Mesmo que

tives sem, hipo te ti ca mente, as mes mas  regras, eles  seriam joga dos

sem pre, no  limite,  segundo  outras lógi cas. Reto mando então os

ter mos de Lévi- Strauss, e dando-lhes  outras impli ca ções: o fute bol

inven tado pelos ingle ses na  segunda  metade do  século XIX sepa rou

o jogo do rito, como se qui sesse che gar a uma ver são qui mi ca -

mente pura  daquele, em que  regras de igual dade com pe ti tiva

garan ti riam uma ava lia ção neu tra das com pe tên cias em dis puta.

 Simula, assim, as pró prias pré-con di ções da com pe ti ção no

mundo bur guês-capi ta lista, depu ra das como se se tra tasse de um

campo de pro vas cien tí fico, pro du zindo “fatos a par tir de uma

estru tura” dada. Deixa de con tem plar expres sa mente, assim, todas

aque las  outras for ças que ele atiça e con clama, ape sar de tudo: as

pul sões de vida e morte, a con sa gra ção e der ri são de um “bode

expia tó rio”, o poder sobe rano que o ins taura, a borda  mítico- ritual

que  insiste e  retorna nele, mais a ins tau ra ção, de que fala re mos

 adiante, de um mer cado para lelo de iden ti fi ca ções totê mi cas

inves tido em tor ci das.

É essen cial enten der, tam bém, que, ao dar forma  lúdica ao

mito da con cor rên cia uni ver sal, o fute bol criou o campo sim bó lico

onde essa con cor rên cia muda de sen tido — tanto social mente, já

que apro priada por agen tes que não  teriam opor tu ni dade no

campo da com pe ti ção eco nô mica (ope rá rios ingle ses ou bra si lei ros
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 pobres, por exem plo),  quanto sim bo li ca mente, já que a con cor rên -

cia se dá em  código cor po ral e não ver bal, irra diante de sen ti dos não

deter mi na dos, des fru tando de um esta tuto cor res pon dente ao da

auto no mia da obra de arte.

Se o fenô meno his tó rico do fute bol  moderno tem como pré-

-con di ção as bases da moder ni dade e do capi tal, ele não se reduz

com ple ta mente a elas, fun cio nando, em certo sen tido, como um

 avesso com pen sa tó rio (essa ques tão será reto mada, de modo mais

sis te má tico, no item “Fute bol não tem  lógica”). Enxer gar o fute bol

atra vés de evi dên cias que lhe são, no essen cial e às vezes por um fio,

exter nas — o poder eco nô mico, por um lado, a ins tru men ta li za ção

ideo ló gica, por outro —, como se elas esti ves sem não só por trás e ao

lado mas por den tro de tudo, é estar cego para  aquilo sem o que, afi -

nal, todo o resto não impor ta ria. Trata-se, na ver dade, de enxer gar o

lugar frá gil e pode roso em que o fute bol se dá, ape sar de tudo, como

 avesso do jogo  social. Pois ele é moder na mente vizi nho e  parente da

pura vio lên cia, que o ronda e o pres siona por fora e por den tro (mas

sob a qual, no  entanto, se deses tru tu ra ria); vive num mundo  regido

pelos impe ra ti vos do mer cado ou pelas pres sões da ideo lo gia, seja

polí tica, seja publi ci tá ria, que cerca o campo e  invade as cami sas (sob

o domí nio das quais per de ria, no  entanto, a razão de ser). Entre

essas for ças ani qui lan tes, cons ti tui-se no  limite fino, man tendo um

paren tesco  latente com o rito, que, ao ser sua inver são, não deixa de

ser a sua outra face. Mas se supe rando,  quando acontece, e gra ças à

sua auto no mia,  enquanto esta exis tir, numa forma sin gu lar de arte.

soule

O soule é cita ção obri ga tó ria  quando se  estuda a his tó ria do

fute bol. Trata-se de uma festa popu lar pra ti cada em  regiões da

 França ao longo dos sécu los desde pelo menos mea dos da Idade
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Média, aná loga a  outras moda li da des regis tra das nas ilhas bri tâ ni -

cas (como o foeth-ball e o knappan), e carac te riza-se como uma

encar ni çada dis puta de bola — espé cie de vale-tudo da  pelota —

empreen dida por gru pos inu me rá veis de pes soas, con tando-se às

cen te nas,  usando pés e mãos para todo tipo de cho ques, além de

esca ra mu ças e embos ca das lúdi cas e agres si vas, espa lhando-se

pelas bor das de povoa dos e cida des, entre cam pos, bos ques e bre -

jos, numa dis puta sem mar gens defi ni das à qual nunca fal ta ram

con tu sões gra ves, feri men tos, fra tu ras e,  segundo rela tos, não des -

car ta das nem pro pria mente raras, mor tes. 

A bola, de uma con cre tude telú rica, feita de couro preen chido

com grãos,  farelo, palha, for ra gem, capim, ou ainda  bexiga cheia de

ar (fala-se tam bém no uso, menos veros sí mil para nós, da bola de

 madeira), dis pu tada com a mesma inten si dade vivaz e desor de -

nada com que cães dis pu tam um osso,31 dava nome ao jogo: soule

— ao que  indica uma hipó tese eti mo ló gica, uma modi fi ca ção do

vocá bulo celta heule, desig nando, ainda uma vez, o sol. Os adver -

sá rios, em vez de equi pes espor ti vas, guar da vam mais o cará ter

totê mico de clãs em dis puta: comu ni da des vizi nhas, paró quias,

 cidade ver sus campo, casa dos con tra sol tei ros, ou casa das con tra

sol tei ras. A  refrega par ti cipa  daquela fes tiva e ritua li zada riva li -

dade popu lar que pre side, por outro lado, “as bata lhas nas pon tes

de  Veneza ou Pisa ou as par ti das de fute bol em Flo rença”, bem

como os “esfor ços de dife ren tes paró quias, guil das ou bair ros da

 cidade para apre sen ta rem exi bi ções melho res do que seus  rivais”,

que aca ba vam por fazer mui tas vezes das pró prias pro cis sões uma

ani mada moda li dade de dis puta.32
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31. Bouet, apud Chris tian Brom ber ger, Le match de foot ball. Paris: Édi tions de la

Mai son des Scien ces de  l’Homme, 1995, p. 277.

32. Peter Burke, Cultura popu lar na Idade  Moderna. Tra du ção de  Denise Bott -

mann. São Paulo: Com pa nhia das  Letras, 1989, p. 223.
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O obje tivo dessa forma de “ caçada recí proca”, muito mais crua

que a do fute bol, tra vada entre popu la ções de  aldeias vizi nhas, con -

sis ti ria em con du zir a bola para den tro do ter ri tó rio do outro, até seu

cam pa ná rio, supo nha mos (tra tado, por tanto, como uma espé cie de

gol), ou de sub trair a bola do domí nio do outro grupo e trazê-la vito -

rio sa mente até seu pró prio ter ri tó rio, entro ni zando-a em sua pró -

pria  igreja (ou em algum outro ponto mar cado do pró prio ter ri tó -

rio). Cro nis tas regis tram desde os sécu los XI e XII a ocor rên cia des sas

duas moda li da des de dis puta,33 cer ta mente com ple men ta res mas

indi ca ti vas, tam bém, de uma alter nân cia prá tica entre o  modelo

guer reiro e o reli gioso. Por que, num caso, trata-se de ata car, con du -

zindo a bola agres si va mente em dire ção ao ter ri tó rio a ser con quis -

tado; no outro, trata-se de res ga tar o  trunfo, entre esca ra mu ças e

embos ca das, recon du zindo-o para o ter ri tó rio de ori gem como a

res ti tui ção  sacral de um bem (à  maneira da  demanda do Graal).

Essas varia ções rea li zam, ao que tudo  indica, uma mes cla do prin cí -

pio da intru são em “país ini migo” (que, explo rada na rever si bi li dade

dos ata ques e con tra-ata ques, dará a base dos jogos moder nos) e o

da con fir ma ção autóc tone do marco paro quial, cons ti tuído numa

espé cie de  umbigo do mundo (afir mando, ainda que em con di ções

esgar ça das, a con sa gra ção de um cen tro ritua lís tico).34

Pra ti cado em dias fes ti vos, em espe cial na Terça-Feira Gorda

do Car na val, a par tir de um “bola ao alto” lan çado por uma auto -
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33. Ver Chris tian  Pociello, Le rugby. Paris: Pres ses Uni ver si tai res de  France, 1988,

p. 47.

34. Se o fute bol con sa grou, na sua con fi gu ra ção  interna, um dos lados reco nhe cí -

veis no soule,  aquele que impõe ao des tino da bola a con quista do ter ri tó rio

 oposto, pode mos obser var, curio sa mente, que  quando se come mora a con quista

de uma Copa do Mundo com a volta triun fal com a taça, per cor rendo as ruas do

pró prio país, está se pro mo vendo vaga mente a rein tro du ção  daquela outra  faceta

do soule que o jogo  moderno apa gou: o res gate de um dom dis pu tado e a con sa -

gra ção fes tiva do pró prio ter ri tó rio como cen tro do mundo.
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ri dade  depois da missa,  suposta remi nis cên cia de um culto celta,

o soule, meio cató lico meio pagão, é comu mente asso ciado aos

ritos de fer ti li dade, media dos pela bola ao mesmo tempo ter rena

e solar que, res ga tada por um grupo do domí nio do outro e tra -

zida ao pró prio ter ri tó rio, teria o poder de con sa grá-lo ou fer ti -

lizá-lo. (Na ceri mô nia  ritual  arcaica, mais espe ci fi ca mente, “a

bola era iden ti fi cada com a  esfera solar: lan çada para cima no

 começo de cada jogo, na fic ção sim bó lica de fazê-la  entrar em

con tato com o sol e, ao cair, dis putá-la como um  objeto  sagrado”.)35

O pre texto para se bater, o  impulso  gozoso e vio lento do corpo a

corpo, impli ca ria assim, aqui tam bém, numa fabu la ção ine rente:

dis puta de uma bola  ligada, pela sua pró pria mate ria li dade, ao

campo, isto é, ao uni verso da pro du ção de ali mento — ao mesmo

tempo bata lha de sobre vi vên cia pela fonte de nutri ção e rito pro -

mo tor de abun dân cia, já que o campo (de jogo) é lite ral mente o

campo (isto é, a vizi nhança rural), mobi li zada pela  demanda dos

bene fí cios do sol (indi ca dos cifra da mente no nome da bola). A

recor rên cia de emba tes entre casa dos e sol tei ros  sugere, ainda, a

inser ção do jogo no uni verso da fami lia ri dade e a dife rença de

sta tus entre os dire ta mente vin cu la dos e os não dire ta mente vin -

cu la dos à pro cria ção.

Mas é pre ciso assi na lar que essa bata lha cor po ral por um

 objeto con creto e figu ral,  cifrado e esca pa diço, envol vendo sobre -

vi vên cia e gozo, não se dá como metá fora nem como ale go ria: o

jogo  enquanto tal pro move o esque ci mento do sen tido (como

num tea tro que  virasse ani mada e tur bu lenta  música). Como diz

Peter Burke a pro pó sito das fes tas do car na val popu lar euro peu até

o  século XVI, no espí rito das quais o soule se  insere, “os sen ti dos cris -

tãos foram sobre pos tos aos  pagãos, sem obli terá-los, e a resul tante

pre cisa ser lida como um palimp sesto”. Os  rituais emi tem ao
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35. Verdú, op. cit, p. 45.
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mesmo tempo “men sa gens sobre  comida e sexo, reli gião e polí -

tica”,36 mas de uma  maneira flu tuante e polis sê mica,  segundo a

qual “uma sal si cha podia sim bo li zar um falo; mas então um falo

podia sim bo li zar algo mais, quer os con tem po râ neos tives sem

cons ciên cia disso ou não”. Uma  bexiga de porco pode ser usada

“para tocar  música, jogar fute bol e bater nas pes soas”;37 nas mãos

de um bobo pode estar asso ciada aos  órgãos  sexuais ( enquanto

 bexiga), alu dir ao pró prio car na val (gra ças ao porco, seu ani mal

por exce lên cia), e cons ti tuir-se numa ale go ria moral da fatui dade

( ligada ao pró prio vazio). 

Desse modo, o prin cí pio geral da fer ti li dade, que não deixa de

dar o tom ao soule, se dis solve e irra dia em múl ti plos sen ti dos não

deter mi ná veis, con fun dindo-se todos na acir rada dis puta, que fala

por si só. O jogo é o lugar por onde passa o subs trato de todas as

prá ti cas, sem se fazer a repre sen ta ção de uma outra coisa — sexo e

fer ti li dade, car na val e missa,  guerra e gozo estão ali jus ta mente

por que dei xam de sê-lo.

Pre cá ria dis tin ção entre joga do res e tor cida, num  espaço

espa lhado e sem bor das defi ni das, ausên cia de juiz, luta encar ni -

çada e ofe renda  votiva,  fazendo-se em troca-dis puta como ato de

uma comu ni dade que se con grega e se  divide: todas essas são mar -

cas dife ren ciais do mundo pré- moderno, que dis tin guem, sem

lugar a  dúvida, o soule do fute bol  moderno. O campo de luta, a

terra, rende  preito, atra vés da bola, a um valor uni fi ca dor pelo alto,

o cír culo-sol. Sob este, pre va lece o ani mado e tru cu lento  agarra- 

-agarra e  empurra- empurra, em que a con quista de  espaço é inse -

pa rá vel dos cho ques corpo a corpo, que põem o soule, sob esse

 aspecto, mais na linha gem do rúgbi e do fute bol ame ri cano, onde

a bola  bicuda não tem  grande auto no mia de movi mento, do que
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do soccer. Mas, evi den te mente, sem a com plexa malha de ocu pa -

ção  tática de um  espaço deli mi tado, que anima a codi fi ca ção do

rúgbi e do fute bol ame ri cano. 

Os ter ro res da vio lên cia sacri fi cial se dis sol ve ram, nessa tra di -

ção popu lar, numa mes cla de fes ti vi dade com emba tes físi cos,

proi bi dos pelos édi tos reais e de auto ri da des civis, fomen ta dos

pelas efe mé ri des reli gio sas, ocu pando uma zona limí trofe entre a

trans gres são e a semi-ins ti tu cio na li dade. Os jogos de bola são uma

ati vi dade recrea tiva res tau ra dora de equi lí brio nos dias san tos e

fes ti vos, entre os quais se des taca a Terça-Feira de Car nes to len das.

O seu cará ter tra di cio nal e pací fico  admite, no  entanto, uma mar -

gem de vio lên cia que lhes dá um cará ter anár quico, desor de nado,

às vezes ilí cito. O mundo popu lar pré- moderno, em que vigo rou o

soule, assim como os jogos cor res pon den tes nas ilhas bri tâ ni cas,

não  parece divi dido ou preo cu pado, no  entanto, em resolver essa

anti no mia, que não  figura nele como pro blema. Trava-se, pois,

uma mis tura irre sol vida de cris tia nismo e paga nismo, de atmos -

fera reli giosa e leiga, de ordem e desor dem, em que as fric ções car -

na va les cas entre comu ni da des vizi nhas podem se con ver ter em

luta  aberta, sem se con fun dir com uma rup tura de rela ções. Nor -

bert Elias e Eric Dun ning cha mam a aten ção para a dupla cara

dessa cul tura fes tiva, tal como se rea li zava na Ingla terra, vendo nela

a “expres são de uni dade e soli da rie dade ínti mas e hos ti li dade

igual mente  íntima e  intensa”, sem que os par ti ci pan tes vis sem

“nada de con tra di tó rio e incom pa tí vel nes sas flu tua ções”.38

 Parece-me que vigo ram, aí, laços anti quís si mos e trans cul tu -

rais com um uni verso fes tivo em que ati tu des de comu nhão e ao

mesmo tempo de luta são,  segundo Ver nant, “com po nen tes  sociais

e psi co ló gi cos essen ciais”. É o caso das fes ti vi da des gre gas basea das
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38. Nor bert Elias e Eric Dun ning,  Deporte y ócio en el pro ceso de la civi li za ción.
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em com ba tes, às vezes cruen tos, envol vendo tanto  homens como

mulhe res,  jovens e  velhos. “Essas bata lhas, que nem sem pre são

pura mente fic tí cias — exi gem às vezes que o san gue corra —, uti -

li zam  outras armas que as da  guerra, mais fre quen te mente  pedras

e bas tões”. Con forme o con texto  mítico- ritual em que se inse rem,

podem ter “uma fun ção apo tro paica e puri fi ca dora” (des ti nada a

afas tar male fí cios), e “um valor de fecun di dade”. Mas,  observa ainda

Ver nant, “em todos os casos e qual quer que seja a sua orien ta ção, o

rito pos sui uma vir tude de inte gra ção e coe são  sociais. É atra vés de

lutas e com pe ti ções que o grupo faz a expe riên cia da soli da rie dade

como se, nele, os vín cu los  sociais se atas sem  segundo as mes mas  linhas

dese nha das pelo jogo das riva li da des” (o des ta que é meu).39

Essas for mas mis tas de troca e vio lên cia não são estra nhas ao

prin cí pio ambi va lente que rege o rito do  potlatch, estu dado por

Mar cel Mauss no clás sico “ Ensaio sobre a  dádiva”, em que socie da -

des divi di das em clãs, tri bos ou frá trias, à  maneira de times, tro cam

entre si rique zas  móveis e imó veis, além de benes ses múl ti plas

(“gen ti le zas, ban que tes, ritos, ser vi ços mili ta res, mulhe res, crian ças,

dan ças, fes tas”), às vezes sob a forma de jogos e atra vés de doa ções

volun tá rias e recí pro cas, mas, “no fundo rigo ro sa mente obri ga tó -

rias, sob pena de  guerra pri vada ou  pública”.40 Nesse troca-troca

riva li tá rio e demons tra tivo, para do xal mente des pren dido e impo si -

tivo, por que de uma reci pro ci dade obri gada, fes tiva e dis pu tada, as

socie da des se orga ni zam já na forma de um Fla-Fluentre clãs em que

dádiva é  dívida, ver tendo e rever tendo sob a forma de prestações e

con trapres ta ções  totais de tipo ago nís tico, rigo ro sa mente ritua li za -

das. Trata-se de converter a riva li dade poten cial mente vio lenta em
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39. Jean- Pierre Ver nant, Mito e socie dade na Gré cia  antiga. Tra du ção de  Myriam

Cam pello. Rio de  Janeiro: José Olym pio, 1992, pp. 27-8.
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 dádiva  ritual equi li bra dora, sem apa gar com ple ta mente a vio lên cia

 latente, impli cada no pro cesso, e sem pre  pronta a retor nar como

parte dele. A pro pó sito, Mauss  observa a ambi va lên cia da pala vra

gift, no con junto das “lín guas ger mâ ni cas muito anti gas”, sig ni fi -

cando “por um lado  dádiva, por outro  veneno”.41

Essa tra di ção ime mo rial, em que riva li dade e soli da rie dade

são ata das no mesmo nó, à  maneira de uma  guerra que é  vivida

como jogo e um jogo que é  vivido como  guerra, foi desar mada no

iní cio da era  moderna. O cará ter fes tivo e encar ni çado da dis puta,

os con ta tos e cho ques cor po rais atin gindo,  segundo Burke, raias de

exci ta ção e  atrito incom pa tí veis tanto com a moral refor mista

 quanto com a moral con trarrefor mista, assim como com os esbo -

ços da  futura norma bur guesa, e o  Estado  tomando para si o

mono pó lio da vio lên cia e “o con trole inten sivo dos afe tos e das

pul sões”,42 tudo  levará ao declí nio do soule, junto com o uni verso

cul tu ral popu lar em que ele vice jou ao longo de sécu los. Na ver -

dade, trata-se do longo pro cesso de uma  virada  lógica e sim bó lica

em que se muda rão radi cal mente as for mas de socia bi li dade e as

cor res pon den tes prio ri da des na ocu pa ção do tempo. 

As fes tas de arte sãos e cam po ne ses,  cheias de revi ves cên cias

pagãs e de licen cio si dade aos olhos do clero refor mista, pri va vam

de uma extro ver tida inti mi dade com o  sagrado à qual não falta

 aquela fami lia ri dade irre ve rente em que se com bi nam embria -

guez, glu to ne ria e sen sua li dade car na va li zan tes. As tur bu lên cias e

exces sos fazem ver o jogo de bola, por sua vez, como “jogo assas -

sino”, “espé cie amis tosa” (ou camu flada) de luta. Trava-se de fato,

 segundo Burke, uma luta  aberta de refor ma do res devo tos, “tanto

na Estras burgo, Muni que e Milão cató li cas como na Lon dres,

Ams ter dã e Gene bra pro tes tan tes”, con tra o las tro fes tivo da cul -
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tura popu lar e sua ética  difusa, menos  afeita aos valo res da “decên -

cia, dili gên cia, gra vi dade, modés tia, ordem, pru dên cia, razão,

auto con trole, sobrie dade e fru ga li dade” do que a uma certa “gene -

ro si dade e espon ta nei dade e uma maior tole rân cia em rela ção à

desor dem”.43

Essa luta pra ti ca mente se deci diu em mea dos do  século XVII a

favor dos refor ma do res. Numa pri meira fase, a  frente de com bate

é reli giosa e cor res ponde à implan ta ção  daquele “asce tismo mun -

dano”,  segundo a expres são de Max Weber.  Segundo Burke, esse

asce tismo  abrange mais do que uma “ética pro tes tante”, já que se

efe tua tam bém nos meios cató li cos, sendo “ten ta dor” chamá-la,

ainda, de “ética  pequeno-bur guesa” em poten cial, “pois viria a se

tor nar  típica dos comer cian tes”. Já no  século XVIII, a repro va ção

reli giosa aos exces sos já miti ga dos da cul tura popu lar ecoa na

repro va ção leiga, que subs ti tui as  razões teo ló gi cas e  morais por

ques tões esté ti cas e de “bom gosto”. As mani fes ta ções de um tea tro

popu lar apa re cem, por exem plo,  diante delas, como o domí nio do

 insulto e da boba gem con tra posto ao das “coi sas  sérias”.44

Abre-se, assim, um inter regno em que os jogos de bola per -

dem (sem  ganhar ainda uma nova forma) a sua  antiga razão de ser,

numa  Europa em que se desen vol vem moda li da des pré-bur gue sas

e bur gue sas de repre sen ta ção, com sua sepa ra ção carac te rís tica

entre palco e pla teia, por exem plo, e na qual ganha novo lugar uma

rela tiva, mas sig ni fi ca tiva, expan são da alta cul tura  escrita. Giu lia -

notti chama a aten ção para o fato,  citando Hut chin son, de que

“entre 1820 e 1860 sur giu um  enorme vácuo no lazer popu lar. Pas -

sa tem pos bucó li cos como ades tra mento de cachor ros para ata car

ursos, briga de galos e fute bol ‘ primitivo’ em  aldeias pra ti ca mente

desa pa re ce ram,  enquanto o povo em geral ia para as cida des para
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tra ba lhar”. Nesse qua dro algo  tedioso, “as novas clas ses tra ba lha -

do ras eram con tro la das pela ordem mora li za dora de uma bur gue -

sia muni ci pal incli nada a erra di car toda a intem pe rança e a diver -

são não civi li zada”.45

Só  depois de 1860 é que a nova cul tura espor tiva se  esboça,

 criando o campo em que a vida popu lar aca bará por mer gu lhar de

 cabeça, “mais uma vez”, demo vendo pri vi lé gios aris to crá ti cos e

bur gue ses que afe ta ram as ori gens des ses jogos moder nos, por um

lado, e  cedendo à sua uti li za ção pro gra má tica no mundo das

metró po les e das mas sas, por outro. Ao longo desse pro cesso,

 define-se na Ingla terra o con junto de prá ti cas em que se  incluem

não só o fute bol e o rúgbi, mas a cor rida de cava los, o atle tismo, o

tênis, o remo, a luta livre e o boxe — regi dos estes últi mos, agora,

por  regras que con tro lam o tempo da luta, a equi va lên cia de peso

entre os opo nen tes e a vio lên cia dos gol pes. Trata-se de uma com -

pleta reco di fi ca ção das for mas de dis puta  física envol vendo força,

velo ci dade e domí nio da bola — tendo ganho esta, então, a sua iné -

dita auto no mia. Os jogos e lutas pas sam por um pro cesso de

“espor ti vi za ção”, e seu voca bu lá rio téc nico, todo em  inglês, está

para os espor tes como o da lín gua ita liana está para a  música.46

Não é des pro po si tado falar de um  retorno do repri mido, no

qual as pul sões envol vi das nos jogos de bola  ganham uma con fi gu -

ra ção intei ra mente nova. Se a regu la men ta ção geral da vida, com

sua mono to nia, exi giu pas sa tem pos espor ti vos por meio dos quais

o novo  regime de civi li dade  recebe uma inje ção de frisson e de exci -

ta ção, eles são pro te gi dos desde den tro, e por prin cí pio, do  perigo

de dege ne ra rem em dis túr bios e cho ques des con tro la dos. Os

espor tes ati çam o inte resse pela vitó ria, ao mesmo tempo em que

pro lon gam o pra zer da dis puta e o regu lam por uma nova ética
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des por tiva. As refre gas des con tro la das tor nam-se  objeto de uma

repre sen ta ção  lúdica, que colo cará o  esporte no lugar de um espe -

tá culo  regido por  regras inter nas e ofe re cido ao gozo das pla teias.

Prá ti cas tra di cio nais e assu mi da mente vio len tas são con ver ti das

agora na repre sen ta ção de um ato a ser des fru tado pela sua capa -

ci dade de atin gir clí max e rela xa mento, de esten der arti fi cial -

mente a ten são da dis puta até atin gir seu desen lace catár tico, e de

se ofe re cer, assim, a uma espé cie de con tem pla ção este ti zada. Nor -

bert Elias e Eric Dun ning veem na espor ti vi za ção da caça à  raposa

o  núcleo exem plar e pre coce do pro cesso total pelo qual foram

cria dos os espor tes moder nos. A morte do ani mal já não se des -

tina, como na caça pro pria mente dita, a tomá-lo como ali mento,

muito menos é a oca sião de uma ofe renda sacri fi cial. O que  im -

porta, em vez disso, é criar as con di ções de uma per se gui ção simu -

lada em que o equi lí brio de for ças e a pos ter ga ção do clí max dão a

esses o seu maior ren di mento catár tico pos sí vel. Garan tir a justa

 medida de ten são agra dá vel e emo ção pra zen teira pela bata lha fin  -

gida, sem pro du zir danos (a não ser à  raposa), é o cerne dessa for -

ma de “figu ra ção”. 

Esta mos longe, evi den te mente, do rito assu mido, do sacri fí -

cio ou da troca recí proca pro je tada como fun ção regu la dora da

vio lên cia e com par ti lhada como festa e luta, em que o jogo é ofer -

tado ao todo. Agora, o mono pó lio da vio lên cia pelo  Estado, atado

à Lei, rege a con cor rên cia e tem como hori zonte con tro lar todas as

dimen sões da expres são vital — o todo rege o jogo. O custo da vio -

lên cia cons ti tu tiva da vida  social, com sua trama de inclu sões e

exclu sões, ganha outro  aspecto, em que a sua ritua li za ção se

 recalca, se  sublima, mas tam bém  retorna a ponto de des ve lar seu

 núcleo mais pro fundo. O jogo de bola, tal vez mais do que qual quer

outra coisa, man tém con tato com essa his tó ria  oculta.

É quase um lugar-comum antro po ló gico dizer-se que o fute -

bol é um “fato  social total”, lan çando-se mão da expres são de Mar -
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cel Mauss. Mas o que não se diz, então,  seguindo a mesma tri lha, é

que ele se cons ti tui numa espé cie de ava tar desse “fato  social total”

que é o rito da  dádiva- dívida, atra vés do qual se dá a troca de dons

entre gru pos opos tos, cuja retri bui ção obri ga tó ria toma a forma

ambi va lente de pres ta ção ago nís tica, de luta e festa em que os con -

trá rios se pre sen teiam e agri dem, se dis pu tam e com ple men tam

numa espé cie de  repuxo de Fla-Flus.47

Tudo isso, no  entanto, num tempo em que a reci pro ci dade

 ritual  arcaica, revi rada em con cor rên cia con tra tua li zada, dei xou

de ser a lei  expressa que con certa a vio lên cia  social e pas sou a um

plano  oculto, ou reces sivo. No impé rio das tro cas regu la das ou des -

re gu la das do mer cado,  sobram os times, as tor ci das, as riva li da des

agres si vas e fes ti vas que não con se guem se expli car sim ples mente

por uma opo si ção de clas ses  sociais e ideo lo gias, mas que mar cam

uma efe tua ção  daquela alte ri dade hos til e fes tiva como cons ti tu -

tiva das iden ti da des gru pais e indi vi duais. 

o con senso  inglês

Pode-se ver a inven ção  inglesa como uma rever são moder ni -

zante dos anti gos jogos semir rituais e popu la res em que se dis pu -

ta vam bola e ter ri tó rio com os pés e com as mãos —  embora a linha

de con ti nui dade não seja  nítida, nem pro pria mente neces sá ria

como cri té rio.  Pociello con si dera o pro cesso que impli cou na cria -

ção do fute bol e do rúgbi — numa encru zi lhada de gran des con se -

quên cias — como uma mano bra téc nica e  social de “antissoule”.

Por que ele resul tou da “assi mi la ção”, “trans for ma ção” e “ajus ta -
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mento”  daquilo que terá  sobrado dos jogos popu la res, na Ingla -

terra vito riana, pela rapa ziada dos colleges em que a aris to cra cia e

a bur gue sia for ma vam suas eli tes — ajus ta mento con so li dado em

clu bes de ex-estu dan tes, e que apla cava e regu la ri zava a tur bu lên -

cia, a infor ma li dade e a aspe reza crua daque les jogos. 

Mas a  medida dessa con ver são à ordem tem de ser ava liada

com um certo jogo de cin tura. Em pri meiro lugar, trata-se da

irrup ção, diz  Pociello, “de for mas espor ti vas ori gi nais e juve nis,

tur bu len tas e pro vo can tes  diante dos laze res tra di cio nais em voga

na aris to cra cia bri tâ nica (caça, equi ta ção, crí quete...)”. Por outro

lado, dis tin gue-se de prá ti cas popu la res resis ten tes, como com ba -

tes de ani mais e lutas que guar dam tra ços das anti gas tur bu lên cias

secu la res, com suas  rinhas de galos, cachor ros e luta do res “pro fis -

sio nais”.48

O fute bol con fi gu rou um novo lugar, dis tinto tanto das prá ti -

cas aris to crá ti cas que des de nha vam o con tato  físico entre adver sá -

rios ou o con tato  direto com a bola (mani pu lada com bas tão no

caso do crí quete),  quanto das prá ti cas popu la res que cul tua vam o

 embate engal fi nhado entre opo nen tes ani mais ou huma nos. A

codi fi ca ção do jogo de bola, admi tindo um corpo a corpo regu lado

que  avança sobre o domí nio do gosto aris to crá tico e man tém certa

dis tân cia das dis pu tas físi cas dire tas e dos ester to res das  rinhas ple -

beias, con fi gura um  espaço iné dito de pre sen ti fi ca ção da norma

bur guesa que se tor nará tam bém, gra ças a cer tas pecu lia ri da des às

quais será pre ciso retor nar logo mais, a lín gua geral espor tiva do

 século XX. 

A incu ba ção do fute bol, ou a sua ges ta ção ao longo de déca -

das, deu-se jus ta mente  durante  aquele vazio  lúdico-fes tivo que

resul tou da desa ti va ção da cul tura popu lar tra di cio nal — no caso,

os anos de 1820-60. Ao con trá rio dos vete ra nos de Rugby e de Eton,
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“favo rá veis a um jogo com pon ta pés nas cane las e que per mi tisse o

uso das mãos”,49 os de Har row, segui dos  depois pelos de Cam -

bridge e de  outras esco las, eram par ti dá rios de um “jogo do dri ble”

pra ti cado basi ca mente com os pés, cuja codi fi ca ção tem como

mar cos uma pri meira ver são de suas  regras assen tada em 1863, a

fun da ção de uma asso cia ção, a Foot ball Asso cia tion (gra ças à qual

o fute bol man tém o nome, nos paí ses de lín gua  inglesa, de soccer,

que o dis tin gue do fute bol ame ri cano), e a ver são final das  regras,

livre de incon sis tên cias rema nes cen tes, em 1877. Nos dois casos, os

jogos de bola, sob ini cia tiva dos  jovens futu ros cava lhei ros ingle -

ses, em espe cial bur gue ses ricos ou em ascen são, adap ta ram-se às

con di ções físi cas dos espa ços dis po ní veis em cada  escola, com

 regras pró prias e  locais sujei tas à dis cus são a cada vez que se pro -

mo viam encon tros entre esco las dife ren tes. Assim, a inven ção do

fute bol, como a do rúgbi, é o resul tado de um tra ba lhoso con senso

à  inglesa, prag ma ti ca mente esti pu lado a par tir do uso, isto é, “de

um longo pro cesso de regu la men ta ção des ses jogos cole ti vos

diver sos; regu la men ta ção  imposta pelo  hábito, logo con tra tado

pelos alu nos inter nos, de orga ni zar encon tros espor ti vos desa -

fiando  outros esta be le ci men tos”.50

Esse tal con senso à  inglesa seria impen sá vel, num sen tido

mais pro fundo, sem o  regime par la men tar e plu ri par ti dá rio que

vigo rou na Ingla terra do  século XVIII. Nesse  regime, implan tado ao

final de um  período de encar ni çada  guerra civil, o mono pó lio da

força  física e da impo si ção fis cal não ficou nas mãos de um só dos

diver sos esta men tos ou seto res  rivais (nem do rei da corte, como

na  França e nos Esta dos aris to crá ti cos). Exige-se uma per ma nente

nego cia ção e a garan tia de que cada grupo que se  reveze no poder

não abuse dele. A res tri ção da vio lên cia, ins tau rada pelo modo
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49. Giu lia notti, op. cit., p. 18.

50.  Pociello, op. cit., p. 50.
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par la men tar de con tro lar e de tro car gover nos, cor res ponde,

 segundo Nor bert Elias, aos modos espor ti vos de dar forma à repre -

sen ta ção do reve za mento, de con tro lar as ten sões, de  extrair-lhes

um saldo pro du tivo.51

Ao mesmo tempo, a ins tau ra ção do fute bol se dá atra vés de

um jogo de for ças com plexo e ambi va lente, onde entra, como ele -

mento lite ral mente novo, a rebel dia juve nil.  Pociello é enfá tico na

afir ma ção de que o pro cesso é desen ca deado e con du zido pelo

 ímpeto e pela pai xão juve nis pela bola e pelo jogo, ao qual se opu -

se ram reso lu ta mente, a prin cí pio, peda go gos e clé ri gos, que só

toma ram o fute bol como  modelo de orga ni za ção e de con duta

 depois de 1860,  quando ele já  estava pra ti ca mente cons ti tuído,

nor ma ti vi zando então o seu ren di mento esco lar sob a égide do

mens sana in cor pore sano. E mais espe ci fi ca mente, diz  Pociello, o

desen vol vi mento des ses jogos afron to sos se dá nos colé gios de elite

menos osten si va mente abas ta dos e tra di cio na lis tas, “ali onde os

 filhos afor tu na dos da bur gue sia em ascen são (em busca de novos

mode los cul tu rais e edu ca ti vos) estão dis pos tos a [...] trans gres sões

de valo res domi nan tes e esta be le ci dos”.52 (Mal ou bem com pa -

rando, exa ta mente cem anos  depois um outro fenô meno de juve -

ni li dade bri tâ nica, dessa vez a par tir da con di ção tra ba lha dora em

uma  grande  cidade indus trial — os Bea tles —, faria uma revo lu -

ção de cos tu mes e daria à can ção pop o seu aca ba mento e o seu

conhe cido  alcance mun dial; não deixa de ser inte res sante o  difuso

paren tesco entre essas duas proe zas da rebel dia juve nil  inglesa em

ter mos de cul tura de mas sas — o duplo canto do cisne do impé rio

bri tâ nico —, ainda que social mente dis tin tas e irra dia das, como é

evi dente, em rit mos total mente dife ren tes.) 

Giu lia notti dá notí cia, num caso pelo menos, de uma ado ção
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51. Elias e Dun ning, op. cit., pp. 209-12.

52.  Pociello, op. cit., pp. 50-1.
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e de uma ideo lo gi za ção peda gó gica mais pre coce: em 1828, Tho -

mas  Arnold, dire tor de uma  escola em Rugby, teria “revo lu cio nado

a edu ca ção moral dos  jovens ricos” prog nos ti cando as vir tu des de

“lide rança, leal dade e dis ci plina” capa zes de serem infun di das

pelos jogos nos futu ros res pon sá veis tanto pela ordem polí tica e

eco nô mica  quanto pela sus ten ta ção e expan são do impé rio. Essa

nova orien ta ção con tra cena com as agi ta ções anár qui cas e as

“revol tas inci pien tes com cons tan tes  motins”, que movi men ta -

vam esco las públi cas da Ingla terra no  começo do  século XIX.53 Mais

 adiante, em 1864, num  artigo em The Field, a edu ca ção espor tiva é

dada como apta a pre pa rar a juven tude para mis sões mili ta res,

futu ros coman dos de divi são, lide ran ças de cava la ria, esfor ços de

bata lhas e pro va ções do campo, bem como para a acei ta ção das res -

pon sa bi li da des de  governo da nação.54 Nesse caso, os jogos estu -

dan tis são vis tos não só como assi mi lá veis mas como dota dos de

um cará ter fran ca mente uti li tá rio na pre pa ra ção das eli tes mili ta -

res e polí ti cas, tem pe rando futu ros empreen de do res e  jovens líde -

res atra vés dos esfor ços físi cos e  morais, das agru ras heroi cas das

dis pu tas, das con quis tas e dos reve ses. 

Esses  sinais nos indi cam que os jogos, na sua ori gem, esta vam

cum prindo mais uma vez  aquele papel ambí guo que os situa no

gume entre o des vio e a norma, a con tes ta ção e mode li za ção dos

com por ta men tos, a rebel dia e a inte gra ção, em suma, o lugar em

que a vio lên cia  latente se apre senta e ao mesmo tempo se  regula —

 antiga fun ção assu mida pelos ritos, envol vendo agora uma movi -

men tada bara funda de estu dan tes, peda go gos e gentlemen. 

Se com pa rado às anti gas prá ti cas, o jogo foi codi fi cado de

 maneira a apa rar-lhe as ares tas, tor nando-o con tro lá vel e con ta bi -
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53. Giu lia notti, op. cit., p. 18.

54. Ver Bill Mur ray, Uma his tó ria do fute bol. Tra du ção de Car los Szlak. São Paulo:

Hedra, 2000, p. 24.
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li zá vel, arbi trado por um sis tema de  regras e “subli mado” na sua

vio lên cia. Em vez de um  número incon tá vel e desi gual de joga do -

res, temos onze de cada lado; em vez de cam pos, bre jos, pân ta nos

e  aldeias, um campo retan gu lar e à parte do mundo comum, cer -

cado de pla teia; em vez de par ti ci pan tes feri dos e oca sio nal mente

mor tos na  refrega, espor tis tas pro te gi dos por  regras que regu la -

men tam ideal mente o corpo a corpo; em vez de uma festa cheia de

des per dí cio até o esgo ta mento das ener gias, um tempo regu la -

men tar a ser esgo tado. Essa moder ni za ção fez do fute bol um espe -

tá culo, uma sin fo ni za ção roma nesca dos tur bu len tos jogos anti -

gos, cuja cons ti tui ção pode ser com pa rada à pas sa gem do modal

ao tonal, em  música: redu zem-se os ele men tos  segundo um prin -

cí pio de eco no mia pura mente fun cio nal (os inu me rá veis par ti ci -

pan tes do soule res trin gem-se aos exa tos 10+1 joga do res de cada

lado), fil tram-se os ruídos (isto é, as con tun dên cias, os cho ques

des re gu la dos, os emba tes físi cos), cria-se um  espaço pro te gido e

espe cia li zado de ação (o campo deli mi tado e autô nomo, com pa -

rá vel ao  espaço  fechado da sala de con certo), e ins tau ram-se os

movi men tos caden ciais de ata que e  defesa, de ten são e  repouso,

de “ tônica e domi nante”, como um dis curso con tí nuo e  fluente,

 sujeito às modu la ções da posse de bola por um time ou por outro.55

O fute bol  moderno rea liza assim uma ver da deira quadratura

do circo em rela ção às anti gas prá ti cas meio lúdi cas, meio reli gio -

sas, meio vio len tas e socia bi li za do ras. Aliás, pas sar das ana lo gias

tota li zan tes e man dá li cas do cír culo ao domí nio reti cu lá vel do

qua drado, da uni ver sa li dade da  esfera ao pri mado racio na li zante

do cubo, do rito ao jogo, é uma das ope ra ções mola res da moder -

ni za ção. “Circo”, aqui, além de ser o  ambiente con creto e algo car -

na va lesco das fes tas popu la res, é o cír culo  ritual que cede domi -
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55. Sobre as carac te rís ti cas do sis tema tonal, ver José  Miguel Wis nik, O som e o sen -

tido: uma outra his tó ria das músi cas. São Paulo: Com pa nhia das  Letras, 1989.
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nân cia, no fute bol  moderno, ao qua dri lá tero quan ti fi ca dor, den -

tro do qual a bola passa a ser o  objeto e o meio de ope ra ções for ma -

li za das e con tá beis. 

Nos ritos pré-moder nos, a dia lé tica da  esfera e do qua dri lá -

tero, que carac te riza os jogos de bola em geral, dava pre ce dên cia

sim bó lica ao cír culo como  figura da tota li dade em equi lí brio, atra -

vés da asso cia ção da bola com o sol e do campo com o eixo do céu

e da terra. É o que acon tece  difusa ou expres sa mente no tlachtli

(enquanto tri buto ao Sol, tendo, no cen tro do campo, um pon-

to sim bó lico de comu ni ca ção com dimen sões sub ter râ neas); no

kemari japo nês (a bola não deve cair  girando entre qua tro árvo res

estra te gi ca mente colo ca das em rela ção aos pon tos car deais e refe -

ri dos ao movi mento  celeste); e no soule, com sua pro fusa asso cia -

ção com as figu ra ções da fer ti li dade. A tou rada, que pode mos

tomar aqui como exem plo lan ci nante de rito  arcaico resis tindo no

mundo  moderno, é incon ce bí vel sem a sua arena cir cu lar  exposta

neces sa ria mente à luz  diurna, como o ter ri tó rio solar de um con -

flito “cós mico” que tem o seu momentum na inte ra ção com ple -

men tar dos opos tos — o touro e o tou reiro, a luz e a escu ri dão, o

con trole e o ins tinto. Já o fute bol se desen volve den tro da forma,

carac te ri za da mente ter rena, do qua dri lá tero em  balança, onde os

gru pos opos tos, mas equi pa ra dos, dis pu tam o pri mado que favo -

re cerá ou um ou outro.56 Nele, a luz do sol se dis tri buiu igua li ta ria -

mente nas cores do todos os times, e a cor negra em  estado puro,

que não vai para  nenhum des tes, trans fe riu-se para a ins tân cia

ideal mente neu tra do juiz, que está den tro do jogo  estando fora
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56. Os ante ce den tes anti gos desse for mato podem ser  mais bem reco nhe ci dos, ao

que  parece, no epyskiros grego e no harpastum  romano, suce dâ neos com bola da

moda li dade guer reira de inva são de ter ri tó rio ini migo. Os exér ci tos roma nos

 teriam  levado essa prá tica à Gália e à Bre ta nha, onde se diz, no  entanto, para

maior inde ter mi na ção da busca de ori gens, já exis tir um jogo ime mo rial.
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dele. O cír culo  celeste e ter res tre per siste ainda no cen tro do

campo, no cír culo cen tral, nas meias-luas e na forma dos está dios,

que  abriga os jogos, mas não pre side mais o jogo, a não ser atra vés

da sua  eterna incóg nita — a bola.

A pas sa gem do pri mado do cír culo ao do qua dri lá tero não se

con funde com um mero caso de subs ti tui ção geo mé trica de uma

 figura por outra, mas cor res ponde a um pro cesso de desen can ta -

mento cos mo ló gico e de rever são sim bó lica, que visa em  última

aná lise ao con trole exaus tivo de todos os ter ri tó rios. O cír culo,

como um tri buto à trans cen dên cia,  remete a um mundo em que o

con trole tinha base ana ló gica, equi pa rando os tran ses ter re nos aos

do céu e esta be le cendo entre eles uma depen dên cia fér rea, a ser

paga com san gue. O qua drado, que é um inves ti mento na ima nên -

cia, pre para o ter reno para o mundo em que o con trole será digi -

tal, pre ten dendo var rer e esgo tar todas as ins tân cias mate riais, céus

e ter ras, por um preço a ser  cobrado no final das con tas — em

 alguma moeda a saber.

O “circo” é tam bém o cír culo  impuro, incom pleto, fes tivo e

tur bu lento, da  dádiva- dívida a se per der na noite dos tem pos —

em que a per fei ção geo mé trica e as cons tru ções sim bó li cas são cor -

roí das pela posi ti vi dade da vida real. O fute bol é a quadratura do

circo: a pas sa gem neces sa ria mente incom pleta de um mundo ao

outro, com  aquela sobra irre du tí vel e não racio na li zá vel (um valor

π antro po ló gico) que não se  esgota na quan ti fi ca ção dos resul ta -

dos numé ri cos, na  lógica  moderna do jogo, e cujos con teú dos não

se dei xam  nomear. O fute bol pôs em jogo, claro que sem pre me di -

tar o  efeito, uma zona  limiar de tem pos cul tu rais que aca bou

 fazendo dele um labo ra tó rio demons tra tivo das cul tu ras e um

ponto de inter ro ga ção sobre o des tino da civi li za ção. 

Pelas sin gu la ri da des da sua for ma ção, e dife ren te mente do

rúgbi, o seu des tino era maior do que o do lazer edu ca tivo des ti -

nado a for jar a têm pera dos lumi na res do impé rio bri tâ nico. Sua
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voca ção recôn dita e não cons ciente era a de se tor nar o palco entre -

meado das dis po si ções, dos ima gi ná rios cor pó reos e das ges tua li -

da des ine ren tes aos gru pos  sociais mais diver sos, de fazer pon tes

entre cul tu ras e de cons ti tuir-se numa não pre me di tada e infor mal

espé cie de antro po lo gia prá tica. Reco lo cando, de  maneira balan -

ceada e  cifrada,  sujeita ao teste da rea li dade e às vicis si tu des da his -

tó ria, a ques tão ori gi ná ria da vio lên cia.

a lama e a grama

Passo a comen tar algu mas das sin gu la ri da des que carac te ri -

zam o fute bol e que o fazem se desen ro lar num campo dife ren -

ciado de deter mi na ção e inde ter mi na ção. Antes de mais nada, o

fute bol  imprime aos jogos pré-moder nos a norma bur guesa, mas

man tendo uma mar gem sig ni fi ca tiva de rura li dade, uma dimen -

são telú rica indis pen sá vel para o enten di mento de sua apro pria -

ção por  outras cul tu ras, de seu pro gres sivo inte resse poli clas sista e

mul tiét nico, e de sua voca ção trans con ti nen tal. Ao con trá rio do

bas quete, do vôlei, do  hóquei ou do fut sal, jogos pos te rio res de

espí rito defi ni ti va mente cita dino, pra ti ca dos sobre ter re nos pavi -

men ta dos e geral mente cober tos, o fute bol se joga ao ar livre, sobre

a terra e sobre a grama, num  espaço gene roso e  exposto à natu reza,

pro li fe rando não só na  Europa mas nas peri fe rias do mundo, nos

clu bes como nas vár zeas.

Isso não acon tece por acaso. Uma rela ção pecu liar entre o

mundo da  cidade e do campo é marca notá vel da expe riên cia

 inglesa, como  atesta jus ta mente o  grande clás sico dos estu dos cul tu -

rais, o livro O campo e a  cidade, de Ray mond Wil liams, não só pelo

con teúdo das suas refle xões como já pela sin to má tica iden ti fi ca ção

do seu  objeto: a per sis tên cia pro funda de tra ços  rurais na vida

 daquela socie dade que, con tra di to ria mente, indus tria li zou-se
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antes que todas. Em pri meiro lugar, “uma das trans for ma ções deci -

si vas nas rela ções entre campo e  cidade ocor reu na Ingla terra muito

cedo, e num grau tão acen tuado que, sob cer tos aspec tos, não encon -

tra para lelo”, diz ini cial mente Wil liams. “A Revo lu ção Indus trial não

trans for mou só a  cidade e o campo: ela  baseou-se num capi ta lismo

agrá rio alta mente desen vol vido, tendo ocor rido muito cedo o desa -

pa re ci mento do cam pe si nato tra di cio nal”. Acres cente-se o fato de

que, na fase impe ria lista de sua his tó ria, “a natu reza da eco no mia

rural, na Grã-Bre ta nha e em suas colô nias, foi, mais uma vez, trans -

for mada muito cedo: a impor tân cia da agri cul tura domés tica tor -

nou-se quase nula, com ape nas 4% dos  homens eco no mi ca mente

ati vos tra ba lhando na agri cul tura — isto numa socie dade que, em

toda a longa his tó ria das comu ni da des huma nas, já havia se tor -

nado a pri meira de popu la ção pre do mi nan te mente  urbana”.57

A ques tão, no  entanto, é que uma tal trans for ma ção socioe co -

nô mica, que apon ta ria em prin cí pio para uma cor res pon dente

trans for ma ção e desa pa ri ção, em gran des pro por ções, dos tra ços

da vida rural, não é acom pa nhada uni di re cio nal mente pela cul -

tura: “o fato fun da men tal é que, com todas essas expe riên cias

trans for ma do ras, as ati tu des ingle sas em rela ção ao campo e às

con cep ções da vida rural per sis ti ram com um poder extraor di ná -

rio, de modo que, mesmo  depois de a socie dade tor nar-se pre do -

mi nan te mente  urbana, a lite ra tura,  durante uma gera ção, con ti -

nuou basi ca mente rural; e mesmo no  século XX, numa terra

 urbana e indus tria li zada, é extraor di ná rio como ainda per sis tem

for mas de anti gas  ideias e expe riên cias”. Em  resumo, “tudo isto dá

à expe riên cia e à inter pre ta ção ingle sas do campo e da  cidade uma

impor tân cia per ma nente [...]”.58
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57. Ray mond Wil liams, O campo e a  cidade. Tra du ção de Paulo Hen ri ques  Britto.

São Paulo: Com pa nhia das  Letras, 1989, p. 12.

58. Idem, ibi dem, pp. 12-3.
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 Pociello  observa, a pro pó sito, que a vida cul tu ral fran cesa é

domi nada por um “ modelo de exce lên cia repre sen tado pelo

homem  urbano”,  ligado a uma cul tura nobi liá ria her dada da

socie dade  curial e das dis po si ções pró prias à civilidade. Já o con -

texto  inglês, que se  presta a essa sin to má tica “ins ti tu cio na li za ção

dos jogos rús ti cos e a uma certa ‘ ruralização’ dos jogos ‘ seletos’” (o

golfe, o tênis sobre a grama inde fec tí vel), traz a marca da tra di ção

polí tica que con fere pri vi lé gios e pode res à  nobreza da terra, con -

so lida a  figura do gentleman-far mer, e está às vol tas com a neces -

si dade de esta be le cer “rela ções de paci fi ca ção pater na lis tas” com

um “cam pe si nato tur bu lento”, acei tando “orga ni zar e, inclu sive,

par ti lhar seus jogos”.59 Nesse qua dro em que o cam pe si nato tra di -

cio nal, dimi nuído e res trin gido por um lado,  parece não per der

 espaço sem exer cer pres são, por outro, o fato sig ni fi ca tivo con ti -

nua a ser o de que a indus tria li za ção nem de longe extin guiu na

Ingla terra,  segundo esses índi ces cul tu rais, a viva dinâ mica entre

a  cidade e o campo. 

Assim,  quando os her dei ros da bur gue sia  inglesa em ascen -

são, enri que cida pelo comér cio e pela indús tria, criam o fute bol e

o rúgbi, estão cor res pon dendo, de  maneira invo lun tá ria ou

incons ciente, aos  padrões ati vos, com ba ti vos, empreen de do res e

anti-in te lec tua lis tas da  classe que  aspira, atra vés de seus pais, ao

pri vi lé gio do poder, que  deseja adqui rir ter ras, reto mar a  herança

cul tu ral e pro mo ver novos mode los edu ca ti vos liga dos a  padrões

viris, à iden ti dade gru pal e à ini cia tiva indi vi dual auda ciosa. Mais

que isso, estão  fazendo, tal vez,  aquilo que os  filhos mui tas vezes

fazem  quando avan çam  sinais: dando forma ines pe rada,  lúdica e

prag má tica, con creta e des lo cada, ao  desejo dos pais, tudo isso com

a ima gi na ção  banhada espon ta nea mente  naquela impreg na ção

secu lar do mundo do campo na vida  inglesa.
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11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:35 AM  Page 97



Assim tam bém, e por isso mesmo, cada passo na cria ção do

 código fute bo lís tico, que não deixa de ser um  degrau a mais na

dire ção geral da codi fi ca ção e da eufe mi za ção da vio lên cia, con -

tem pla, em con tra par tida, um dado de rea li dade telú rica, de  atrito

 físico, de incor po ra ção  tácita ou assu mida do acaso, em suma, de

ingre dien tes rús ti cos e “natu rais” que dis tin guem o fute bol entre a

maio ria dos espor tes moder nos.

Por um lado se esta be lece uma mol dura- padrão para o jogo,

o campo plano, deli mi tado e  medido, iso lado do mundo num

 espaço autô nomo, con tido no inte rior das “qua tro  linhas”. Um tal

 espaço  define-se por prin cí pio como espe ci fi ca mente  lúdico e

secu la ri zado, isto é, ideal mente inde pen dente de qual quer injun ção

reli giosa. Todo esse  esforço “webe riano”, diría mos, de auto no mi -

za ção da  esfera  lúdica, de des sa cra li za ção do mundo e de neu tra  li -

za ção do campo de jogo, com ple ta mente dife rente do ter  ri tó rio

 híbrido e sem mar gens do soule, não eli mina, no  entanto, pelo pró -

prio fato de se jogar neces sa ria mente a céu  aberto e sobre um chão

de terra ideal mente gra mado, os aci den tes do ter reno e a força cós -

mica das intem pé ries, as lamas ine nar rá veis em que cha fur dam

por vezes ata ques e defe sas, as poças impon de rá veis em que a bola

subi ta mente esta ciona, sem falar no inde fec tí vel “mor ri nho arti -

lheiro”,  fazendo gols por conta pró pria. As téc ni cas de dre na gem,

incor po ra das aos gran des está dios, ate nua ram muito a dra ma ti ci -

dade paté tica ou a comi ci dade des ses cená rios, sem anulá-los com -

ple ta mente. Por que as hipó te ses de um está dio de fute bol  coberto,

ou do jogo sobre car pete, não pas sa vam, feliz mente até aqui, de

deva neios tec no ló gi cos de neó fi tos norte-ame ri ca nos,  quando

não de japo ne ses, fun da men tal mente equi vo ca dos  quanto ao

espí rito do jogo. 

Desen vol vendo uma lin gua gem dos pés, do hemis fé rio cor -

po ral menos espe ci fi cado e, em prin cí pio, cego para os con tro les

sutis e a pre ci são obje tiva mais acu rada, e redu zindo as mãos à
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inter ven ção de  última ins tân cia, pos sí vel só ao  goleiro, o fute bol

 reverte o  hábito cor po ral e ins taura uma espé cie de “mundo às

aves sas” em que a posse da bola é muito mais frá gil e tran si tó ria do

que nos espor tes  manuais. O que con tri bui para a ampli tude pos -

sí vel da sua gama de acon te ci men tos: a exten são do campo cheio

de sur pre sas em que a bola, para per cor rer a dis tân cia entre um gol

e outro, tem de fazer uma ver da deira via gem,  sujeita a toda sorte de

peri pé cias, idas e vin das, mar chas e con tra mar chas, cheia de alter -

nân cias e lem brando mais os movi men tos no meio rural do que o

ritmo dos cho ques dire tos no meio  urbano. A ver ti gi nosa ele tri ci -

dade e ime dia tez des ses últi mos  parece mais afi nada, por sua vez,

com o ritmo de alter nân cia seria li zada e de con ta bi li za ção sem tré -

gua do bas quete e do vôlei, dis pu ta dos sobre ter reno pavi men tado

e com o domí nio da bola sob o con trole das mãos. 

O tênis em parte (mas não na Ingla terra), o vôlei, o han de bol

e o fut sal  incluem-se,  segundo Verdú, entre aque les espor tes que

“foram trans por ta dos da intem pé rie para a pro te ção do giná sio

como uma  réplica da pro du ção indus trial que cobre o mundo

agro pe cuá rio (vivei ros, está bu los, gran jas)”.60 O bas quete, por sua

vez, bem ao con trá rio dos espor tes de longa decan ta ção e cujas ori -

gens se per dem “na noite das civi li za ções agrá rias”, foi dire ta mente

pro du zido como um  pacote  moderno e dado já como “mer ca do -

ria fir mada e aca bada” pelo seu inven tor, o ex-semi na rista e pro fes -

sor de edu ca ção  física James Nais mith, sob enco menda do colé gio

Spring field de Mas sa chu setts, em 1891. Ava liando as coer ções da

pai sa gem  urbana, Nais mith deli mi tou uma qua dra de pro por ções

res tri tas “onde os joga do res evo luem com maior rapi dez e pro xi -

mi dade  física”. Ainda  segundo Verdú, o jogo de bola ao cesto,

 quando reva li dado ofi cial mente em 1934 sob as luzes do Madi son
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 Square Gar den, repli cava o pano rama de Manhat tan atra vés de

um “culto à  altura” que dimen sio nava fali ca mente, em sua ver ti ca -

li dade com pa rá vel à dos arra nha-céus, o “gigan tismo monu men -

tal” da pros pe ri dade norte-ame ri cana.61

(Um amigo obser vou que, ao pra ti car exer cí cios físi cos numa

aca de mia, sente-se emba lado  quando pas sam jogos de bas quete e

vôlei no telão, num  efeito de sin to má tica siner gia com a repe ti ção

mecâ nica da ginás tica; o fute bol, ao con trá rio,  embora seja seu

 esporte pre fe rido, ins taura um ritmo irre gu lar, aci den tado, diría -

mos nar ra ti va mente incons tante, e de con se quên cias algo dis per -

si vas para o  ambiente mono te má tico da malha ção.)

o fino e o  grosso

A inven ção do fute bol regu la men tou os modos de posse e

con quista da bola e do ter ri tó rio, esta be le cendo limi tes “civi li za -

dos” de ação sobre o corpo do adver sá rio que res pei tam meto di ca -

mente a sua inte gri dade  física e eli mi nam ideal mente qual quer

ins tru mento adi cio nal de con tun dên cia den tro do campo. Para se

ter uma ideia, na prá tica do soule, “nos sécu los XIII e XIV, era comum

os joga do res car re ga rem  punhais, que cau sa vam feri men tos

 sérios, tanto aci den tal  quanto inten cio nal mente. [...] Pon ta pés na

 canela, socos e lutas diver sas eram  comuns entre joga do res  rivais

para vin gar agra vos anti gos; ossos que bra dos, feri men tos gra ves e

mor tes eram con se quên cias espe ra das”.62 No fute bol  moderno as

equi pes entre mea das, mesmo que sujei tas per ma nen te mente ao

con tato e ao cho que  físico, visam à fina li dade da pro du ção con -

creta de gols e sua con ta bi li za ção abs trata em pon tos  ganhos e per -
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62. Giu lia notti, op. cit., p. 17.
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di dos a par tir de uma pré via isen ção de qual quer ata que cor po ral.

E de fato, o tra di cio nal fair play entre pares nos meios fute bo lís ti -

cos mais aris to crá ti cos  levava a crer, nos pri mei ros tem pos da nor -

ma li za ção do fute bol entre cida dãos adul tos, que cho ques inten -

cio nais  seriam pro ce di men tos de mau gosto, difi cil mente crí veis, a

ponto de os mem bros do eli ti zado Corin thians Foot ball Club se

nega rem “a acre di tar que cava lhei ros come te riam fal tas”,  opondo-

-se com isso à ins ti tui ção dos pênal tis.63

Não obs tante, a prá tica do fute bol é inse pa rá vel do corpo a

corpo, desde o jogo de  ombros (moda li dade legal de con tato  físico

com que se dis puta a apro xi ma ção à bola, na cor rida), as divi di das

(com a che gada simul tâ nea dos pés adver sá rios na bola, num teste

recí proco de força, esper teza, tru cu lên cia ou mal dade), os agar -

rões,  puxões e empur rões (camu fla dos ou evi den tes, ile gais mas

mui tas vezes indis cer ní veis ou reci pro ca mente assi mi la dos), os

carrinhos (ora ele gan tes cons tru ções de enge nha ria e perí cia,

 visando a bola, ora monu men tos de tru cu lên cia ou de ação ver da -

dei ra mente cri mi nosa), até as boti na das aci den tais e as decla ra das,

que con ver tem final mente as tra vas da chu teira em arma. 

Pode-se dizer que, nos últi mos tem pos, os aci den tes do ter -

reno se ate nua ram em  grande  medida nos cam pos pro fis sio nais,

 enquanto a dis puta  física, o corpo a corpo inten sivo e o assé dio

per ma nente entre adver sá rios recru des ce ram, tur bi na dos pelo

pre paro  físico, pelo pres su posto da ocu pa ção total dos espa ços e

pela uni ver sa li za ção macro e micro cós mica da con cor rên cia. Mas

o ponto prin ci pal que inte ressa aqui é que o fute bol, admi tindo na

base essa gama ambí gua de con ta tos e cho ques, regu la dos e incon -

tro lá veis, da bola com o campo e de joga do res com joga do res,

 supondo acaso, perí cia, impon de ra bi li dade, ele gân cia, arte, astú -
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cia, insí dia e vio lên cia, põe em cena o tea tro  humano em todo o seu

espec tro, da  finura à gros sura extre mas. 

A mar gem de nar ra ti vas e fabu la ções que  resulta de tudo isso é

 enorme, inde pen dentemente da repre sen ta ção de qual quer coisa

que não seja ine rente às pró prias cir cuns tân cias da dis puta. O mais

sim ples toque, por exem plo, pode trans pi rar inge nui dade ou inte li -

gên cia,  ímpeto des bra gado ou quin tes sen ciada matu ri dade, ful gu -

ra ção ou obtu si dade. A bola pode pare cer um  caroço de aba cate ou

um  calombo, con forme o modo como é  tocada, em cer tos momen -

tos, ou uma  esfera eté rea que se arre donda  quanto mais se des loca,

em  outros. Pai rando sobre tudo, ainda,  aquela nuvem trá gica e exta -

siante que faz de cada joga dor, jogo e time a suces siva encar na ção

única e insubs ti tuí vel de uma neces si dade, o  retorno impla cá vel e a

mani fes ta ção de um arqué tipo, ao mesmo tempo em que a reve la -

ção de um des tino que se  decide em ato, acon te ci mento sin gu lar e

irre pe tí vel, ali, num tempo impal pá vel que se esvai entre os dedos. 

Junto com a bola, o fute bol faz rolar a Roda da For tuna, a

 roleta que lança os joga do res num campo de pro va ção que cir cula

entre a pro messa, a media nia, o  carisma, o pro dí gio, o mito, a deca -

dên cia, o malo gro, a des graça e o renas ci mento das cin zas. A tri lo -

gia de docu men tá rios em vídeo Futebol, de  Arthur Fon tes e João

 Moreira Sal les, sur preende três momen tos dis tin tos desse giro: os

garo tos que ten tam a sorte num time pro fis sio nal, os joga do res já

pro fis sio nais cujo des tino e cuja dimen são é ainda uma incóg nita,

e o ex-cra que, no caso Paulo César Caju, que vive das  sobras de um

pas sado glo rioso mas ambí guo, em que a cele bri dade fute bo lís tica

é cer cada de nega ceios entre a inclu são e a exclu são, a cele bri dade

e o pre con ceito (o epi só dio é uma obra-prima sobre a cul tura da

malan dra gem em ato). Entre os o depoi men tos, o do ex- goleiro

Pom peia (des ta que do Amé rica cam peão do Rio de Janeiro em

1960) é quase uma ale go ria do tempo, da vida e da morte no fute -

bol: esque lé tico, esca la vrado pelos anos e pela  bebida,  segura uma
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bola que ganha, em suas mãos ossu das, algo do  aspecto rui noso do

crâ nio nas mãos do  coveiro de Hamlet. 

No filme Boleiros, de Ugo Gior getti, por sua vez, numa cena bela

e paté tica, o ex-joga dor, inter pre tado por Flá vio Migliac cio, não

con se gue reco nhe cer-se em suas pró prias ima gens pas sa das, que lhe

pare cem irre me dia vel mente as de um outro.  Durante os letrei ros

 finais, a voz de um Osmar San tos ines que cí vel e impos sí vel (o

 grande locu tor que per deu a fala como  sequela de um aci dente)

narra uma inven tada,  intensa e dis pu tada par tida em que tro cam

pas ses, num emo cio nante campo de  sonhos, cra ques de épo cas

desen con tra das ( expondo-se de sur presa a trama invi sí vel do tempo

que cos tura cada  minuto das vidas intei ras pos tas em jogo). 

“A mais sór dida  pelada é de uma com ple xi dade sha kes pea -

riana”, diz o dito de Nel son Rodri gues. O fute bol torna visí vel, de

uma  maneira que lhe é con ge nial, a entre meada maté ria (de que

somos fei tos) de esti los altos e bai xos, rever sí veis, con tí guos, mis tu -

ra dos. É claro que isso se  estampa em todos os espor tes, do boxe ao

bas quete e ao tênis, onde força bruta e sin to nia fina, von tade, fata -

li dade, pre paro e des pre paro,  triunfo e desam paro, de algum modo

e em  alguma  medida se mani fes tam, se alter nam e se con fron tam.

Mas a sua estru tura cole tiva,  aberta e  híbrida, incor po rando ori gi -

na ria mente ele men tos moder nos e pré-moder nos, cita di nos e

“rurais”, estri ta mente con cor ren ciais e ao mesmo tempo  livres,

expõe essas varia ções num leque simul tâ neo e con tras tivo, poli fô -

nico e paró dico, que faz do fute bol, mais do que  nenhum outro

 esporte, uma movi men tada bata lha dos gêne ros nar ra ti vos, e um

tea tro iné dito para o des file polê mico e não ver bal das ges tua li da -

des, das dis po si ções men tais, das poten cia li da des cria ti vas. A luta

 franca — e épica — pelo resul tado vito rioso (o  volante volun ta -

rioso, o cen troa vante rom pe dor), a inten si fi ca ção dra má tica do

con flito em cir cuns tân cias ter mi nais ( quando o tempo se  revela o

maior adver sá rio), a  lírica esti li za ção indi vi dual do jogo inde pen -
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den te mente da busca do resul tado (sin gu la ri dade do toque e da

arqui te tura da  jogada como busca de  beleza, pro messa de feli ci -

dade, e — por que não? — nos tal gia e soli dão), a tra gé dia da morte

sim bó lica de gran des pro por ções (a der rota na final da Copa de

1950), a volta paró dica do dis curso do outro con tra ele mesmo

(Gar rin cha trans for mando os movi men tos do  zagueiro numa pan -

to mima inú til), tudo isso se deve, na base, ao cará ter com pó sito que

o fute bol assu miu, real ou vir tual mente, na sua ori gem  inglesa.

o juiz

Um outro ponto da novi dade do fute bol, a seu modo coe rente

com os ante rio res, é a implan ta ção da arbi tra gem a par tir de 1881,

com a pre sença em campo de um juiz  atuando de “viva voz”, incre -

men tada em 1888 com o uso, desde então con sa grado, do apito.64

Com exce ção ao que  parece do calcio flo ren tino, onde exis ti ria a

 figura do árbi tro,65 os  demais jogos de bola, pro fu sa mente dis pu ta -

dos num tempo livre e com ple ta mente  alheio à ordem pro du tiva,

tendo como  limite o pró prio esgo ta mento das for ças físi cas e do

pra zer, não ima gi na riam essa oni pre sença de um repre sen tante

supos ta mente onis ciente da lei, pai rando sobre o jogo como um

ter ceiro,  incluído no campo e  excluído da dis puta, regu lando as

ações e o tempo. O juiz está ali para fazer o corte. Sua  figura ves tida

ori gi nal mente em negro, ao con trá rio do colo rido dos times dis -

pu tan tes, não deixa de ser a volta do sacer dote em efí gie, num
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64. Verdú, op. cit., p. 55.

65. Uma moda li dade de calcio — jogo de bola com uso dos pés, pra ti cado no qua -

dri lá tero da praça  pública — é codi fi cada no  século XVI, em Flo rença, tendo 27

joga do res em cada grupo, em um tor neio dis pu tado por qua tro “times” tra di cio -

nais sim bo li zando qua tro zonas da  cidade, asso cia dos às res pec ti vas igre jas: Santa

Croce, Santa Maria  Novella, Santo Spi rito e San Gio vanni.
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mundo em que a vio lên cia da dis puta riva li tá ria não se  resolve

assu mi da mente pela  dádiva obri gada da imo la ção  ritual, mas é

con tro lada e subli mada para legi ti mar o ven ce dor após con fronto

téc nico de per for man ces. 

O juiz de fute bol faz cor tes a cada  momento, tri lando o apito

que marca a lei intro je tada, des ti nada a pro du zir equa ni mi dade a

par tir de um crivo abs trato que vem do alto (tal sim bo li za ção está

suge rida na eti mo lo gia da pala vra decisão — crivo cor tante que cai

de cima).  Quando não se  resolve con vin cen te mente em campo, nos

ter mos do jogo de for ças  interno ao jogo de fute bol, a vio lên cia  revira

e sobra mui tas vezes para ele pró prio, o juiz, con ver tido ao papel da

 vítima expia tó ria — essa  grande  ausente que ronda per ma nen te -

mente, “que rendo” se encar nar. Mas o gesto con clu sivo do ár bi tro,

por sua vez,  quando  aponta enfa ti ca mente para o cen tro do cam po,

com a mão  direita espal mada em riste e ainda  munida do apito,

com os joe lhos leve mente arquea dos e a expres são impla cá vel, fina -

li zando a par tida e deci dindo ina pe la vel mente a sorte de ven ci dos e

ven ce do res, não deixa de evo car, num  arroubo, a nos tal gia do corte

sacri fi cial, ou pelo menos do lugar  daquele que o  decreta. 

A pre sença do árbi tro dá, de fato, forma aca bada ao pro cesso

de subli ma ção ou eufe mi za ção da vio lên cia  física nos jogos,  ligada

ao mono pó lio desta pelo  Estado, que supõe por sua vez a intro je -

ção ideal da lei por todos os inte gran tes da ordem  social, e sua

sujei ção vir tual a uma nova espé cie de sacri fí cio leigo. Na  figura do

juiz de fute bol essa intro je ção, nor mal mente  difusa e invi sí vel,

salta para fora, no  entanto, como um  boneco de mola, ganha corpo

e passa a atuar a olhos vis tos, a pon tuar a cada passo a rea li dade

como um todo e cir cuns crevê-la no seu espec tro, contendo o jogo,

no duplo sen tido da pala vra, na sua  esfera de poder. Não é à toa que

o juiz se expõe aos apu pos pré vios, vin ga ti vos e catár ti cos, da

massa: ele  encarna, de forma dema siado tan gí vel, o custo limi ta -

dor e con ge ni ta mente frus trante da rea li dade.
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A che gada do árbi tro está indis so cia vel mente  ligada,  segundo

Verdú, a um mundo  regido pela con ten ção e pelo lucro, em que o

uni verso natu ral “fica  cotado e orde nado para a pro du ção [...]” e

em que “a morte ‘ natural’ e des con tro lada se  suprime sim bo li ca -

mente como fator impro du tivo”. O racio cí nio con duz para o que

pode mos cha mar de uma outra forma de sacri fí cio: “na par cela

res trin gida e regu la men tada do campo de fute bol o árbi tro é o

prin cí pio ativo da morte arti fi cial, morte pro du tiva na gera ção e

reno va ção do jogo”.66 Em  outras pala vras, o juiz é  aquele que mata

o  embate  enquanto des per dí cio vio lento, inú til e sem peias, para

que o jogo viva como pro du ção téc nica e esté tica de joga das e de

gols. Ele é o  agente que, “ negando o jogo, o rea liza e  acende como o

 melhor com bus tí vel”.67 Ins taura (sem pre até certo ponto, bem

enten dido) a con ten ção das peri pé cias sol tas, rebel des, ime dia tis -

tas, arbi trá rias e alea tó rias dos impul sos pri má rios, isto é, do “prin -

cí pio de pra zer”, pelo fina lismo con se quente, justo e jus ti fi cado do

“prin cí pio de rea li dade”. 

Mas o prin cí pio de rea li dade não é sim ples mente o que dá  limite

à ime dia tez do pra zer atra vés das media ções do jogo, mas o que dá

rea li dade à rea li dade do jogo. Diz Verdú: “para saber em realidade se

foi gol não basta obser var se a bola ultra pas sou a linha da meta, é pre -

ciso olhar o árbi tro” (a tele vi são capta bem esse  relance em que o joga -

dor, já ine briado pelo gol recém-feito, olha ainda por um ins tante

para o árbi tro e sua som bra, o ban dei ri nha, antes de par tir para a defi -

ni tiva come mo ra ção). “Para saber realmente se a par tida ter mi nou

não basta olhar o reló gio, é pre ciso con tem plar o árbi tro.” Pois é ele

que “traz o tempo con sigo”, para além de todos os reló gios, à  maneira

 oculta e inson dá vel “de uma vesí cula onis ciente”.68
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68. Idem, ibi dem, p. 52.
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Mais uma vez, no  entanto, o esqua dri nha mento do jogo pelo

olhar da lei, assim como a neu tra li za ção dos aci den tes do campo e o

con trole dos cho ques físi cos, não se dá com ple ta mente, e deixa mar -

gem a ambi gui da des fecun das, pois man tém o fute bol na con di ção

de obra  aberta cujos sen ti dos se reba tem e mul ti pli cam. Pois as pró -

prias con di ções de um campo  extenso e ina bar cá vel, a velo ci dade da

bola e da  jogada, o  ângulo neces sa ria mente res trito e a impos si bi li -

dade de ver tudo, só con fir mada e refor çada pela  recusa ofi cial a usar

os meios tec no ló gi cos para diri mir dúvi das, man tém o jogo numa

inter pre ta bi li dade mui tas vezes polê mica e liti giosa, espe cial mente

no que diz res peito à inde ci di bi li dade crô nica entre o  momento do

passe e a posi ção do ata cante no caso da apli ca ção da lei de impe di -

mento. De um ponto de vista lite rá rio, o juiz de fute bol é um narra-

dor intrusivo em primeira pessoa que está estru tu ral mente obri gado

a se pas sar por um narrador onisciente em terceira pessoa (como se

fosse pos sí vel che gar a isso com o auxí lio de dois ban dei ri nhas).

Assim,  nenhum jogo arbi trado é tão  sujeito à inter pre ta ção

 quanto o fute bol. Que cri té rio uní voco seria capaz de deci dir de

uma vez por todas, por exem plo, se uma  jogada é ou não é “caso

paracartão”? E nesse caso, ama relo ou ver me lho? “Mão na bola” ou

“bola na mão”: o árbi tro é um her me neuta que deve diri mir judi -

cio sa mente, em tempo real, a nebu losa ques tão da inten cio na li -

dade (houve ou não houve, não pro pria mente o fato obje tivo, mas

a som bra quase reli giosa de uma culpa?). Assim tam bém a per -

gunta sobre se houve ou não “a inten ção de atin gir o adver sá rio”,

com a agra vante de que este pode ter sido atin gido sem ter  havido

inten ção, e pode não ter sido atin gido e mesmo assim ter  havido

inten ção. Sem sair do labi rinto obs curo da psi co lo gia ins tan tâ nea,

pas sa mos para o labi rinto  lógico: cho que inten cio nal (é falta),

cho que não inten cio nal (não é falta), não-cho que inten cio nal (é

falta — “jogo peri goso”), não-cho que não inten cio nal (não há

falta, o jogo pros se gue). Pode haver, tam bém, infra ção por cho que
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não inten cio nal, mas, ainda assim, “impru dente”. Não bas tasse

tudo isso, os joga do res, que já assi mi la ram na prá tica essa com pli -

cada dia lé tica, apren de ram a abor dar o adver sá rio (prin ci pal -

mente na  grande área) com os bra ços levan ta dos, dando  sinais

para o árbi tro, sis te ma ti ca mente equí vo cos, de isen ção e “ausên cia

de inten ção” (no caso, sus pei tís sima demons tra ção de “inten ção

de não-inten ção”). 

O vôlei, por exem plo, não  conhece nada pare cido: a ques tão é

saber obje ti va mente, em  espaço muito mais curto e em ter reno

abso lu ta mente regu lar, sem cho que cor po ral  direto, se o joga dor

tocou ou não tocou na rede (e nunca se “houve ou não inten ção”), se

a bola caiu den tro ou fora da qua dra, se tocou ou não tocou na linha,

se tocou ou não tocou no blo queio. No  máximo, se houve ou não

“dois  toques” e se a bola foi “car re gada” — mas con ve nha mos que a

mar gem de inter pre ta ção aqui é incom pa ra vel mente mais res trita. 

O bas quete não  conhece, por exem plo, a dis cus são sobre se a

bola  entrou ou não  entrou na cesta (tan tas vezes cru cial no fute bol,

 quando não se sabe se a bola cru zou com ple ta mente a linha do

gol). Aspec tos impor tan tes como a regu la gem do corpo a corpo e

das pas sa das são sus ce tí veis de inter pre ta ção, mas difi cil mente

põem em ques tão o resul tado do jogo. O tempo é rigo ro sa mente

cro no me trado, visí vel, e não  vigora, por tanto,  naquela já  citada

“vesí cula onis ciente” do árbi tro, a única enti dade capaz de deter -

mi nar, por exem plo, os impon de rá veis “acrés ci mos” ao final de

uma par tida de fute bol. 

Desde algum tempo as trans mis sões tele vi si vas das par ti das

incor po ra ram, ao lado da  figura do nar ra dor e do comen ta rista

espor tivo, que se mani festa sobre aspec tos téc ni cos e táti cos, a

moda li dade do ex-juiz-comen ta rista, espé cie de exe geta que se

 investe da posi ção ine quí voca de árbi tro do árbi tro. Trava-se então

uma ver da deira bata lha, mui tas vezes ingló ria, entre as afir ma ções

quase sem pre cate gó ri cas do comen ta rista-juiz, reivin di cando a
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trans pa rên cia da lei, e a com ple xi dade  daquilo que se vê tan tas

vezes na ima gem, ainda assim inde ci dí vel, mesmo  depois de vista

sob  vários ângu los, por  várias câme ras, em  várias velo ci da des. O

pró prio  recurso ao “tira-teima” por com pu ta dor,  quando a ques -

tão em jogo é ana li sá vel por com pu ta dor — pois nem sem pre o é

— deixa  exposto o fato de que a deci são — o corte — se faz den tro

de uma mar gem de  aposta que supõe neces sa ria mente a curva pro -

ba bi lís tica do visí vel e do não-visí vel, sem falar, evi den te mente, das

inson dá veis inten ções e não-inten ções do árbi tro, açu la das por sua

vez pela par cia li dade gri tante das pla teias. 

Um epi só dio:  durante a Copa de 1998, na  França, a Rede

Globo pro mo via, após os jogos, os tra di cio nais deba tes entre

comen ta ris tas, joga do res-comen ta ris tas, juí zes-comen ta ris tas e

per so na li da des varia das. Numa delas,  votava-se sobre a exis tên cia

ou não de um  pênalti no caso de uma falta  cobrada con tra o Bra sil

em que Dunga, na bar reira, teria posto a mão na bola den tro da

área, apro vei tando-se da velo ci dade desta, em lance só per cep tí vel,

com algum custo, na repe ti ção em  câmara lenta. Os ex-joga do res

em geral vota vam pelo  pênalti, dis pu tando entre si a con di ção de

ana lis tas não ambí guos, capa zes de “não ficar no muro” (mesmo

que a uni vo ci dade de uma inter pre ta ção ine quí voca  ficasse mais

uma vez pre ju di cada pela pró pria mul ti pli ci dade das inter pre ta -

ções). Gil berto Gil, pre sente, pos tu lou então a ideia, no  mínimo

insó lita  naquele con texto, de que a obje ti vi dade no fute bol é rela -

tiva à per cep ção pos sí vel dos fenô me nos, inse pa rá vel da sua rea li -

za ção no tempo e nas con di ções da par tida, e que, por tanto, uma

infra ção não  existe “obje ti va mente”, na rea li dade ou na  máquina

que a regis tra, mas  somente na fra ção de tempo em que ela é pas sí -

vel de ser cap tada em jogo. Em  outras pala vras, o fenô meno obser -

vado  inclui neces sa ria mente, pode ría mos dizer, o obser va dor, e a

defi ni ção do cho que entre a mão de um joga dor pos tado na bar -

reira e a bola em alta velo ci dade, refe rida à pro ba bi li dade de uma

109

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:35 AM  Page 109



inten ção, pas sa ria a ser tão com plexa como a defi ni ção da posi ção

de um elé tron e sua carac te ri za ção como par tí cula e onda.

O argu mento do autor de  Quanta, que  parece não ter sido

acom pa nhado pelo  seleto e posi ti vista grupo de cra ques, ree dita,

em novas bases,  aquele prin cí pio rodri guiano de que “o video teipe

é burro”: o jogo acon tece mesmo é em sua dimen são irre pe tí vel,

 quando o que se sabe é inse pa rá vel do que não se sabe (uma prá -

tica ofi cial pre serva até aqui essa não-ciên cia do jogo,  vetando a

moni to ra ção da arbi tra gem pelo video teipe). Por outro lado, uma

tal pers pec tiva, não idea lista e não posi ti vista, intro duz a pos si bi -

li dade de pen sar a expe riên cia do fute bol como uma ver são con -

creta da nova ciên cia que não atri bui a um  sujeito está vel a  tarefa

de deci frar uma natu reza  pronta e ine quí voca, pen sando-a em vez

disso em ter mos de incer teza, inde ter mi na ção e caos.

Se fute bol “é bola na rede”, isto é, pro du ção liti gio sa mente

bus cada de um con senso, de um resul tado ine quí voco, da prova

irre fu tá vel de uma supe rio ri dade e de uma com pe tên cia que possa

ser ale gada sem som bra, ele se estru tura, por outro lado, sobre o

subs trato dia ló gico da cul tura, sobre o traço rever sí vel da alte ri -

dade e sobre o tra çado enig má tico das coi sas, ali onde cada acon -

te ci mento dá e pede uma inter pre ta ção não aca bada, exi gindo

envol vi mento e isen ção, por menos que o tor ce dor, par cial por

exce lên cia, seja capaz de supor tar essas exi gên cias que, no  entanto,

o fas ci nam. Aliás, estar cego para  aquilo que ao mesmo tempo nos

trai e nos atrai está na base, como sabe mos, da pró pria estru tura

psí quica. 

o tempo

Sendo assim, o fute bol pro duz um tipo de atra ção de natu reza

indis cu ti vel mente dife rente  daquela pro du zida pelo bas quete, pelo
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vôlei ou pelo fute bol ame ri cano. No caso do vôlei, é como se o  embate

se desse o tempo todo na super fí cie de um espe lho,  virada e revi rada

até que se pro duza o saldo da dife rença. A bola,  sacada e cor tada, pas -

sada e levan tada,  parece estar repu xada pelo fio invi sí vel de uma

corda tesa, em que as varia ções de ritmo são sutis e deci si vas, mas

 visando inten siva e con ti nua da mente o  efeito de uma ful mi nân cia. O

vôlei e o bas quete osten tam, assim, a con di ção de um mundo em que

a com pe ti ção e a com pe tên cia estão con cen tra das em cada  segundo,

sem tré gua, e no qual os acon te ci men tos são com pri mi dos de modo

a quase serem, no  limite, esgo ta dos pelos núme ros. 

No bas quete, a cada ata que chega o  momento em que o prazo

vai se esgo tando, na con ta gem regres siva dos dez segun dos  finais,

e trata-se expli ci ta mente, então, de agir ime dia ta mente ou de ceder

a ini cia tiva a outro que toma o seu lugar. A ação trans corre na linha

pro gres siva e cru zada entre a mar cha da con ta gem e o escoa mento

do tempo: a potên cia está na com pe tên cia para tirar a dife rença a

cada passo, e, em casos acir ra dos, na fra ção do  último  segundo. 

No fute bol, ao con trá rio, as  sobras, a “valo ri za ção” da posse de

bola, o tempo pro du tivo e o tempo impro du tivo, a  catimba, o des -

per dí cio e a pou pança, os “olés”, a impos si bi li dade de con ta bi li za -

ção numé rica ou gra dual exaus tiva, tudo faz parte do jogo. Em cer -

tos momen tos,  quando, por exem plo, uma bola cruza toda a

exten são do gol des guar ne cido  depois de um toque pre cioso e pre -

ciso, ou  quando um  súbito “cha péu” coroa ines pe ra da mente um

joga dor que  esboça uma rea ção já inú til no  momento breve, o

tempo se dis tende, como se  durasse eter na mente por um ins tante.

O pla car des creve e não des creve a par tida, é “justo” e “ injusto”. Ao

con trá rio das artes em geral, a com pe tên cia pode ser con ta bi li zada

por que se tra duz em gols. Mas ao con trá rio dos  outros espor tes, a

con ta bi li za ção não dá conta do acon te ci mento. 

Acres cen tem-se as neces sá rias res sal vas de sem pre, e fique

claro que os resul ta dos numé ri cos não podem ser gene ra li za dos
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como alea tó rios e indi fe ren tes, pura mente rela ti vís ti cos e loté ri -

cos, mesmo que se diga que “fute bol não tem  lógica” (na ver dade

por que sua  lógica  inclui o acaso  exposto e o para doxo). Eles com -

põem um  retrato, mesmo que apro xi ma tivo, e que con siste afi nal

numa ver são, entre as que  seriam pos sí veis, dos acon te ci men tos.

Con si de ra dos de uma  maneira gené rica, eles des cre vem — nem

que seja esta tis ti ca mente — os fatos,  incluindo mui tas vezes  aquela

mar gem dúbia entre “o que pode ria ter sido e não foi”, e que tem

tam bém de ser ven cida, além do adver sá rio, antes de sela dos ina -

pe la vel mente pelo sacri fí cio final — o gume duplo que  separa ven -

ci dos e ven ce do res, dando a uns uma cota de corte no  desejo e a

 outros a iman ta ção  mítica, mas pro vi só ria, da inves ti dura num

sta tus supe rior, que se quer total. O apito final, como a morte, sela

o sen tido do acon te ci mento, mas sem sos se gar neces sa ria mente as

vir tua li da des que o jogo desen ca deia, as pro mes sas que ele quase

rea li zou, a mul ti dão de alter na ti vas que ele dese nha. 

Nuno Ramos iden ti fi cou a pre sença do magma eró tico do

jogo, o subs trato con tí nuo que ruge nele como um mar  revolto, e o

 impacto des con tí nuo do pla car que se abate como a dimen são do

 sagrado, o corte que cai do alto, com tudo que  envolve de deci são,

fado, acaso, sorte, azar — pala vras quase sinô ni mas e quase antô -

ni mas. “[...] A opo si ção entre jogo e pla car pode ria ser enten dida

como opo si ção entre o ero tismo e o  sagrado — algo de fato é per -

pe tuado, pela morte, no pla car (o termo pla car final já tem algo de

 lápide). Ao acú mulo eró tico, em  aberto e con tí nuo, pró prio das

joga das, opõe-se o  sagrado do pla car, com seus cor re la tos de

temor, per ma nên cia, tabu, catás trofe.”69

No fute bol, essa dis pa ri dade fusio nal entre o erótico e o

sagrado advém da con gruên cia pre cá ria e incom pleta entre o pla -

car e o jogo, entre a natu reza dos acon te ci men tos e as  pobres “esta -
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tís ti cas”: o fute bol, como vemos, não é mon tado sobre uma estru -

tura com pacta de ava lia ção numé rica, em tempo cer rado, de com -

pe tên cias em con fronto  direto e espe lhado (como acon tece, dife -

ren te mente, no fute bol ame ri cano, no bei se bol, no tênis, no vôlei

e no pró prio bas quete). Como no boxe, o ritmo do jogo muda

como o clima, pode-se bus car ou adiar o con fronto, estu dar o

adver sá rio, fin gir-se de morto e dar o bote, avan çar ou  recuar,

sendo que, no caso, isso não  depende só de dois agen tes, mas dos

impon de rá veis de dois times em com plexa inte ra ção. A posse de

bola é  tomada, per dida e recu pe rada um incon tá vel  número de

vezes,  enquanto cruza o campo de um lado a outro. O jogo pode ser

 picado e repi cado pelos acon te ci men tos con tí nuos e desen frea dos,

cair em banho-maria, pre ci pi tar-se subi ta mente, mar te lar ine xo -

ra vel mente e  sofrer rever sões as mais ines pe ra das, por que o gol

acaba sendo, afi nal, um acon te ci mento impon de rá vel em meio a

mui tos  outros. Tan tas vezes, abate-se como um  nocaute que sur -

preende à trai ção uma  equipe que vinha de mar te lar inces san te -

mente a posi ção adver sá ria. A con ta bi li za ção não é ade rente à

estru tura do jogo atra vés de uma  lógica cumu la tiva e gra dual. O

ins tante trau má tico e a catás trofe  súbita estão no hori zonte do

pro vá vel, se uma supe rio ri dade numé rica ine quí voca não vier a

dis sipá-la. É que o gol, ou seja, “o obje tivo maior”, diz Nuno Ramos,

“é de certa forma eli dido pela [...] pró pria estru tura” do jogo, “per -

mi tindo que um  número  enorme de pos si bi li da des — e de lei tu ras

e opi niões pos te rio res — surja e não des canse  jamais”.70

É claro, quero insis tir, que essas vicis si tu des exis tem tam bém

nos  outros espor tes, mas de  maneira mais con cen trada, sin té tica e

sem  sobras,  enquanto o fute bol, por admi tir aber ta mente o tempo

pro du tivo e o impro du tivo, as idas e as vin das, os avan ços e os

 recuos de bola, as mar gens de varia ções dadas pelas pró prias peri -
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pé cias da longa via gem, às vezes abre viada, até o gol adver sá rio,

 incluindo os aci den tes do per curso e as mar gens exce den tes do

acaso, além da fra gi li dade maior do con trole da bola pelos pés,

abre-se num leque tea tral de pos si bi li da des nar ra ti vas que  inclui

todos os gêne ros lite rá rios, da epo peia ao dra ma lhão, da tra gé dia à

farsa, do pro to colo ao  lirismo.

prosa e poe sia

Até aqui vie mos ali nha vando ele men tos de natu reza  diversa

que dis tin guem o fute bol dos  demais jogos de bola: seus com po -

nen tes de inde ter mi na ção, sua aber tura estru tu ral à inter pre ta ção,

à con tin gên cia e ao acaso, sua mar gem de acon te ci mento incon ta -

bi li zá vel, sua com bi na ção de fina lismo com gra tui dade, suas “bar -

ri gas” sem acon te ci mento e suas cur vas orgás ti cas,71 tudo isso

apon tando para uma nar ra ti vi dade diver si fi cada que pode se tra -

du zir em gêne ros e esti los. O texto de Paso lini, ao qual já nos refe -

ri mos desde o iní cio, dá a essa diver si dade uma for mu la ção mais

sis te má tica. 

Como já vimos, não muito tempo  depois da Copa de 1970,

o  cineasta e poeta escre via um  artigo no qual inter pre tava o fute -

bol por meio da lite ra tura, como um “dis curso” dra má tico que

podia ser  jogado,  segundo ele, em prosa rea lista, como — diga -

mos — a dos ale mães e ingle ses; em prosa algo este ti zante, como

a dos pró prios ita lia nos; e em poe sia, como a dos bra si lei ros.

Fute bol em prosa sig ni fi cava, para ele, jogo cole ti va mente arti -

cu lado, bus cando o resul tado por meio da suces são  linear e

deter mi nada de pas ses trian gu la dos. Esta ria na base do  gênero
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uma  ênfase defen siva, como a do catenaccio — o “fer ro lho” —

ita liano, ou, no  mínimo, um con so li dado senso de res pon sa bi li -

dade  tática, asso ciado à “exe cu ção racio na li zada do  código”. Essa

ten dên cia, pra ti ca mente gene ra li zada no fute bol exclu si va -

mente  branco da  Europa oci den tal,  levava a des pre zar o  impulso

ao dri ble em nome da “prosa cole tiva”, tendo como único

 arroubo o  momento do con tra-ata que. O gol des pon ta ria ideal -

mente como a “con clu são” de um racio cí nio visí vel, deri vado da

orga ni za ção cole tiva, e, no  limite, como o silo gismo geo mé trico

com o qual pode mos resu mir a  jogada carac te rís tica dos ingle -

ses: bola  erguida na área é cabe çada do ata cante; cabe çada do

ata cante é gol; logo (ou ergo), bola  erguida na área é gol. Em

 outras pala vras, o gol ten de ria a apa re cer, den tro dessa cul tura

fute bo lís tica, como a con se quên cia prag má tica de ações domi -

na das mui tas vezes por uma cau sa li dade pre vi sí vel e, ainda

assim, efe tiva. 
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Já o fute bol poé tico supo ria dri bles e  toques de  efeito, ao

mesmo tempo gra tui tos e efi ca zes, capa zes de criar espa ços ines pe -

ra dos por cami nhos não linea res,  podendo o gol ser “inven tado

por qual quer um e de qual quer posi ção”. Paso lini  refere-se mesmo

à “capa ci dade mons truosa” de dri blar dos bra si lei ros, “os melho res

faze do res de gols” do mundo. Sem dis far çar o seu entu siasmo de

 artista pelo fute bol-arte, res salva que a dis tin ção entre fute bol-

-prosa e fute bol-poe sia é espe ci fi ca mente téc nica — semio ló gica —,

e não valo ra tiva,  podendo cada um dos modos atin gir ou não sua

ple ni tude,  impondo-se ao outro. Mas, no  modelo poé tico —

domi nante,  segundo ele, no fute bol sul-ame ri cano —, o gol resul -

ta ria não de trian gu la ções meto di ca mente con ca te na das ou de

cru za men tos com causa e  efeito, mas de irrup ções indi vi dua lis tas

e de apro xi ma ções em ondas con cên tri cas, de cruzamentos parado-

xais das causas com os efeitos, pode ría mos dizer, cujo dese nho

intrin cado difi cil mente se dei xa ria redu zir a uma fór mula. 
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Como se vê, trata-se de uma con cep ção de poe sia nada nebu -

losa e sen ti men tal, mas de um prin cí pio dis cur sivo  baseado, pode-

-se dizer, na não-linea ri dade das for mas elíp ti cas ( assunto a ser

reto mado na parte deste livro dedi cada ao fute bol bra si leiro). 

De qual quer modo, dizia Paso lini, o delí rio do gol é pura -

mente poé tico, che gue-se a ele por uma via ou por outra, e, como

tal, é o  momento e o lugar em que a dife rença entre prosa e poe sia

se des faz, já que “todo gol é sem pre uma inven ção, é sem pre uma

sub ver são do  código: todo gol é ine xo ra bi li dade, ful gu ra ção, estu -

por, irre ver si bi li dade”. 

Tra tava-se de um  artigo curto e ins pi ra dor, humo ra da mente

influen ciado pela voga da semio lo gia, que o jor nal ita liano Il

 Giorno apre sen tava como “un  curioso sag gio di filo lo gia spor tiva”

[um  curioso  ensaio de filo lo gia espor tiva], em 3 de  janeiro de 1971.

Vale res sal tar que Paso lini  estava apli cando ao fute bol uma cate go -

ria com a qual ele mesmo iden ti fi cava o seu pró prio  cinema,  àquela

 altura — como “ cinema de poe sia”. Na ver dade, o  cineasta-poeta

 tocava, com o  artigo, no  núcleo plu ral do fute bol, em seu  variado

poten cial esti lís tico, em sua capa ci dade de pôr em cena o  embate

de dife ren tes lógi cas e dis po si ções cul tu rais. Tudo isso per mi tindo

ver — o que é raro — o fute bol pelo lado de den tro. 

A com pa ra ção com a lite ra tura, no caso, não é sim ples e uní -

voca, mas dupla mente irô nica. Por um lado,  conhece-se bem a

 imensa dife rença e a defa sa gem entre a cul tura lite rá ria alta e a cul -

tura tida por pura mente  física de um  esporte de mas sas (nin guém

está aqui para negá-lo). Mas, por outro, essa dife rença é rela ti vi zá -

vel, de um certo  ângulo, dada a gama de suti leza e inte li gên cia que

 entram no fute bol, expres sando-se contra a força  física e por meio

dela, atra vés de uma pro fu são de ele men tos que se apro xi mam da

lite ra tura como matéria e como forma. É com certa graça  picante

que Paso lini diz que Corso joga um fute bol de poeta “mal dito”, algo

extra va gante, mas que  Rivera joga em prosa poé tica de elzeviro
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(gênero de crô nica jor na lís tica com pre ten sões lite rá rias), que

Maz zola é um pro sa dor ameno que pode ria escre ver no Corriere

della Sera, mas que, aqui e ali, res pinga a sua prosa com “dois ver -

sos ful gu ran tes”. 

Pode-se depreen der desse  esquema a ideia, um pouco modi -

fi cada, de que o fute bol é, por um lado, um “dis curso” polê mico e

não ver bal, em prosa rea lista, que quer desem bo car na poe sia do

gol. A prosa é con se quente,  linear, prag má tica,  atenta à con ten ção

e à evi ta ção dos suces sos adver sá rios, e cor res ponde  àquilo que

cha ma ría mos de “prin cí pio de rea li dade” — enfren ta mento res -

pon sá vel dos obs tá cu los de modo a atin gir o obje tivo, obe de cendo

na  medida do pos sí vel a um plano predeter mi nado. Mas o obje tivo

a ser atin gido é des bor dante, des viante, ero ti zado, con su mando-se

atra vés da queda ful gu rante e irre ver sí vel de um tabu, sacra men -

tada pelo pla car. Reto mando a suges tão de Nuno Ramos, pode mos

dizer que o gol é esse ins tante ambi va lente em que se encon tram e

se sepa ram o  excesso erótico e o crivo des con tí nuo do  sagrado. Mas

 quando a poe sia, explo si va mente con cen trada no  momento do

gol, não se satis faz com isso e con ta mina a par tida, alas trando-se

pelas suas  dobras, ful gu rando em momen tos pon tuais de  excesso,

de sur presa e de gra tui dade pro du tiva e impro du tiva, como que a

que rer poten cia li zar o que há de eró tico no jogo e a ponto de se

trans for mar na marca de um  estilo, temos o que Paso lini chama de

fute bol  jogado “fun da men tal mente em poe sia”. 

Mais ainda, há o arran que “ sublime” (a expres são é de Paso -

lini, no rigor da teo ria esté tica) do gol extra po lante e ina cre di tá vel,

um sonho quase impos sí vel, com par ti lhado por todo joga dor e

todo espec ta dor, de par tir com a bola do meio-campo e dri blar a

 defesa adver sá ria  inteira.  Segundo o poeta- cineasta e  ensaísta, tal

 desejo é puro sonho “que não acon tece  jamais” e que ele só teria

visto rea li zado, em  estado bruto e “per fei ta mente oní rico”, no filme

Magos da bola (I due maghi del pallone, 1971,  Mariano Lau renti),
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de  Franco Fran chi. Deve mos lem brar, a pro pó sito, o gol de Mara -

dona con tra a Ingla terra, tem pos  depois, na Copa de 1986, no

 México, no qual essa lou cura se rea liza, num ins tante infi nito pela

pró pria impres são que nos cria — dada a fluên cia eston teante da

sequên cia de dri bles — de que o cra que pas sa ria inter mi na vel -

mente por uma série sem fim de opo nen tes, se ela hou vesse. Na

ver dade, a sequên cia avas sa la dora  parece estar toda con tida já no

movi mento ini cial da  tomada de posse da bola por Mara dona,

ainda aquém do meio de campo: num giro sobre si mesma —

 efeito spin — ela ins taura o  estado alte rado que faz do cami nho do

gol a rota impla cá vel de uma espé cie de ace le ra ção de par tí cu las.

Acon te ci men tos extra po lan tes dessa ordem — do “ sublime”, de

uma dimen são  pânica — esta riam ainda no “gol de placa” de Pelé

no Mara canã, con tra o Flu mi nense, ou no gol do mesmo Pelé con -

tra o Juven tus, no está dio da rua  Javari, em São Paulo,  depois de

apli car cha péus em toda a  defesa, inclu sive no  goleiro — ambos os

gols sem regis tro em vídeo (recons ti tuí dos de  maneira tosca, por

com pu ta dor, no filme Pelé  eterno, mas viva mente nar rado, o

 segundo deles, pelos com pa nhei ros do San tos e pelos defe nso res

do Juven tus envol vi dos no lance). Vale regis trar que, na Copa de

1994, um obs curo joga dor da Ará bia Sau dita, cha mado Saeed Al-

-Owai ran, dri blou meio time da Bél gica e rea li zou o feito.  Ronaldo,

 jogando pelo Bar ce lona em 1996, fez em San tiago de Com pos tela

um gol que ficou conhe cido como “O cami nho de San tiago”, como

se rea li zasse a longa pere gri na ção em campo, ven cendo toda a

 defesa adver sá ria. E o jovem argen tino Lio nel Messi,  jogando pelo

mesmo Bar ce lona con tra o  Getafe, em abril de 2007, fez um des -

nor teante gol em que  replica, quase passo a passo, e ipsis lit te ris, o

gol impos sí vel de Mara dona.

É claro que o  esquema de Paso lini, tão sim ples  quanto esti mu -

lante pelas pers pec ti vas que abre, só foi pos sí vel por causa do

 momento áureo da “alta moder ni dade” desse  esporte, repre sen tado
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pela final Bra sil vs. Itá lia na Copa de 1970, onde “a prosa este ti zante

ita liana foi  batida pela poe sia bra si leira”.  Naquele  momento, o pos -

sí vel con tra ponto entre prosa e poe sia no fute bol  ganhava de fato

uma cla reza inu sual, que per mi tia  mapear as cor ren tes sem for çar a

mão, ao mesmo tempo em que pro pu nha um  modelo que não

deixa de, dia le ti zado, ter uma vali dade expli ca tiva de  alcance geral.

Lem bre mos que na Copa de 1982, na Espa nha, seria a vez de a poe -

sia bra si leira, renas cendo nova mente para o seu ful gor, ser  batida

trau ma ti ca mente pela prosa, a prin cí pio desa cre di tada e nem tão

este ti zante, mas afi nal  sólida e con sis tente, da Itá lia.

De tudo isso,  resulta uma con tri bui ção deci siva para o enten -

di mento do fute bol, a ser desen vol vida  adiante — em espe cial

 naquilo que ela acres centa ao enten di mento da for ma ção do fute -

bol bra si leiro. Por ora, vale dizer que o jogo de fute bol é a arena de

um “diá logo” polê mico e plu ral, cor po ral, não ver bal, onde valem

prosa e poe sia,  leveza e força, argu mento e pará bola, silo gismo e

 elipse. Bata lha dos gêne ros pela posse do sig ni fi cante e pelo seu

trans passe em gol.

fute bol não tem  lógica

À repe tida afir ma ção de que “o fute bol não tem  lógica”, Luiz

Sér gio Coe lho de Sam paio  rebate, num  artigo esti mu lante e até

aqui iné dito (“Lógi cas do fute bol”), que o fute bol não tem  lógica

porque tem lógicas que se cru zam e se dis pu tam, se alter nam, se

com ple men tam. A afir ma ção recor rente da falta de  lógica fute bo -

lís tica,  ligada à  grande mar gem de impre vi si bi li dade estru tu ral do

jogo, é dis tor cida ale gre mente num enge nhoso  esquema de lógi cas

arti cu la das, do qual a impre vi si bi li dade faz parte.  Segundo Sam -

paio, as lógi cas bási cas envol vi das no fute bol são — não se espan -

tem — exa ta mente qua tro. 
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Em pri meiro lugar, a “ lógica clás sica”, aris to té lica,  baseada no

“prin cí pio do ter ceiro  excluído”, sub ja cente às  regras do Foot ball

Asso cia tion. Se o “prin cí pio do ter ceiro  excluído” con siste em sus -

ten tar que uma coisa é A ou não-A, e que não  existe uma ter ceira, o

 código fute bo lís tico, resu mido num con junto de dezes sete  regras,

pre tende diri mir toda e qual quer  dúvida sobre as inu me rá veis situa -

ções par ti cu la res do jogo enqua drando-as, uma por uma, na dese -

jada mol dura de suas dis tin ções esgo tan tes e ine quí vo cas. Se lhe

fosse dado falar, essa “ lógica” repe ti ria o  famoso bor dão que  Arnaldo

César Coe lho levou ao  limite: a regra é clara. Por que, se não fosse

assim, ela sola pa ria o seu pró prio fun da mento,  segundo o qual, afi -

nal, uma coisa é A ou não-A — é infra ção ou não é, é gol ou não é. 

Se uma infra ção não pode, desse ponto de vista, ser e não ser,

ela pre cisa pas sar pelo crivo da deci são de um  sujeito, de uma cons -

ciên cia que a atua liza em campo e que  empresta uma iden ti dade ao

con junto abs trato e pura mente rela cio nal das  regras. Para Sam -

paio, trata-se de uma  segunda  lógica, aco plada à pri meira, e que

atua ria à  maneira da “ lógica trans cen den tal”: o árbi tro de fute bol,

 atuando como uma cons ciên cia de sobre voo, que paira acima dos

acon te ci men tos  estando den tro e fora deles, daria uma ines pe rada

pre sen ti fi ca ção fute bo lís tica ao  cogito car te siano ou ao  sujeito kan -

tiano, con tendo supos ta mente o jogo no  âmbito de sua cons ciên -

cia trans cen den tal. Sem des con tar o  efeito de bizar ria da com pa ra -

ção, ela foca liza de forma per ti nente o fato de que o jogo não pode

se sus ten tar sem a com bi na ção do seu apa rato regu la men tar com

a posi ção trans cen den tal do juiz, mesmo que essa com bi na ção seja

inca paz de con ter as suas face tas impon de rá veis e trai çoei ras, que

esca pam por todos os lados.

Mas o mais  curioso é que até aí temos  somente as pre con di -

ções do fute bol, e não o jogo pro pria mente dito. Por que  regras e

juiz devem pare cer invi sí veis sob o que inte ressa: a dis puta entre

“dois times deter mi na dos a que brar um a deter mi na ção do outro”,
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 lutando, num  espaço entre meado, pela afir ma ção de uma vitó ria

pro vi só ria e sem pre negá vel na sequên cia. Essa posi ção con tra di -

tó ria — em que um está para o outro como  aquele cuja afir ma ção o

nega, afir mando-o — faz reco nhe cer, em campo, o esta tuto da “ló -

gi ca dia lé tica”. 

Essas três lógi cas, “clás sica”, “trans cen den tal” e “dia lé tica”, pas -

sam, ainda, pela prova da “ lógica da dife rença”, dada pela pre sença

irre du tí vel do acaso no jogo, pela inter ven ção de “fato res alea tó rios,

de ordem  física, emo cio nal e cul tu ral”. Em  última ins tân cia, por

tudo que há nele de impre vi sí vel, de para do xal, de inde ci dí vel e de

não-senso, que Nel son Rodri gues tipi fi cou atra vés das figu ras do

Gra va ti nha e do Sobre na tu ral de  Almeida — que encon tram espe -

cial mente no fute bol, como já foi dito, um campo fér til para suas

peri pé cias. Nel son sin te ti zava a pre sença do acaso no jogo de fute -

bol em dois per so na gens: de um lado, o Sobre na tu ral de  Almeida,

“con tu maz na ajuda ao seu time, o Flu mi nense, rea li zando peque -

nas inter ven ções pro vi den ciais como des lo car leve mente um tra -

ves são para que um  pênalti inde fen sá vel  batido pelo adver sá rio se

per desse ou que uma bola des cre vesse uma curva, que a mecâ nica

não subs cre ve ria, para  entrar inde fen sá vel na meta adver sá ria no

der ra deiro ins tante de jogo”; de outro lado o ini migo Gra va ti nha,

“que só com pa re cia a campo para infer ni zar a vida do seu Flu mi -

nense”,  fazendo “os mes mos tipos de inter ven ções que aque las do

 Almeida, mas sem pre no sen tido de bene fi ciar o adver sá rio”. Para

Sam paio “é evi dente que eles per so na li zam fato res alea tó rios, [...]

sob a égide da  lógica da dife rença”.72
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O  modelo de Sam paio — cujo esque ma tismo deve ser lido

com o neces sá rio “grão de sal”, de  maneira a que não se des per dice

a sua ori gi nal con tri bui ção —,  aponta ainda para o fato reve la dor

de que o jogo de fute bol, nele mesmo,  inverte a pri ma zia das lógi -

cas, tal como elas se posi cio nam no mundo  moderno: as lógi cas

implí ci tas no regu la mento e no juiz, lógi cas da ciên cia posi tiva e

do  sujeito que  regula os obje tos pai rando sobre eles — lógi cas

domi nan tes no mundo da tec no lo gia e da  empresa, e supos ta -

mente reso lu ti vas (Sam paio as chama de lógi cas “mas cu li nas”) —,

ocu pam em prin cí pio o  segundo plano do espe tá culo, cau da tá rias

que são das mar chas e con tra mar chas dia lé ti cas da dis puta per-

manentemente rever sí vel entre o mesmo e o outro, e das sur pre -

sas sem pre des lo can tes e ina bo lí veis do acaso e da cria ção impre -

vista (Sam paio as chama de lógi cas “femi ni nas”). Assim, o fute bol

espe lha ria a ordem das coi sas inver tendo-a, rever tendo suas prio -

ri da des e dando mar gem à emer gên cia de pul sões nor mal mente

recal ca das, como faz a seu modo o car na val, com seu vio lento

 empuxo catár tico.

Mas com uma dis tin ção impor tante, para a qual  adverte o

autor: o car na val, com preen dido na sua força ori gi ná ria,  inverte

a ordem das prio ri da des inves ti das no tempo do labor pro du -

tivo, ritua li zando uma sub ver são con sen tida das lógi cas domi -

nan tes pela “ lógica da dife rença” e, assim, só pode durar  alguns

dias de exce ção. Dife ren te mente, o fute bol  engloba as qua tro

lógi cas num sis tema arti cu lado de prio ri da des inver ti das. Dado

o seu cará ter sis te má tico, pode ser repe tido ao longo do ano todo,

em quase todos os dias. Nas suas for mas pri me vas e medie vais,

impul si vas e des re gra das, os jogos de bola acon te ciam, como

vimos, num tempo de exce ção e de des carga do tempo do tra ba -

lho, com des ta que para a Terça-Feira de Car nes to len das, onde se

con fun diam com a cul tura popu lar do car na val.  Quando da sua

implan ta ção  inglesa, já codi fi cado, passa a ser a festa dos domin -
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gos, dos meios de  semana, e, com o acir ra mento da socie dade de

massa, a ocu par um tempo apa ren te mente oni pre sente e incan -

sá vel. A satu ra ção do tempo coti diano pelo fute bol é o  índice de

um pro cesso maior. Ele acom pa nha, pode-se acres cen tar, a pas -

sa gem da domi nân cia do trabalho à do labor, nos ter mos for mu -

la dos por Han nah  Arendt em A con di ção  humana: o tra ba lho

 reverte na pro du ção de obras durá veis que con tras tam com a

mor ta li dade da nossa con di ção, e tem no des canso um  momento

de sus pen são des per di çante; o labor é uma ati vi dade que se con -

some ao se repro du zir, e que se con funde com o pró prio ritmo

inces sante da vida orgâ nica.73 Se o tra ba lho  alterna com o des -

canso, o labor não  conhece des canso, que nele toma a forma

espe cí fica do lazer. O lazer não é uma sus pen são do tempo do 

tra ba lho, mas a  recarga coti diana que dá supor ta bi li dade ao

labor sem obra,  fazendo-se seu duplo. A repe ti ção com pul só ria

do fute bol par ti cipa do pro cesso pelo qual algo de insu por tá vel

no mundo (o labor sem obra), a ser miti gado dia  a dia sob a

forma de mer ca do ria con ti nua mente  reposta, repõe de forma

 viciosa, com sua ava lan che ad infinitum e ad nauseam, o insu por -

tá vel no mundo. 

É dessa forma que a  lógica empre sa rial tec no cien tí fica e mul -

ti na cio nal inter vém sobre a “ lógica dia lé tica” e a “ lógica da dife -

rença”, que coman da riam o jogo pro pria mente dito den tro do

campo: con tendo-o exaus ti va mente no cír culo estrei tante de seu

apa rato téc nico- cien tí fico e mer ca do ló gico-publi ci tá rio,  levado

pelo tempo impla ca vel mente cer rado dos seus calen dá rios, e ali -

men tando-se da ener gia dos jogos, a ponto de  exauri-la. 
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a oti mi za ção do ren di mento

Já acu mu la mos ele men tos sufi cien tes para sus ten tar que o

fute bol, com seu mais de  século de his tó ria,  revela-se um campo

dia ló gico e con fli tual em que se emba tem dife ren tes prin cí pios, ou

 ordens de valor, além de times — com o que reto ma mos a nosso

modo o  esquema de Sam paio.  Começo a  comentá-los por um des -

ses prin cí pios, que não é o mais evi dente nem o mais impor tante,

mas que foi se inves tindo de poder cres cente nas últi mas déca das:

o da oti mi za ção do ren di mento e da admi nis tra ção pla ne jada da

efi ciên cia, que se rea li za ria atra vés da obje ti vi dade  estrita e da ocu -

pa ção racio nal do  espaço, com apli ca ção  máxima da força  física

dire cio nada. Esse viés está con tido poten cial mente nos pri mór -

dios do jogo, na dis po si ção com pe ti tiva e no espí rito das pró prias

 regras, mas veio se des ve lando de forma empí rica e redo brou-se

nos anos 70 ao  ganhar uma dimen são muito mais téc nico-cien tí fica,

 ligada à feti chi za ção dos esque mas táti cos abs tra tos, pre va le cendo

sobre o jogo con creto e  aberto ao impre vi sí vel. Pre tende-se uma

espé cie de engenharia futebolística. Atua liza a voca ção cien ti fi ci -

zante  latente nos pri mór dios, con subs tan ciada numa das dimen -

sões do jogo, a da codi fi ca ção que funda o fute bol  moderno con tra

as pug nas arcai cas e seu dis pên dio impro du tivo de ener gia. E,

assim, visa a con trolá-lo atra vés de tabe las esta tís ti cas, dia gra mas

táti cos, joga das ensaia das fora do con texto do jogo,  ênfase defen -

siva, die té tica espe cí fica etc. No fundo, é uma revan che do projeto,

ou do programa, con tra o acaso ine rente ao jogo.

Apli cada inten si va mente aos espor tes atlé ti cos que se  baseiam

na dis puta pela fra ção de  segundo de um  recorde, essa ati tude

quan ti fi cante tem no fute bol o seu desa fio  máximo, seu Cabo das

Tor men tas. Por que, ao mesmo tempo em que o sub mete ao prin cí -

pio geral do pla ne ja mento que pre side a todas as  ordens da con cor -

rên cia inten siva, ela se vê obri gada, ou ten tada por  impulso incon -
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fes sá vel, a neu tra li zar algu mas daque las coi sas que dis tin guem o

fute bol entre todos os espor tes: a con tin gên cia e a acir rada alter -

nân cia da posse de bola (pre ten dendo retê-la inde ter mi na da -

mente con tra o  perigo de jogo), e a impos si bi li dade de  reduzi-lo a

um pro grama pré vio. 

Como sabe mos, foi Cláu dio Cou ti nho quem sim bo li zou a

intro du ção dessa men ta li dade no Bra sil, com seus pos tu la dos e

seu voca bu lá rio, em mea dos da  década de 70. Ela  estava já embu -

tida na comis são téc nica da sele ção que dis pu tou a Copa de 1970,

e na qual se intro du ziu um iné dito pata mar de pre pa ra ção  física,

além da novi dade dos trei na men tos espe cí fi cos para  defesa. Car -

los  Alberto Par reira vem da mesma cepa e acaba por cons ti tuir-

-se, ao longo des ses tem pos, na sua ver são exem plar e quase qui -

mi ca mente pura. Como o capi tão Cláu dio Cou ti nho, inte grava a

comis são téc nica de 70, e seu his tó rico não vem, sin to ma ti ca -

mente, da cul tura do fute bol pro pria mente dita, mas da edu ca ção

 física. Sua ine gá vel capa ci dade de arti cu la ção, seu conhe ci mento

téc nico e seu obs ti nado equi lí brio, apa ren te mente im per tur bá vel

nas situa ções mais adver sas, é inse pa rá vel de uma con cep ção 

de fute bol que  deseja, cons ciente ou incons cien te mente, sub me -

ter o  quanto pos sí vel tudo o que haja no fute bol de dialética e de

diferença.

Do ponto de vista esti lís tico, reto mando a suges tão de Paso -

lini, o prin cí pio da oti mi za ção do ren di mento espe lha-se num

fute bol em prosa. Não a prosa rea lista da dis puta em si, mas a prosa

com certo ideal de abs tra ção da ciên cia, a prosa da demons tra ção

de um pro blema mate má tico — na prá tica, a prosa aca dê mica, que

 parece retor nar ina pe la vel mente no  estilo de Par reira.  Alguns

meses antes da Copa do Mundo de 2006, Tos tão dizia que o trei na -

dor, mesmo tendo nas mãos um grupo  mágico de inven to res

(Ronal di nho Gaú cho,  Ronaldo, Kaká, Robi nho,  Adriano), gos ta -

ria, no fundo, de estar diri gindo algum time  mediano e obe diente.
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Vale a pena lem brar as pala vras do  grande crí tico-joga dor, que,

 embora con fiante nal guma trans for ma ção de  estilo do téc nico da

sele ção bra si leira, então  imposta pelos fatos, aca bava por psi ca na -

li zar a sua ideia fixa, per ce bida como  desejo  oculto e con trá rio às

deci sões apa ren tes ( assunto cru cial para o pró ximo capí tulo): “A

esca la ção do quar teto ofen sivo foi  imposta pela qua li dade dos atle -

tas. Isso mos tra que Par reira evo luiu, que pre fere o cra que ao

 esquema  tático e que tem bom senso, vir tude cada vez mais rara.

Par reira disse que a esca la ção dos qua tro joga do res mais adian ta -

dos é o  limite da ousa dia.  Diante do espe lho, ele deve inda gar:

‘Ainda não acre dito no que você fez’. Mas no fundo da alma, onde

estão os mais estra nhos e ver da dei ros dese jos, Par reira deve  sonhar

em ser trei na dor da sele ção  inglesa, com um time mais equi li -

brado, com os atle tas ocu pando sem pre a mesma posi ção e repe -

tindo as mes mas joga das ensaia das”.74

Se esses são os tra ços  gerais do prin cí pio da oti mi za ção do

ren di mento  quando dire ta mente envol vi dos no campo de jogo,

sua base de rea li za ção e expan são em torno do fute bol é a  empresa,

que veio se  fazendo mais e mais visí vel na semios fera osten siva do

jogo, atra vés da dis puta do  espaço fute bo lís tico pelas suas logo -

mar cas (ao mesmo tempo em que se mis tura com a tra di ção “ama -

do rís tica” e infor mal da maio ria dos clu bes, de cunho clien te lís -

tico,  ligada de n for mas obs cu ras ao trá fico de inte res ses). Mas, no

con junto, o fute bol, visto sob a ótica glo bal desse prin cí pio, pode

ser defi nido como uma codi fi ca ção racio na li zada que põe em jogo

for ças equi va len tes sub me ti das à con cor rên cia, inves tido de pla -

ne ja mento tec no cien tí fico,  incluindo-se num sis tema de mer can -

ti li za ção sobre posta em que a sua ima gem serve de  suporte e isca

para logo mar cas que ser vem de  suporte e isca para nar ra ti vas

publi ci tá rias e pro du tos, que ser vem de  suporte e isca para o jogo,
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que serve de  suporte e isca para logo mar cas etc. Mais do que mera

estra té gia de ven das, trata-se da ins tau ra ção de um  regime cir cu lar

do ima gi ná rio que se rea li menta inces san te mente na sua fun ção de

fisgar.75 A Copa de 2006 foi uma oca sião para a ele va ção desse prin -

cí pio ao paro xismo. As con di ções bra si lei ras dele serão reto ma das

 adiante. Não ver isso — que já não é pouco — é tão ocul ta dor, no

 entanto,  quanto só ver isso no fute bol. 

o téc nico

A pre sença do árbi tro, uma sub je ti vi dade supos ta mente onis -

ciente que atua do alto, de den tro e de fora do jogo, impri mindo-

-lhe um prin cí pio iden ti tá rio, já foi sufi cien te mente comen tada.

Uma  pelada de praia, um jogo infan til ou des pre ten sioso, cujas

pul sões se esgo tem em si mes mas, dis pen sam a  figura. No  entanto,

basta uma empos ta ção tota li za dora ou qual quer  desejo de inclu -

são e per ti nên cia, ainda que ima gi ná ria, numa rede maior que se

tra duza em tor neios, cam peo na tos e fede ra ções, inse rindo o jogo

no cir cuito uni ver sal das com pe ti ções, mesmo em con texto var -

zeano, e eis que se exige a  figura media dora da razão trans cen den -

tal e demiúr gica do juiz. Assim como o prin cí pio da efi ciên cia con -

ta bi li zá vel se  baseia na ordem empre sa rial, o prin cí pio iden ti tá rio

da sub je ti vi dade abso luta que atua do alto se  baseia no orde na -

mento da lei, e pede a orga ni za ção ins ti tu cio nal, cor po ra tiva, dos

 órgãos fede ra dos con ver gindo na FIFA. Esta detém o halo sobe rano
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afe tando  aquela rede espe cí fica. 

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:35 AM  Page 128



das ins ti tui ções uni ver sais que zelam por um espó lio sim bó lico,

como a ONU e a  Igreja, admi nis trando e pon de rando inte res ses

acima deles — ou como se.

A rela ção entre esses dois prin cí pios, que se cons ti tuem em

pre con di ções do fute bol,  ganhou uma repre sen ta ção nova no

campo de jogo e à beira dele. É que a inten si fi ca ção da con cep ção

téc nico-cien tí fica do fute bol fez cres cer a  figura de um  gênero de

trei na dor cuja auto ri dade expan dida dis puta agora com o juiz,

como se isso fosse pos sí vel, o lugar do  sujeito trans cen den tal, desde

seu emer gente palco pon ti lhado à beira do campo. Dali, con testa o

árbi tro e  dirige invec ti vas que volta e meia podem resul tar em sua

expul são. Essa zona de fric ção tem pe ra men tal indi cia em ponto

 pequeno, e per so na li zado, o enca va la mento das duas “lógi cas” que

sub ja zem ao jogo; fora do campo, ela tem seu cor res pon dente na

zona de fric ção, de con fli tos e de ajus tes entre os inte res ses do capi -

tal e as ins tân cias da lei.

É sig ni fi ca tivo cons ta tar que o lugar sim bó lico do trei na dor

mudou de forma deci siva, junto com a inten si fi ca ção gene ra li zada

do prin cí pio do pla ne ja mento. Vale a pena uma digres são e um

 pequeno his tó rico. Os fei tos mito ló gi cos do fute bol bra si leiro, se

vis tos em pers pec tiva, pas sa ram-se sob a égide do téc nico dis creto,

apa gado ou apa ren te mente irre le vante.  Vicente Feola, que diri giu

a sele ção cam peã em 58 e do qual se dizia, mais sin to má tica do que

veri di ca mente, que cochi lava no banco  durante a par tida, bem

como Lula, que diri giu o San tos Fute bol Clube  durante mui tos dos

anos mais glo rio sos, não eram  objeto de aten ção da  imprensa, e

per ma ne ciam pra ti ca mente invi sí veis  durante a par tida. Da

mesma forma, com tudo o que se mar tela até hoje sobre o  trauma

de 1950, nunca se ele geu fron tal mente o téc nico Flá vio Costa como

o cul pado da der rota (aliás, o seu nome não vem neces sa ria mente

asso ciado  àquela sele ção). Já nos mun diais mais recen tes as sele -

ções bra si lei ras, e seus res pec ti vos des ti nos, são inse pa rá veis de
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seus téc ni cos: fala mos da sele ção de  Zagallo, de Telê, de Laza roni,

de Par reira ou do Feli pão. 

Vale lem brar que, até a Copa de 1970, não eram per mi ti das

subs ti tui ções  durante a par tida, ins tru mento carac te rís tico de afir -

ma ção do téc nico, com seu poder de inter ven ção visí vel sobre o

ritmo do jogo. Num mundo onde os  papéis esta vam muito mais

demar ca dos do que hoje, a ocu pa ção dos luga res em campo tam -

bém era mais  tácita do que  tática: exa ge rando um pouco, pode-se

dizer que o ponta ia para a ponta, o cen troa vante para a área adver -

sá ria, o arma dor  armava, o beque  ficava atrás, e  o goleiro não saía

do gol. O téc nico era con ce bido, pelo menos para o olhar  difuso do

 público, como  aquele que, antes do jogo, dis tri buía cami sas e exor -

tava os joga do res à vitó ria; que dava  bronca no ves tiá rio, se pre ciso,

 durante o inter valo; e que  vigiava os boê mios beber rões e os far ris -

tas sem pre que pos sí vel, em espe cial, evi den te mente,  durante os

perío dos de con cen tra ção. Sob esse  esquema está vel, o cole ti vismo

era óbvio,  quando efi caz, nas cul tu ras que lhe são afins, e o indi vi -

dua lismo era uma dife rença a depen der mais das sin gu la ri da des e

do acaso que das ações do trei na dor.

A pro gres siva ascen são e vede ti za ção do téc nico, sua emer -

gên cia pro ta go nís tica na cena do jogo e fora dele, nas últi mas déca -

das, des creve exa ta mente a  subida do prin cí pio racio na li za dor

para um lugar que se quer domi nante e total. O que é um  índice,

cer ta mente, da pres são pela  tomada do campo do jogo por um

prin cí pio pla ne ja dor  externo, com pa tí vel com o con trole de pro -

du ção e a tec no lo gia mer ca do ló gica. Cabe ao téc nico fazer uma lei -

tura crí tica, “em tempo real”, do anda mento da par tida, e inter vir

sobre as for ças em jogo. Entre essas, o  talento indi vi dual, tra di cio -

nal mente capaz dos gol pes ver ti cais de graça e reden ção, tor nou-se

uma variá vel a mais, sus ce tí vel de ser admi nis trada e sub me tida à

 lógica empre sa rial do “custo-bene fí cio”. Como em todas as áreas da

vida glo ba li zada, pla ne ja mento e racio na li za ção vie ram para o
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pri meiro plano (junto com os inte res ses, as logo mar cas, o mar ke -

ting, o mer chan di sing etc.). 

Mais (ou menos) que isso, no  entanto, do ponto de vista do

espe tá culo tele vi sivo, o que a  figura atual do téc nico  encena e dá ao

fute bol é um rosto, a ima gem sin té tica de um (super)eu capaz de se

con tra por às ins tân cias frag men tá rias, plu rais e poli mor fas do

jogo espa lhado pelo campo. Nas suas rea ções míni mas assis ti mos

com pul so ria mente pela tele vi são, mui tas vezes à reve lia da par tida,

o fes ti val de  tiques, ansie da des, rea ções come mo ra ti vas em  câmera

lenta, impre ca ções por um gol per dido, recla ma ções, pros tra ções,

olha res já con ta mi na dos pelo bri lho fugi dio da der rota ou seu

manteamento apo teó tico pela  equipe cam peã, em suma, o  resumo

do drama por parte  daquele que está fora do campo, como nós, ao

mesmo tempo que den tro, como eles. Uma  câmera em delay fixa o

téc nico e o exibe em  replay a cada passo, para que goze mos o seu

gozo e o seu fra casso sobe ra nos, já que, pela sua pró pria cons ti tui -

ção, o jogo não se deixa redu zir ao prin cí pio do con trole pla ne jante

e a uma iden ti dade abso luta, que estão ali tam bém expos tos nas

suas vicis si tu des, e  naquilo que têm de incon sis ten tes. 

a “dife rença”

Os dois prin cí pios comen ta dos se con tra põem, jus ta mente,

ao prin cí pio  rebelde do impre vi sí vel, que se  expressa em tudo

 aquilo que o jogo tem de incon tro lá vel, desde o seu des tino mais

geral até o  mínimo “deta lhe” defi ni dor (a afir ma ção, tão invo cada

ulti ma mente pelos téc ni cos e pelos joga do res que imi tam o seu

dis curso, de que o jogo “vai ser defi nido no deta lhe”, pode ser con -

si de rada um eufe mismo para o fato de que, nas cir cuns tân cias

incer tas de equi lí brio inso lú vel, é o acaso quem vence). Mas além

do poder incoer cí vel do Fado, do acaso irre cor rí vel que se impõe
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ao pró prio cho que alea tó rio das mas sas físi cas,  incluindo a força

bruta e a fra queza psi co ló gica, a fra ção de cen tí me tro ou de

 segundo, mais a natu reza trai çoeira do campo e da bola, tudo repu -

xando cega mente para um lado ou para outro (em bene fí cio ou em

pre juízo do Sobre na tu ral de  Almeida e do Gra va ti nha), mani festa-

-se tam bém no jogo de fute bol o acaso ativo da impre vi si bi li dade

pro du zida, da cria ção ines pe rada, que se  expressa em dri bles, volu -

tas, vol teios, firu las,  folhas-secas, corta-luzes, cha péus e pas ses

ines pe ra dos no vazio. Pode-se dizer que, nesse caso, mais do que

efe tuar o real e o pos sí vel, em que o jogo sub siste e  insiste, a  lógica

da dife rença pro duz o vir tual e o atual, em que o jogo subi ta mente

existe e acontece. 

O prin cí pio da impre vi si bi li dade con juga-se ori gi na ria -

mente com os com po nen tes malan dros, infan tis e poli mor fos que

têm no fute bol um campo de expres são cria tiva, em ten são com os

dois prin cí pios ante rio res (não é à toa a fre quên cia com que se dá

a ten são surda ou decla rada entre o téc nico vede ti zado e o cra que,

ou, mais sutil mente, a luta cega entre uma men ta li dade  tático-

-cole ti vista pro gra má tica e a poten cia li dade cria tiva do  talento sur-

preen dente, cas trada e dimi nuída com indis far çá vel pra zer pelo

pla ne ja dor pre vi sí vel). Romá rio se nota bi li zou por pro ta go ni zar

esse lugar, pondo-o em con flito com  Zagallo, Par reira e Luiz  Felipe

Sco lari. Mui tos exem plos dessa espé cie de incom pa ti bi li dade

estru tu ral entre a pre vi si bi li dade dese jada do pro grama, o lugar de

poder do téc nico e a impre vi si bi li dade do cra que, den tro e fora do

campo, pode riam ser lem bra dos,  embora não cai bam aqui. A

impre vi si bi li dade cria dora que põe em jogo a “ lógica da dife rença”

não é obra de enge nha ria mas de bricolagem, de adap ta ção e de

inven ção poé tica. Sub verte os esque mas do prin cí pio de rea li dade

pelos do pra zer, e pode com pa re cer como um suple mento  valioso

de genia li dade ou de incon se quên cia. 

Seu  emblema puro,  supremo e arque tí pico é, natu ral mente,
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Gar rin cha, em quem vimos e vin ga mos, para sem pre, a prova de

que a dife rença não se opõe ao ren di mento. Romá rio foi o outro

ava tar desse prin cí pio, atua li zando-o com uma efi cá cia lon geva e

ine quí voca. (Deníl son pode ser lem brado como um joga dor

aquém das expec ta ti vas que des per tou, ao pren der-se aos limi tes

dessa  lógica sem ter se mos trado capaz de ultra passá-la; Robi nho,

extraor di ná ria encar na ção pre coce do para digma, passa pelo teste,

nunca intei ra mente con cluído, de se saber que dimen são ocu pará

diante das pro vas do fute bol real.) O prin cí pio do impre vi sí vel se

 expressa em acon te ci men tos pon tuais, em joga das de  efeito; pode

ser visto tam bém no jogo total se  olhado como dese nho puro,

como tra çado de  linhas inten si vas e invi sí veis que rasu ram o

campo todo, como um per ma nente lance de dados  jogado à sorte

e ao azar. O gênio da impre vi si bi li dade às vezes  parece morto e

 renasce com fres cor: seu lugar é o  eterno  retorno. Como já vimos,

aí está a fonte  daquilo que o fute bol pode ter de poe sia. O fun da -

mento mate rial e ima te rial desse ter ceiro prin cí pio, em vez da

 empresa e a ins ti tui ção uni ver sal da lei, é a cul tura popu lar do jogo,

 incluindo o papel mun dial mente reco nhe cido que o Bra sil teve no

des ve la mento da “ lógica da dife rença” no fute bol. Esse  assunto será

ampla mente reto mado no pró ximo capí tulo: “A  elipse: o fute bol

bra si leiro”. 

a matu ri dade viril

Final mente, mas podía mos ter dito em primeiro lugar e antes

de mais nada, temos o fute bol como prin cí pio dis cur sivo  ligado ao

con fronto dia lé tico do um com o outro, como cons tru ção do sen -

tido e suas vicis si tu des. É aí que mora, cer ta mente, o cerne do jogo

 enquanto tal: a matu ri dade viril, a trans po si ção dis pu tada e recí -

proca das difi cul da des  visando um fim, e suas media ções neces sá -
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rias, repre sen ta das pelos ele men tos de arma ção e arti cu la ção prá -

tica, inse pa rá veis dos recur sos de con ten ção e  defesa. Essa “ lógica

dia lé tica” não se con funde com a técnico-cien tí fica, que pensa por

esque mas abs tra tos. Sua  figura por exce lên cia é a do meio-cam -

pista com visão de jogo e capa ci dade de lide rança, equa cio nando

as neces si da des de ata que e  defesa, e mag ne ti zando o time em

nome da supe ra ção das difi cul da des e do enfren ta mento dos obs -

tá cu los pon tuais sem per der de vista obje ti vos maio res. Junto com

ele, o trei na dor capaz de rein ven tar o jogo a par tir dos joga do res

que tem em mãos, de poten cia li zar-lhes e des co brir-lhes as qua li -

da des, desen tra nhando um pro grama  tático das con di ções con -

cre tas, em vez de sub metê-las a fór mu las está ti cas. Telê San tana

tor nou-se, com jus tiça, o exem plo obri ga tó rio desse para digma. 

Gum brecht  observa que as for mas de jogar capa zes de criar

tra di ções, como o catenaccio ita liano e o “fute bol total” holan dês,

resul tam “de uma coo pe ra ção bem-suce dida entre exce len tes

joga do res e a per cep ção pla ne ja dora de téc ni cos fle xí veis”. É o

caso,  segundo ele, da Inter de Milão diri gida por Hele nio Her rera,

que com bi nou a tra di ção defen siva do “fer ro lho suíço” com

varian tes de ata que, “gra ças às capa ci da des psí qui cas e físi cas do

defen sor Fac chetti, capaz de assu mir simul ta nea mente o papel de

defen sor e de ponta”. Assim tam bém, “a base do novo  estilo holan -

dês foi, pouco tempo  depois, a ideia do téc nico do Ajax, Rinus

 Michels, de mini mi zar o  espaço para o ata que do adver sá rio,

 mediante uma cor rente de qua tro joga do res que avan çam e retro -

ce dem,  segundo o caso, maxi mi zando [...] o  espaço para o pró -

prio ata que. A imple men ta ção dessa ideia foi pos sí vel, sobre tudo,

gra ças às con di ções téc ni cas e às qua li da des de lide rança do capi -

tão  Johann  Cruyjff ”.76
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A “ lógica dia lé tica”, no fute bol, pede a prosa con sis tente que

eleva o  tecido do jogo para além do dis curso tri vial, apá tico ou pro -

to co lar. Como já foi dito, a prosa do fute bol não  exclui neces sa ria -

mente a poe sia, que, ao con trá rio, pre cisa  daquela para se rea li zar.

 Quando isso acon tece (como no  quarto gol da sele ção bra si leira na

final con tra a Itá lia, na Copa de 1970, em que a bola vem bai lando

desde a pró pria  defesa numa suces são de pas ses e dri bles, gra tui tos e

efi ca zes, de Clo doaldo até o passe de Pelé no vazio para o chute ina -

pe lá vel de Car los  Alberto,  depois da bola leve mente levan tada ao

acaso pelo pró prio “Sobre na tu ral de  Almeida” — em forma de

“mor ri nho”), atin gi mos  aquele ponto só for mu lá vel em ter mos

como os de Fer nando Pes soa, ao fazer o elo gio da capa ci dade supe -

rior que a prosa plena teria, de con ter em seu corpo a pró pria poe sia

e todas as artes: “Há prosa que dança, que canta, que se  declama a si

mesma. Há rit mos ver bais que são bai la dos, em que a ideia se des -

nuda sinuo sa mente, numa sen sua li dade trans lú cida e per feita”.77

As lógi cas do fute bol — que “não tem  lógica” — se inte gram

assim numa dialógica dos  vários prin cí pios que expan dem seus

sen ti dos em múl ti plas dimen sões simul tâ neas. Às vezes aber ta -

mente con fli tan tes, como no con fronto clás sico do fute bol sul-

-ame ri cano com o euro peu, ou do con fronto emble má tico entre

Bra sil e Ale ma nha, para não falar do con fronto cru cial de Bra sil

com Argen tina,  quando se dis pu tam esco las ao mesmo tempo

opos tas e simé tri cas (devol vendo ao jogo algo da geo me tria equi -

li brista do rito). Às vezes vivi das como con flito  interno e sin to má -

tico da cul tura,  quando uma  equipe-nação se dila cera em encru zi -

lha das, como o Bra sil, em cer tos momen tos, entre o “fute bol-arte”

e o “fute bol-força”, entre a voca ção  nativa e a ado ção do  modelo

moder ni za dor  externo, entre o poten cial cria tivo e a men ta li dade
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rea tiva, entre o sen ti mento irre me diá vel do valor e o do des va lor,

entre o “bode exul tó rio” e o “bode expia tó rio”. E às vezes eufo ri zan -

te mente con ju ga das,  quando, nos momen tos mais feli zes do fute -

bol, pare cem trans cen der as sepa ra ções que as dis tin guem, como

na sele ção hún gara de 54, no Real  Madrid e no San tos na pri meira

 metade dos anos 60, na sele ção bra si leira de 58 e 70, na holan desa

de 74, além de tan tos  outros momen tos menos dura dou ros e

emble má ti cos de tan tas  outras equi pes ao longo des ses tem pos.

Nes ses casos, temos a con jun ção da prosa com a poe sia, da “ lógica

dia lé tica” com a “ lógica da dife rença”, tendo as  outras duas a seu

ser viço, con jun ção esta que se cons ti tui na rea li za ção  máxima do

fute bol. 

o  goleiro

Nos onze joga do res em campo, ora mais tute la dos ora mais

rebel des ao  comando do pai, dese nha-se  segundo Verdú uma

 árvore fami liar agro pas to ril que o fute bol  moderno e “total” não

apa gou com ple ta mente. No ata que esta ria a fun ção mas cu lina por

exce lên cia do caça dor, nas figu ras ímpa res dos pon tas cul mi nando

no cen troa vante. Na  defesa, as fun ções mais “femi ni nas” do cul tivo

e da  esfera domés tica, a cha mada “cozi nha”, que cul mina no

 goleiro. De Cas ti lho, que tinha fama de sor tudo, dizia-se que “tinha

 aberto a lei te ria”, men ção  difusa a um signo  materno, e a pró pria

expres são “ frango”, que  designa o gol resul tante de uma ten ta tiva

desas trada de  defesa do  goleiro per se guindo uma bola ino fen siva

e irre quieta como um gali ná ceo, par ti cipa do uni verso do quin tal e

da casa. O  goleiro esta ria, assim,  ligado ao para digma do femi nino,

por seu vín culo ina lie ná vel com o  espaço-tabu do gol, “órgão femi -

nino”, pelo uso pre cí puo das mãos e por seu con fronto com o  aríete

do ata cante, no qual se pede dele “a inque bran tá vel fir meza de uma
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mãe vir tuosa” que faça que “seu marco per ma neça vir gem e que

por mais tempo que o ini migo  acosse seu domí nio seja esté ril”.78

Wal ter Ben ja min lem bra uma tipo lo gia  segundo a qual os jogos de

per se gui ção cor res pon de riam aos de gato e rato (pode-se dizer que

o rúgbi e o fute bol ame ri cano se encai xam nesse tipo), o  goleiro de

fute bol “à fêmea que  defende o seu ninho com filho tes”, e a bola

dis pu tada em campo à “luta entre dois ani mais pela presa, pelo

osso ou pelo  objeto  sexual”.79

O  goleiro é sabi da mente um ser de exce ção, e, nos momen tos

cru ciais, um soli tá rio. Como os indi ví duos sagra dos e mal di tos,

ele pode o que os  outros não podem (tocar a bola com as mãos) e

não pode o que os  outros podem (atra ves sar todo o campo e con -

su mar o  desejo maior do jogo, o gol). Se a impos si bi li dade dos

 outros é  ditada, no  entanto, pela regra do jogo, a do  goleiro é

 imposta pelo peso de um tabu, que veio  caindo sin to ma ti ca -

mente, como sabe mos. De todo modo, ele não pode aban do nar

por com pleto o gol por que essa é a zona inter di tada por cuja vir -

gin dade ele é o res pon sá vel. A vir gin dade do gol é um tabu no sen -

tido pre ciso da expres são (que tem sua ori gem na  esfera  mágico-

-reli giosa):  espaço con sa grado sim bo li ca mente, que não deve ser

pro fa nado. Tra di cio nal mente, o  goleiro par ti ci pava, mais que

 nenhum outro joga dor, do des tino ter rí vel de todos aque les que

são a repre sen ta ção encar nada do tabu, e a pró pria meto ní mia da

vir gin dade  sagrada posta no  limiar da pro fa na ção. No fute bol, onde

o tabu dupli cado no espe lho do zero a zero ini cial quer ser vio lado

pela con fron ta ção dos con trá rios, o  goleiro figu rava como uma
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espé cie de ves tal posta a prê mio, vir gem guar diã do fogo  sagrado

cujo poder par ti cipa todo o tempo da  ameaça de imo la ção.

Se for feliz, o  goleiro trans forma-se de tabu em totem (para

usar a expres são  freudo-oswal diana) e vira lenda. Se não for, é o

favo rito natu ral para bode expia tó rio, por que além de ser o único

que pode, sozi nho, pôr a per der uma par tida, está mais pró ximo do

que nin guém, entre os joga do res, da ambí gua  cópula de inter di ção

e trans gres são que ali menta o jogo. A pro pó sito, fala-se jus ta mente

em “tabu”  quando, ape sar dos vai véns da sorte e das con tin gên cias

alea tó rias, um time passa muito tempo sem ven cer o outro, ou

 quando uma  defesa não é  vazada, res tau rando uma espé cie de vir -

gin dade  ritual estra nha à osci la ção natu ral do jogo.

A elei ção do  goleiro Bar bosa como bode expia tó rio do fra -

casso em 1950  parece indi car um está gio pri má rio do nosso ima -

gi ná rio fute bo lís tico, que pune no  goleiro  vazado a  figura da vir -

gem deflo rada ou da mãe sol teira,  expulsa da casa de famí lia.

 Depois disso vive mos mui tas vitó rias e der ro tas que, se não tem -

pe ra ram a ansie dade e as dores cole ti vas, diver si fi ca ram ou dis sol -

ve ram a  figura  sacral do cul pado.

Mas o pri meiro teve de ser o  goleiro, posto sim bo li ca mente

 naquela mesma posi ção sacri fi cial que ele ocupa  durante a

 cobrança do  pênalti onde,  embora a pró pria impo tên cia de sua

con di ção o des cul pa bi lize por um  momento,  encena-se a sua soli -

dão arque tí pica  perante o cas tigo.

Os golei ros anti gos (espe cial mente nos anos 50) pare ciam-se

às vezes com hie rá ti cas viú vas ves ti das de preto, com seus cache -

cóis ou bonés sutil mente aptos a pro te ger os pen tea dos “con tra a

incle mên cia do sol” (cito Verdú). Gran des joe lhei ras, como que

pre pa ra das para ence rar o chão, e o cos tume de se encos tar numa

das tra ves com a mão nas ancas ou os bra ços cru za dos  quando “ter -

mi nado o labor ou fal tasse tra ba lho” davam por sua vez o tom de
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apli ca ção  caseira tra di cio nal ao uni verso do  goleiro, às vezes

“aguer rido e temí vel como uma cam po nesa pro lí fica”. 

A libe ra ção femi nina  parece ter mar cado uma série de trans -

for ma ções na sua  figura a par tir da  década de 70. A come çar pelos

tra jes, que se colo ri ram e diver si fi ca ram,  durante certa época, em

teci dos e tex tu ras as mais diver sas, fran queando ver des, laran jas,

ama re los, cor de abó bora com roxo, losan gos e qua dri cu la dos que

com põem a per so na li dade de cada pro ta go nista. Essa fase de afir -

ma ção  parece ter sido con cluída: fim do luto que assi na lava a vin -

cu la ção sacri fi cial do  goleiro ao tabu (e a sua impos si bi li dade de

des pren der-se do pró prio arco) e fes tiva afir ma ção de um traço de

liber dade que os joga do res da linha não têm: o de ves tir-se como

qui se rem. O ape lido de Raul Plass mann,  goleiro do Cru zeiro que

intro du zia a novi dade nos tra jes, cha mado pela tor cida do Atlé tico

 Mineiro de “Wan der lea”, mos tra bem a intui ção cole tiva des ses

bas ti do res a que nos refe ri mos. Leão, por sua vez, que ado tou o

verde-gar rafa e foi o marco da  mudança da pos tura téc nica do

 goleiro,  posava para fotos de publi ci dade à  maneira de uma  garota

da Playboy.  Alguns golei ros, espe cial mente euro peus, pas sa ram a

levar a campo a toa lha e uma espé cie de fras queira, ou nécessaire,

que, colo ca das num canto  interno do gol, deram a esse um inu si -

tado  aspecto de tou ca dor  moderno e prá tico.

Junto com isso, a  mudança do posi cio na mento: o  goleiro não

se posta mais sob o “arco” das tra ves, como se este fosse o  umbral

da casa (a pala vra “ arqueiro”, tão usada pelos locu to res dos anos 50

e 60, ficou ana crô nica). Em vez disso, como uma  mulher inde pen -

dente e des co lada, sai  jogando,  espera o ata que além da meia-lua

da área, e às vezes, acin to sa mente, quase no cír culo cen tral. O preço

a pagar pode ser caro, como na deses pe rada cor rida do  goleiro da

Tche cos lo vá quia na Copa de 1970, no quase-gol de Pelé por cober -

tura. Ape sar dessa “adver tên cia”, as “mulhe res” se tor na ram cada

vez mais ousa das e saí das, assu mindo às vezes decla ra da mente o
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jogo com os pés, que seria prer ro ga tiva dos  homens de linha.

Curio sa mente, em paí ses his pâ ni cos onde o  machismo  parece ser

mais estru tu ral, des pon tam golei ros mais atre vi dos na saída da

área, como o fami ge rado  Higuita, que levou a Colôm bia à des clas -

si fi ca ção na Copa de 1990 por envol ver-se com o cama ro nês Roger

Milla num duelo na inter me diá ria. Outro caso  típico é o do mexi -

cano Jorge Cam pos,  goleiro bai xi nho que não abria mão de suas

qua li da des de arma dor e ata cante com a bola nos pés, e cuja ves ti -

menta  parece fazer dele uma  figura de video game. O para guaio

Chi la vert, por sua vez, que ele vou o  goleiro à posi ção de arti lheiro

exí mio na  cobrança de pênal tis e fal tas, foi supe rado ainda por

Rogé rio Ceni, que deu uma dimen são his to ri ca mente con su mada

à  figura do  goleiro capaz de sair  jogando, de fazer pas ses e lan ça -

men tos lon gos e esme ra dos, e de tor nar-se um cobra dor requin -

tado e con tu maz de fal tas com bar reira, a ponto de figu rar como

arti lheiro da  equipe, mui tas vezes com van ta gem sobre os ata can -

tes. Da mesma forma, ir para a área adver sá ria em escan teios, para

ten tar a cabe çada no final de jogos dra má ti cos e pra ti ca mente per -

di dos, à beira da des clas si fi ca ção, pas sou a ser quase uma praxe.

Mas uma trans for ma ção mais sutil está a meu ver na téc nica 

e no gesto, na rela ção pro pria mente dita do  goleiro com a bola e

com o chão. Os golei ros tra di cio nais, como Gil mar, Cas ti lho, Laér -

cio e os Man gas (o do San tos e o do Bota fogo), des fru ta vam ao

 máximo a opor tu ni dade de agar rar-se à bola, de “ encaixá-la” ao

peito e de espo jar-se com ela ao chão, num fes tim telú rico. Assim

como o ata cante que ria a bola no fundo das redes, o  goleiro da era

da nos tal gia matriar cal espe rava o ins tante de  entrar em sim biose

com ela, de for mar com a bola um só corpo, num  momento espe -

rado e des fru tado pelos seus fãs como o pró prio gol. Além disso,

tendo Gil mar como exem plo  máximo, goza vam a fusão com a bola

em ponte aérea, o ins tante de levi ta ção em que iam buscá-la tra -
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çando a tra je tó ria exata que ren de ria o maior tempo pos sí vel para

esse  estado de sus pen são, de foto gra fia viva.

Pode-se dizer, para con fir mar a tese de Verdú, que nos golei -

ros dos anos 80 e 90, em geral, dis sol veu-se esse traço ctô nico que

os  ligava à lama e ao couro, assim como o nar ci sismo pura mente

artís tico do salto. Para come çar, os golei ros dis pen sa ram as anti gas

joe lhei ras, que assi na la vam seu com pro misso pre fe ren cial com o

chão, e ado ta ram luvas sin té ti cas que não usam pro pria mente para

reter a bola junto ao peito, ou na ponte majes tá tica, mas para dar

socos, tapas e espal ma de las que jogam a bola longe, para o chão,

sob o domí nio dos pés, ou para escan teio. É uma ati tude assép tica

que evita qual quer con tato mais eró tico e pro lon gado, e que  parece

que rer exor ci zar ou neu tra li zar os peri gos da bola — agora mais

mer cu rial, leve e  rápida —, com suas trai ções e per fí dias, que o

 goleiro  antigo abra çava num gesto cheio de inten si da des pas sio -

nais e mater nais. O  goleiro con tem po râ neo é, sob certo  aspecto,

“mulher” rela tiva ou apa ren te mente libe rada do tabu vir gi nal do

gol; sob outro, ou tal vez pelo mesmo, um repre sen tante intro je -

tado do pai, o trei na dor do time, mais o trei na dor espe cí fico de

golei ros, que cla mam ambos, nos trei nos e fora do campo, pelo

apuro do gesto pura mente téc nico que neu tra liza a bola, antes que

amá-la decla ra da mente, e que passa a buscá-la não mais  levado

pelo deva neio do voo, mas pelos con cei tos pro du ti vos, topo ló gi cos

e quan ti ta ti vos de “colo ca ção” e “impul são”.

o rúgbi, o fute bol ame ri cano e o soc cer

Mesmo com o evi dente  perigo do esque ma tismo, as for mu la -

ções apre sen ta das até aqui, em espe cial a das “lógi cas” do fute bol,

têm como uma de suas van ta gens a de nos per mi tir enten der o

 quanto é fun dante o con traste entre o fute bol e o rúgbi, que nas ce -
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ram jun tos, como  gêmeos não idên ti cos, nas esco las ingle sas da

 segunda  metade do  século XIX. Por exten são,  entende-se  melhor o

con traste entre o fute bol mun dial e o fute bol norte-ame ri cano,

que pode ser visto como uma espé cie de rúgbi recru des cido (entre as

modi fi ca ções norte-ame ri ca nas, o apa rato de pro te ções cor po rais

dos joga do res  assume de maneira osten si va o cho que cor po ral,

assim como a bola, uma vez posta em jogo, deve ser lan çada sem pre

e obri ga to ria mente para a  frente, num campo inten si va mente

men su rado e num jogo pico tado pelo sis tema de esca ra mu ças). 

Reto mando, deve mos insis tir que o fute bol  inglês e o rúgbi

são, no campo da cul tura de mas sas, o canto do cisne do impé rio

bri tâ nico. Essa inven ção dupla se  separa em duas cor ren tes de des -

ti nos con tra pos tos: uma se cons ti tuiu, não sem razão, na base do

fute bol norte-ame ri cano que com porá o ima gi ná rio domi nante

do novo impé rio; a outra se espa lhou pelo mundo  inteiro  fazendo

emer gir e des ve lar os per fis de  outras cul tu ras,  criando o seu mul -

ti fa ce tado impé rio  lúdico, cujo domí nio é dis pu tado pelo impé rio

eco nô mico. Sin to ma ti ca mente, os des ti nos dessa dupla cor rente

encon tram os seus pon tos extre mos nos Esta dos Uni dos e no Bra -

sil: o fute bol ame ri cano inje tou no rúgbi um  máximo de ren di -

mento pro gra mado men su rá vel; o fute bol bra si leiro  extraiu do

fute bol  inglês um  máximo de gra tui dade e “dife rença”.

Pode-se dizer que, no rúgbi e no fute bol ame ri cano, trata-se

de con tro lar e neu tra li zar ao  máximo pos sí vel a “ lógica dia lé tica” e

a “ lógica da dife rença”: a pri meira fun ciona, neles, em ações alter -

na das e dua lis tas, cla ra mente con tra pos tas e sepa ra das de ata que e

 defesa, sem o movi mento con tra di tó rio e pro pria mente “dia lé -

tico” das fun ções entre mea das; a  segunda  carece de espa ços para

ações gra tui ta mente lúdi cas e “impro du ti vas”. Em vez de desem pe -

nhar simul ta nea mente ações con tí nuas de ata que e  defesa, joga do -

res e equi pes se reve zam em fun ções de ata que ou de  defesa,  jamais

con fun di das (como se a  lógica do “ter ceiro  excluído”  regesse não
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só o espí rito das  regras, mas a pró pria estru tura do jogo: uma coisa

é A ou não-A). Tudo isso em nome da efe tua ção de um pro grama

pré vio cuja rea li za ção em campo possa ser apre ciada “como um

mate má tico apre cia uma demons tra ção rigo rosa”.80

Há uma  beleza pró pria nisso, além do evi dente frisson da dis -

puta cer rada: as mas sas e as  linhas do  enxame de zan gões em cho -

que, se  batendo e pro cu rando sub me ter fisi ca mente o adver sá rio,

fazem apa re cer e pre va le cer um pro grama cole tivo sob o  embate

caó tico e bruto das mas sas físi cas, atra vés de com bi na tó rias com -

ple xas.  Segundo  Pociello, um reper tó rio de movi men tos rápi dos e

arti cu la dos, “cole ti va mente orques tra dos”, salta, num dado ins -

tante, como a “aper cep ção  súbita” de enca dea men tos pre ci sos e

“abso lu ta mente neces sá rios”.81 O “pra zer esté tico e refi nado”, aí

envol vido, é inse pa rá vel do  efeito eufó rico do desen tra nha mento

de ordem ( visado pelo time que está na posi ção de ata que) sob

carga cer rada da entro pia (pelo time que está na posi ção de

 defesa); pode-se dizer, tam bém, que se busca o  efeito do desen tra -

nha mento da forma,  extraída da maté ria  maciça dos cho ques físi -

cos, sur gindo na “epi fa nia” das belas joga das, tal como ana li sada

por Gum brecht.

O ritmo des ses jogos não é dado, assim, pela tex tura entre -

meada dos times em  regime de “con ti nui dade dis cur siva”, como no

fute bol. Ao con trá rio da flui dez “exis ten cial” deste, as ações, no

rúgbi e no fute bol ame ri cano, são sis te ma ti ca mente inter rom pi -

das pelos suces si vos blo queios da ação em pro gresso; nelas se

opõem onti ca mente o “ser e o nada”, o movi mento e a  parada, o

ata que e a  defesa,82 com o  efeito con co mi tante de sua ava lia ção ter -

ri to rial a cada passo. O campo — no fute bol ame ri cano — não é o
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qua dri lá tero divi dido em duas meta des e áreas gran des, mas uma

tabula divi dida em fai xas ter ri to riais inse pa rá veis de seu valor de

ocu pa ção pro gres siva, uma régua em per ma nente men su ra ção do

jogo. Em vez das bali zas de um gol que nas cem do chão como uma

tela con tí gua à  escala do corpo  humano, e que aco lhem em suas

redes ero ti za das a força das bolas, tem-se um totem  erguido na ver -

ti cal para demar car o prê mio de um mais-além — o chute a se per -

der nas altu ras. As ações não são cole ti vas e indi vi duais, dando

mar gem à impro vi sa ção livre e bela mente “inú til”, mas ações mas -

si va mente con ca te na das em que qual quer deva neio é ime dia ta -

mente sufo cado. O dri ble não pode nega cear em vão, explo rando

o  efeito gra tuito e chis toso, mas deve cos tu rar como um raio ser -

peante e sem tré guas em dire ção ao obje tivo — sob cuja lei ren -

dem-se exaus ti va mente todos os atos. Sem se des do brar sob o

 regime da “con ti nui dade exis ten cial”, pode mos dizer que o fute bol

ame ri cano não “imita” ero ti ca mente a vida, como o fute bol o faz,

mesmo sem repre sentá-la; imita, tal vez, a ori gem da vida, se a cor -

rida dos esper ma to zoi des ao óvulo fosse já, como num filme de

Woody Allen, uma ação coor de nada por parte de um grupo

 imbuído da  tarefa de agir  visando um obje tivo comum, como uma

cor po ra ção que avan çasse por eta pas. A ciên cia embu tida nas

 regras e o olhar supe rior do juiz (que, nesse caso, não é cha mado a

com por tar-se como um her me neuta em ato, como no fute bol,

inclu sive por que pode con fe rir os lan ces duvi do sos por  replay),

são redo bra dos em campo pelo pla ne ja mento estra té gico e pela

sua com pacta demons tra ção “cien tí fica”.

Além do mais, o rúgbi e o fute bol ame ri cano não são jogos

“de cir cu la ção da bola”, mas, ao con trá rio, jogos em que o essen -

cial é o com bate  físico entre  homens pelo domí nio ter ri to rial. A

bola não é cir cu lar, mas  ovoide,  bicuda como um mís sil apto a ser

lan çado à dis tân cia, além de ser car re gada aos tran cos, sem des li -

zar pelo chão.  Abrindo mão de sua esfe ri ci dade, ela não tem vida
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pró pria e se  resume num “cata li sa dor da luta” pelo ter ri tó rio, um

“pre texto para se bater”  visando a pro gres são par ce lada sobre o

ter reno, atra vés da domi na ção  física do opo nente até a des trui ção

sim bó lica de sua posi ção.83 Tam bém, nesse sen tido, é uma for mu -

la ção  oposta à do fute bol, onde a bola esfé rica — que não é boba

— tem auto no mia, per so na li dade, idios sin cra sias, segre dos a

con tar e a escon der. No poema “O fute bol bra si leiro evo cado da

 Europa”, de João  Cabral de Melo Neto, diz-se, bem a pro pó sito,

que a bola “é um uten sí lio semi vivo,/ de rea ções pró prias como

bicho,/ e que, como bicho, é mis ter/ [...]/ usar com malí cia e aten -

ção/ dando aos pés astú cias de mão”. Tais pro prie da des são, de

fato, poten cia li za das no fute bol bra si leiro, que, em suas for mas

mais  livres e impul si vas, pode-se dizer que  inverte, no  limite, a

fór mula do rúgbi e do fute bol ame ri cano,  fazendo da bola não um

pre texto para o com bate, mas do jogo um pre texto para a posse da

bola — esta emer gindo tan tas vezes, com suas dis po si ções e velei -

da des, para a con di ção de  estrela do jogo. Aliás, no  momento do

gol quem ful gura ao nos sos olhos é ela, estu fando ou aca ri ciando

a rede,  enquanto que no touchdown do fute bol ame ri cano o astro

é o joga dor na cor rida, que se mos trou capaz,  levando a termo o

tra ba lho de  equipe, de se des ven ci lhar da massa dos obs tá cu los

por tando a bola entre os bra ços (ou de apará-la na zona cru cial,

 quando lan çada).

 Embora não  devesse ser neces sá rio, vou fri sar: esse con tra -

ponto não pre tende fomen tar uma faci li tada gra ti fi ca ção apo lo gé -

tica do mundo do fute bol, e tudo que ele repre senta, em opo si ção

à cul tura norte-ame ri cana,  tomada redu to ra mente como um todo

sem  relevo e sem com ple xi dade.  Embora  escrito do ponto de vista

do fute bol, e assu mindo como valor o seu  enorme inte resse mun -

dial e a sua impor tân cia para o Bra sil, o que inte ressa a este texto é
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dar um esta tuto ana lí tico à cons ta ta ção de um con junto de dife -

ren ças estru tu rais, sin to má ti cas e gené ri cas — de uma sime tria

cris ta lina. Elas estão na base de moti va ções e de resis tên cias pro -

fun das nos modos de rela ção cole tiva com os espor tes. E dão conta,

em seu con tra ponto, mais das bele zas e hor ro res que as cul tu ras e

as socie da des vêm a pro du zir — na com ple xi dade das suas dimen -

sões trá gi cas — do que da sim pló ria domi nân cia de umas sobre

 outras. 

Assim, ao con trá rio do fute bol, em cujo cerne se encon tra

uma sara banda de “lógi cas” que rela ti viza e  inverte ludi ca mente

as prio ri da des do capi tal, o fute bol ame ri cano é uma cons tru ção

sim bó lica que redo bra estru tu ral mente, em seu campo, os prin cí -

pios opo si ti vos da ciên cia posi tiva (a  lógica do “ter ceiro  excluí -

do”) e do  sujeito de sobre voo que  regula os obje tos (a per for -

mance ideal sendo con ce bida como a efe tua ção ótima de um

pro  grama pre via mente tra çado). Estas são, jus ta mente, as duas

“lógi cas” reso lu ti vas, vol ta das para a plena efi cá cia do pla ne ja -

men to glo bal, que domi nam o mundo da tec no lo gia e da  em pre -

sa, das quais o fute bol ame ri cano ofe rece, sem repre sentá-las lite -

ral mente,  esteja claro, uma espé cie de con fir ma ção não ver bal e

não figu ra tiva.

Não é de sur preen der, assim, que o fute bol  inglês não tenha

encon trado res so nân cia numa socie dade em que a oti mi za ção do

ren di mento e o pla ne ja mento exaus tivo com par ti lham uma espé -

cie de  núcleo duro da cul tura. Pode-se dizer que a rejei ção do fute -

bol par ti cipa  daquele mesmo espí rito com que se desen vol veu tra -

di cio nal mente nos Esta dos Uni dos,  segundo um crí tico de artes

plás ti cas, uma resis tên cia à gra tui dade da arte e da pin tura, sen tida

como exces si va mente euro peia (ou, mais espe cial mente, fran -

cesa). Para se con tra por a esse  franco desin te resse pelo cará ter

“desin te res sado” e con tem pla tivo da arte, a pin tura ame ri cana

bus cou então desin com pa ti bi li zar-se da sua aura de gra tui dade,
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inves tindo-se das pro prie da des pro du ti vas do tra ba lho, das vir tu -

des prag má ti cas da ação, de um espí rito fran ca mente tran sa cio nal

que busca a inter ven ção, a “situa ção, o expe ri mento, o estí mulo

com por ta men tal”.84 Essa emprei tada aca bou por levá-la,  segundo

Leo Stein berg, a aban do nar o  modelo da tela ver ti cal que repre -

senta o mundo em cor res pon dên cia e con ti gui dade com a “pos -

tura  humana ereta”, subs ti tuído ali pelo  modelo dos “opa cos flat-

beds hori zon tais”: “o plano flatbed da pin tura faz alu são sim bó lica

a super fí cies duras como tam pos de mesa, pisos de ate liê, dia gra -

mas ou qua dros de aviso — qual quer super fí cie recep tora em que

obje tos são espa lha dos, são intro du zi dos, em que infor ma ções

podem ser rece bi das, impres sas, estam pa das [...]”.85 Nessa recria -

ção norte-ame ri cana do  espaço pic tó rico (que se con suma em

torno de 1950, espe cial mente no tra ba lho de  Robert Raus chen -

berg), a “tela” adota as pro prie da des do  modelo da “chapa hori zon -

tal sobre a qual  repousa uma super fí cie impres sora hori zon tal”

(fazendo-se, assim, a pro je ção desse plano hori zon tal prag má tico,

mesmo  quando posta na ver ti cal). 

Vol tando ao soccer: as tra ves no fute bol, assim como a mol -

dura de uma tela ver ti cal na pin tura tra di cio nal, são uma exten são

da  escala e da pos tura  humana ereta, que elas ao mesmo tempo res -

pei tam e desa fiam, dila tando-a. Não gra tui ta mente dize mos que

um gol “é uma pin tura”: ele afi nal acon tece numa estru tura espa -

cial aná loga à da posi ção de um qua dro em sua rela ção com o

mundo. Já o fute bol ame ri cano se  imprime sobre algo como uma

“chapa hori zon tal” reti cu lada, que é o campo como um todo, onde

se encon tra, no  limite do seu per fa zi mento, a área deci siva, a end
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84. Leo Stein berg, “ Outros cri té rios”, em Gló ria Fer reira e Cecí lia  Cotrim de Mello

(org., apr. e notas), Clement Green berg e o  debate crí tico. Rio de  Janeiro:

 Funarte/Jorge Zahar, 1997, p. 182.

85. Idem, ibi dem, p. 201.
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zone em que se dá o touchdown. Em  outras pala vras, o “gol” não é o

 espaço vir tual de uma tela por onde a bola pene tra livre, mas a área

final de um ter ri tó rio, ao qual a bola chega domi nada. O chute que

se faz a  seguir, como prê mio para esse feito, diri gido a tra ves ver ti cais

pos tas fora de qual quer  alcance cor po ral ao alto, não é simi lar ao gol

do fute bol: ele auto riza uma ultra pas sa gem ascen sio nal para fora do

esqua dro hori zon tal da dis puta. Assim, a mol dura ver ti cal do “gol”

sus penso não imita a ver ti ca li dade natu ral do corpo ou sua  escala,

con tí gua à fer vura do jogo e  exposta aos gol pes e aos aca sos, como

na “zona do  agrião” do fute bol, sem pre  sujeita ao bate e  rebate, ao

“melê” na área. Em vez disso, arti cula-se como se o pró prio plano

hori zon tal se  erguesse ofe re cendo o bônus de uma dimen são supe -

rior aos pre mia dos pela com pe tên cia: alcan çar mais longe e acima,

extra po lar da média, eri gir em totem o plano hori zon tal em que se

dá a con cor rên cia. (Tam bém o bei se bol, com seu  espaço afu ni lado

em forma de dia mante, no vér tice do qual se encon tra o duelo

exaus tivo de com pe tên cias entre o lan ça dor e o reba te dor, com bina

a sequên cia da ocu pa ção de posi ções suces si vas no ter ri tó rio com o

dis paro eufo ri zante da bola para fora do  espaço da dis puta.)

O equa cio na mento do  espaço no fute bol norte-ame ri cano, tal

como desen vol vido aqui,  admite uma exten são reve la dora, suge -

rida por um  artigo de Gui lherme Wis nik.86 É que o pró prio mapa dos

Esta dos Uni dos é aná logo ao flatbed, à super fí cie plana hori  zon tal

sobre a qual se desen volve uma prá tica de atra ves sa mento, e, mais

que isso, ao campo de fute bol ame ri cano, com sua car to gra fia tra -

çada a régua deli mi tando um  espaço de con quista. Na his tó ria, na

cul tura e na geo gra fia do país uma “sub je ti vi dade afir ma tiva e oni -

po tente espe lha a efi ciente con quista ter ri to rial [...] que ligou os

ocea nos Atlân tico e Pací fico” em mar cha para Oeste, esqua dri -

nhando “o solo em uni da des fede ra ti vas geo me tri ca mente defi ni -
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das”. Desen volve-se, assim, uma sen si bi li dade desar rai gada,  ligada

ao fluxo con tí nuo, figu rada nas estra das de ferro e nos deser tos,

como “subs trato de uma voca ção impe ria lista para a con quista de

[...] ter ri tó rios, tendo o arra nha-céu como des do bra mento  lógico

no plano ver ti cal”. Tal dimen são macros sim bó lica,  ligada à vas ti dão

do ter ri tó rio e à sua ocu pa ção de ponta a ponta, é inse pa rá vel da

gran deza cul tu ral norte-ame ri cana, de “Walt Whit man a Her man

Mel ville,  incluindo John Ford, Frank Lloyd  Wright e a land art”. 

Ao mesmo tempo, a não ado ção quase geral do fute bol bri tâ -

nico nos Esta dos Uni dos, assim como a obje ção  tácita à gra tui dade

da arte em con texto norte-ame ri cano, jun ta mente com a cria ção do

fute bol ame ri cano em afi ni dade com os parâ me tros do rúgbi, são,

todos,  sinais da cons tru ção impla cá vel de uma civi li za ção que não

 brinca em ser viço e que, mais que isso, só se  admite estar e ser em ser -

viço. Esses aspec tos podem ser facil mente reco nhe ci dos como varia -

ções sobre o tema clás sico da ética pro tes tante em sua rela ção com o

“espí rito” do capi ta lismo: Max Weber fala da aver são do puri ta -

nismo ao  esporte  quando pra ti cado por puro  deleite, sem ser vir a

um fim racio nal;87  Adorno fala da sepa ra ção  rígida que dis tan cia o

 esporte bur guês da gra tui dade  lúdica,  tomando “a ação do jogo co -

mo dever entre os fins úteis e apa gando dela, com isso, até o  último

ras tro de liber dade”;88  Roberto da Matta fala da dife rença entre o

esporte anglo-saxão, con ce bido com  ênfase no “con trole do  físico e

na coor de na ção de indi ví duos para for mar uma cole ti vi dade”,

 visando o domí nio com pleto “do mundo exte rior ou do que vem de

fora”, e do jogo bra si leiro, como “uma ati vi dade que  requer táti cas,
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87. Max Weber, A ética pro tes tante e o “espírito” do capi ta lismo. Tra du ção de José

Mar cos  Mariani de  Macedo. São Paulo: Com pa nhia das  Letras, 2004, p. 152.

88. Theo dor W.  Adorno, “Sobre el carác ter feti chista en la  música y la regre sión

del oído”. In Disonancias:  música en el mundo diri gido. Tra du ção de  Rafael de la

Vega. Madri/ México/Bue nos Aires/Pam plona: Rialp, 1966, p. 64.
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força, deter mi na ção psi co ló gica e  física, habi li dade téc nica”, mas que

con tem pla tam bém “as for ças incon tro lá veis da sorte e do des tino”.89

Em suma,  aponta-se para um uni verso onde se cos tuma ver,

pelo viés do nega tivo, a sua ten dên cia a desa ti var a ten ta ção do

 deleite em  estado puro, a desar mar a liber dade da gra tui dade

impro du tiva e a dene gar os impon de rá veis da sorte. Sendo assim,

a men ta li dade domi nante nos Esta dos Uni dos, pelo menos no que

diz res peito ao jogo, não esta ria pre pa rada, pode-se dizer, nem

para o zero a zero nem para o Gra va ti nha e o Sobre na tu ral de

 Almeida (isto é, nem para a ação sem cor res pon dên cia con tá bil,

nem para a con tem pla ção e a gra ti fi ca ção dos efei tos sabi da mente

incon tro lá veis). Ao mesmo tempo, pode-se iden ti fi car como

prin cí pio cons tru tivo, nesse espec tro de nega ções, a elei ção e a

codi fi ca ção sis te má tica de espor tes que, em con for mi dade com

tudo isso, são com pac ta dos e par ce la dos o tempo todo em jogadas

que decidem, numa opo si ção clara,  quando não uní voca, entre

ata que e  defesa — joga das pas sí veis de con ta bi li za ção cons tante,

 quando não exaus tiva, e con ver ti das em um com plexo apa rato de

núme ros de pla car, esta tís ti cas, recor des, índi ces de efi ciên cia no

desem pe nho que se agre gam indis so cia vel mente ao nome do

joga dor, além de mar cas de ocu pa ção ter ri to rial que fazem nada

 difusa e ino cente a posi ção da bola em campo.90 A cul tura que
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89.  Roberto da Matta, “ Esporte na socie dade: um  ensaio sobre o fute bol bra si -

leiro”, em  Roberto da Matta, Luiz  Felipe Baêta Neves Flo res,  Simoni Lahud Gue -

des, Arno Vogel, Universo do fute bol:  esporte e socie dade bra si leira. Rio de  Janeiro:

Edi ções Pina ko theke, 1982, p. 25.

90. Gum brecht dá como exce ção a prá tica do  hóquei em algu mas  regiões norte-ame -

ri ca nas. Penso que seria impor tante con si de rar, nesse caso, mais do que a sua nar ra -

tiva não con ta bi li zada de  maneira esgo tante, o peso do cho que  físico entre joga do res

arma dos de apa ra tos pro te to res defen si vos e agres si vos, à  maneira do fute bol ame ri -

cano. O  hóquei no gelo se  inclui, assim, no gosto pelos “espor tes de con tato” que “per -

mi tem e até esti mu lam o con fronto  físico vio lento” (Gum brecht, “A forma da vio lên -

cia: Em lou vor da  beleza atlé tica”, Folha de S.Paulo, Mais!, 11 mar. 2001, p. 4).
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criou o flatbed na pin tura está para o fute bol ame ri cano como o

fute bol bra si leiro está para o parangolé de Hélio Oiti cica (o  objeto

esté tico veste o corpo e dança com ele). Pode-se esten der tam bém

aos dois fute bóis a rela ção que  Lorenzo Mammì esta be le ceu entre

o jazz e a bossa nova: um é vontade de potên cia, o outro é promessa

de feli ci dade.91

Fran klin Foer  observa que, se  alguns paí ses rece be ram o fute -

bol “com rela tiva indi fe rença”, como a Aus trá lia e o sub con ti nente

 indiano, “os Esta dos Uni dos tal vez sejam o único país em que uma

ampla par cela da popu la ção des preza efe ti va mente esse  esporte,

che gando a se mobi li zar con tra ele”. Essa ampla e sin to má tica rejei -

ção se faz repre sen tar por uma “ legião de comen ta ris tas e jor na lis -

tas espor ti vos de pres tí gio que usam suas colu nas para ata car o

 esporte, em espe cial por oca sião da Copa do Mundo”.92 Um polí -

tico con ser va dor  influente, além de ex-joga dor do Buf falo Bills,

Jack Kemp, dis cur sando no Con gresso con tra a rea li za ção da Copa

do Mundo nos Esta dos Uni dos, deu forma ideo ló gica explí cita a

esse des prezo: “Penso que é impor tante para todos aque les  jovens

lá fora, que espe ram algum dia jogar o ver da deiro fute bol, no qual

você arre messa e chuta e corre com a bola nas mãos, que se faça

uma distinção entre o fute bol norte-ame ri cano, demo crá tico e capi -

ta lista, e o outro, euro peu e socia lista” (o grifo é meu).93 Na sua ob -

nu bi la ção direi tista, essa afir ma ção não deixa de se dar conta, não

digo da ideo lo gia, mas da efe tiva opo si ção “ lógica” que tra ba lha

por den tro do fute bol norte-ame ri cano e do soccer, per ce bida ban -

dei ro sa mente, nesse caso, como amea ça dora. Por sua vez, um

“arguto” jor na lista espor tivo do Wall  Street Jour nal, Alan Barra —
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93. Idem, ibi dem, p. 208.
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que “perde a linha”  quando se trata de fute bol —, sus tenta que o

soccer pode ser o jogo mais popu lar do mundo, mas um ali mento

tão anó dino como o arroz tam bém é o ali mento mais popu lar do

mundo. E que  outros paí ses tal vez gos tas sem mais do fute bol

norte-ame ri cano, do bas quete e do bei se bol se pudes sem “se dar

ao luxo” de man ter ligas cor res pon den tes.94

É impor tante obser var que esse qua dro não é mono lí tico. Ao

con trá rio, ele é o lugar,  segundo Foer, de um racha maior, acen -

tuado pela glo ba li za ção — uma “ guerra cul tu ral” em anda mento,

da qual o fute bol veio a se cons ti tuir, de certo modo, nos Esta dos

Uni dos, numa “ pequena pedra de toque”. No pano rama tra çado

por ele vê-se que a pres su po si ção de supe rio ri dade “demo crá tica e

capi ta lista” do fute bol norte-ame ri cano cor res ponde até certo

ponto ao campo pode roso dos adep tos da ideia de que os Esta dos

Uni dos, gra ças à sua  suposta excep cio na li dade no con texto mun -

dial, pai ra riam por  direito his tó rico ou  divino “acima das leis e ins -

ti tui ções inter na cio nais”.95 Rea ti vos às “ati tu des indul gen tes” que

veem nos “euro peus degra da dos”, e preo cu pa dos “com a  ameaça

que a tole rân cia secu lar repre senta à cul tura norte-ame ri cana”,

enxer gam no soccer,  embora nem sem pre algo per ni cioso em si,

um sím bolo da dila pi da ção das tra di ções pró prias e uma  entrega

“ao pro grama do resto do mundo”.96 Do outro lado esta riam, por

sua vez, os adep tos da glo ba li za ção cul tu ral e do com pro misso com

ins ti tui ções como a ONU e a Orga ni za ção Mun dial do Comér cio,

que ten dem a se opor à inva são do Ira que, que “com par ti lham

valo res cul tu rais com os euro peus — um secu la rismo agres sivo,

um con junto mais fle xí vel de ati tu des cul tu rais que  tolera gays e o

con sumo de maco nha”, que se con si de ram “parte de uma cul tura
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cos mo po lita que trans cende as fron tei ras nacio nais”, e que man te -

riam,  segundo Foer, laços de inte res ses eco nô mi cos e turís ti cos

“com o outro lado do Atlân tico”. 

Pelo que se  entende, a iden ti fi ca ção des ses dois cam pos ideo -

ló gi cos — de  direita e  esquerda — com ati tu des de rejei ção e acei -

ta ção do fute bol não seria com pleta, como sem pre, mas, mesmo

assim, for te mente ten den cial: o lugar do fute bol nos Esta dos Uni -

dos des ponta, no  mínimo, como uma dobra diça e um  índice des -

sas duas for mas anta gô ni cas de con ce ber o papel mun dial do país.

Por tudo que tenho dito, con si dero que isso não acon tece  somente

por que se con ven cio nou que os dois fute bóis repre sen tam valo res

ame ri ca nos ou antia me ri ca nos, de um ponto de vista  externo:

essas dis po si ções estão cifra das na base deles, den tro do campo, em

suas opo si ções fla gran tes e simé tri cas, em seus modos de prio ri zar

o tempo, de incor po rar pro du tiva e impro du ti va mente o acaso, de

admi tir ou não o extra va sa mento indi vi dual, de con fi gu rar e ocu -

par o  espaço. Um deta lhe sig ni fi ca tivo do ponto de vista meto do -

ló gico: a lei tura de Foer acaba por dizer que o fute bol é por ta dor de

sen ti dos, sem  nenhuma aná lise  interna de suas moti va ções em

campo; Gum brecht faz a aná lise pre cisa des sas moti va ções inter -

nas em campo, recu sando-se a acei tar que elas sejam por ta do ras de

sen tido.

Não terá sido à toa, por tanto, que se deu, nos Esta dos Uni dos,

uma inver são na socio lo gia do fute bol: ao con trá rio de “qual quer

outro lugar do pla neta”, em que “ele é o  espaço da  classe tra ba lha -

dora”, nos Estados Unidos, “ tirando os imi gran tes lati nos, são os

pro fis sio nais libe rais que, como  classe, acom pa nham o  esporte

com maior avi dez,  enquanto a  classe tra ba lha dora não lhe dá a

 mínima”.97 Foer apre senta-se sabo ro sa mente, ele mesmo, como um
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filho da gera ção dos anos 60, que se dis pôs a pre ser var “seus pre cio -

sos reben tos” tanto da vio lên cia “ine rente” ao fute bol norte-ame -

ri cano como dos “emba tes estres san tes e capa zes de rebai xar a

auto estima” do bei se bol, assim como de um bas quete que “ainda

tinha a marca do gueto”. Essa gera ção, a de seus pais, viu  naquilo

que Foer pensa ser a  tabula rasa do soccer a opor tu ni dade de pro je -

tar valo res novos e crí ti cos aos  padrões norte-ame ri ca nos domi nan -

tes — valo res menos com pe ti ti vos e afi na dos com o espí rito da con -

tra cul tura,  tomando para si “a ideia de Theo dor  Adorno de que lares

rígi dos e emo cio nal mente estul ti fi can tes gera vam crian ças auto ri -

tá rias e into le ran tes”.98 (Curio sa mente, e con tra as pro po si ções de

 Sebreli, o fute bol des pon ta ria aqui, por tanto, nessa sua apro pria ção

pela  classe média libe ral norte-ame ri cana, como um cor re tivo e um

remé dio contra a for ma ção da per so na li dade auto ri tá ria.)  Embora

Foer não desen volva esse  aspecto, é den tro do con texto dese nhado

por ele, cer ta mente, que pode mos enten der a impor tân cia e o  relevo

mun dial do soccer femi nino, no Esta dos Uni dos, em detri mento do

mas cu lino: o jogo se opõe à viri li dade exclu dente do fute bol ame ri -

cano e do bei se bol, dando vazão aos impul sos espor ti vos das mulhe -

res sem lugar nos espor tes domi nan tes. É por essa via ori gi nal, por

sinal, que a prá tica do fute bol vem cres cendo nos Esta dos Uni dos,

entre mulhe res e crian ças de  classe média, como uma bre cha  cavada

pela pró pria inter na cio na li za ção que a eco no mia capi ta lista impõe

ao mundo, sem, no  entanto, dar, até aqui, um salto sig ni fi ca tivo.

Ainda o depoi mento de Foer: mos trando que não dei xa vam

de ser norte-ame ri ca nos exem pla res, os libe ra dos pais dos anos 60

e 70 que leva vam seus  filhos para pra ti car o soccer preocupavam-

-se com os danos que as even tuais cabe ça das na bola pode riam

cau sar aos cére bros dos peque nos pra ti can tes, e  faziam por pro te -

ger-lhes as cabe ci nhas com pro vi den ciais capa ce tes.
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donos do campo e donos da bola

Chico Buar que deu um  alcance reve la dor à opo si ção entre

os “donos da bola” e os “donos do campo”, que cons ti tui uma

espé cie de  embate  interno ao pró prio jogo e abre a porta à sua

assi mi la ção dife ren ciada pelas cul tu ras do mundo. Obser vando

uma par tida entre garo tos euro peus e  filhos de imi gran tes em

Paris, 1998, disse que os “ricos” ten dem a se com por tar desde a

infân cia como donos do campo, pri vi le giando o con trole da bola

em fun ção da ocu pa ção orga ni zada do ter ri tó rio; já os “ pobres”

se apro vei tam, no fute bol, da opor tu ni dade de se ades trar o mais

pos sí vel na inti mi dade com a bola (desen vol vendo no jogo

 aquela perí cia que conhe ce mos, dolo ro sa mente esplên dida e

des per di çada no espe tá culo fugaz dos “mala ba ris tas do sinal ver -

me lho”). Uns são equi li bra dos,  outros são equi li bris tas. “Os

 pobres são os fol ga dos, os esban ja do res, os exi bi cio nis tas, matam

a bola no peito, a bola gruda ali que nem uma goma [...]. De fato

con tro lam, pro te gem, escon dem, car re gam a bola para cima e

para baixo, e em vez de inti mi dade, tal vez  tenham ciú mes dela.”

Já os ricos “rece bem a bola e um-dois, tocam, rece bem, des pren -

dem-se dela, não fazem ques tão dela, cor rem sol tos por toda

parte. Pare cem conhe cer e ocu par  melhor o  espaço de jogo,

 podendo se dizer que têm inti mi dade com o campo. Assim,

 quando se enfren tam paí ses ricos e paí ses  pobres — na  Holanda

eles se enfren tam den tro do mesmo time — estão se enfren tando

os donos do campo e os donos da bola”.99

Que esses modos con tras tan tes se enfren tem, pois, den tro

do mesmo jogo (e até do mesmo time) faz parte da  riqueza espe -

cí fica do fute bol e do modo como ele com bina em si prin cí pios

múl ti plos: campo e bola, “dia lé tica” e “dife rença”, prosa e poe sia.
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É claro, tam bém, que o  grande fute bol,  quando se rea liza, de um

lado ou do outro, só o faz por que  supera essa dico to mia.  Embora

man te nha a ten dên cia ori gi ná ria em seu dese nho: no fute bol

euro peu, o movi mento vai do “dono do campo” para o domí nio

da bola; no fute bol sul-ame ri cano, do “dono da bola” para o

domí nio do campo. Nuno Ramos obser vou, num sin to má tico

exem plo- limite, que  alguns joga do res bra si lei ros e sul-ame ri ca -

nos deram à bola carregada de  efeito — uma bola alte rada, em

 transe — uma dimen são que não se encon tra tal vez em  nenhum

dos gran des joga do res euro peus. Estes cos tu mam con fe rir-lhe,

sobre tudo, cla reza e niti dez — mesmo  Zidane, que dá aos pés

“astú cias de mão” sem pre ci sar olhar para a bola, sem per der o

des cor tino do campo,  enquanto a  esconde magis tral mente com

os dois pés e a des fere indi fe ren te mente em pas ses cur tos ou lon -

gos com efei tos e pro fun di da des de  tenista. Nuno se  refere a Rive -

lino, que,  parado, faz da bola um ser vivo, em “elás tico”; a Mara -

dona, que faz a mesma coisa com a bola em movi mento; e a

Ronal di nho Gaú cho, que ins creve nela movi men tos quase que só

per cep tí veis e inte li gí veis em vídeo.100

Desde tal vez os anos 70, no  entanto, pode-se per ce ber no fute -

bol, de modo cres cente e impre vi sí vel no seu  alcance, uma série de

mudan ças. Entre as mais ime dia ta mente notá veis estão a inten si -

dade da pre pa ra ção  física e atlé tica, a ocu pa ção inten siva dos espa -

ços, o recru des ci mento do corpo a corpo como forma de minar a

cons tru ção de joga das (com empur rões sis te má ti cos que se pre -

ten dem no ponto cego do juiz,  embora mili me tri ca mente visí veis

pela tele vi são e seus  replays), a admi nis tra ção sis te má tica de fal tas

fei tas expres sa mente para tra var a con ti nui dade do jogo, tudo

asso ciado à  enorme vola ti li dade das equi pes, cujas for ma ções se
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julho de 2007.
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des man cham rapi da mente no ar antes de qual quer desen vol vi -

mento orgâ nico. Junto com a satu ra ção seria li zada dos cam peo na -

tos, esses fato res vêm ope rando uma muta ção na tex tura do fute -

bol, que ganha  alguma coisa dos cho ques dis rup ti vos do fute bol

ame ri cano e do rúgbi, e muito da com pac ta ção estra té gica de um

jogo de  xadrez à pro cura de flan cos em espa ços con ges tio na dos,

com fres tas estrei tas para  aquela con jun ção utó pica da prosa com

a poe sia que mar cou a “alta moder ni dade” do  esporte. O  público

leigo  renega essa perda de  encanto ime dia ta mente reco nhe cí vel e

 reclama a festa esté tica de  outros tem pos,  embora isso só ali nhe o

fute bol com o  estado geral da arte con tem po râ nea, sem que ele

deixe de ser, até agora, a maior expres são de uma cul tura de mas sas

no pla neta.

Incor po ra das essas carac te rís ti cas a um fute bol for te mente

mun dia li zado, ele ganha certa uni for mi dade e maior pari dade

entre esco las diver sas, que se tor nam mais igua la das e menos sus -

ce tí veis a gran des dife ren ças na dis puta. Acos tu mamo-nos a dizer

que “no fute bol não tem mais bobo” — não há adver sá rios  fáceis

de ante mão. Ata car defen dendo e defen der ata cando, neu tra li zar

ao  máximo pos sí vel a con tin gên cia da posse de bola, que  define o

jogo, por meio de rodá-la, tocá-la para os lados,  atrasá-la osten si -

va mente, espe rando a opor tu ni dade, de  maneira às vezes pare cida

com o fute bol de salão, tor na ram-se pro ce di men tos gené ri cos de

um fute bol “glo ba li zado”, que mini mi za ram as situa ções de gol —

como se viu na Copa do Mundo de 2006. Esta pare ceu reme ter o

des tino da com bi na ção entre prosa e poe sia e o fute bol da “dife -

rença” à con di ção de lenda. Com seu rea lismo e  alguma dose de

exa gero didá tico, Tos tão sus pende a sua  antiga evi dên cia, no qua -

dro atual: “o  antigo con ceito de que o fute bol bra si leiro é dife rente,

mais leve, mais  bonito, mais habi li doso, de mais dri bles e de mais

tabe las, pre cisa ser  revisto. O fute bol está glo ba li zado na  maneira

de jogar e na estru tura  física dos atle tas. No Bra sil e em todo o
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mundo, pre do mi nam a mar ca ção forte e os cru za men tos para a

área”.101 A aná lise pode ser vista como um reco nhe ci mento, da par -

te de um  amante do fute bol, da força com que o impé rio da prosa

pesa hoje sobre o jogo. 

Enten dido como “morte do fute bol”, tudo isso é, ao mesmo

tempo, o sin toma dos con fli tos evi den tes ou sur dos que nele se tra -

vam, a cada vez que o jogo  renasce das cin zas ou se dis sipa em con -

di ções adver sas, esta cio nando num ponto entró pico em que acon -

tece sem acon te cer.  Quando bem  jogado, o fute bol con ti nua a se

apro xi mar de um outro  gênero mais refle xivo, que ele fre quenta

desde algum tempo: uma espé cie de prosa ensaís tica cujo tema ou

hori zonte é a poe sia, nem sem pre alcan çá vel. 

ber lim 2006

 Durante a Copa do Mundo de 2006, em Ber lim, uma expo si -

ção no Museu Per ga mon — Der Ball ist rund: Kreis Kugel Kos mos

[A bola é  redonda: cír culo  esfera cos mos] — reu nia um exem plá rio

de largo espec tro, remon tando a cul tu ras do Oci dente e do  Orien -

te, sobre os modos pelos quais con ver gi ram para a bola, tra di cio -

nal mente, as repre sen ta ções do cos mos, do tempo, do poder, do

acaso e do jogo: o cos mos repre sen tado atra vés do sis tema pto lo -

maico de esfe ras pla ne tá rias embu ti das; o tempo, atra vés da cir cu -

la ri dade das esta ções e dos reló gios; o poder, atra vés de esfe ras,

 coroas, auréo las e  cetros (deter a  esfera é ter o mundo nas mãos).

Esses orbes inte gra dos e mimé ti cos afe ta dos, por sua vez, pelo

acaso e pelo jogo (impli ca dos nos movi men tos nunca intei ra -

mente con tro lá veis da bola). A  esfera con sis tia, pois, na per fei ção

irre du tí vel, na marca intan gí vel do  divino, na forma com pleta em
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si mesma, e, no  limite,  rebelde à deci fra ção e ao con trole.  Embora

 tomada pelo poder sobe rano, ela o enfra quece pela rota ção devo -

ra dora do acaso, do tempo e da morte, e res plan dece acima de todo

domí nio, na sua cir cu la ri dade per feita.

Na  entrada da expo si ção via-se um cír culo lumi noso que

repe tia, numa silen ciosa sala em som bras, atra vés de um filme em

looping, o close rea ding de nega ceios de Gar rin cha: a bola  parada no

mesmo lugar,  enquanto ele ia, ou não ia, fin gia que ia, e vol tava e ia,

medu sando seu mar ca dor. Repe ti dos fan tas ma ti ca mente ad infi-

nitum, os movi men tos em torno da bola pare ciam uma fra ção

 eterna do tempo que, livre de che gar a algum lugar, tor nava-se ele

mesmo, como no afo risma hera cli tiano, um brin quedo nos pés de

uma  criança. Na esta ção da Pots da mer Platz, apre sen tava-se a

 grande expo si ção Pelé Sta tion, obra de arte total com a qual Wag -

ner não  sonhou. Ao longo do par que Tier gar ten uma série de

imen sos  telões de alta reso lu ção, com o som em surround, trans mi -

tiam os jogos da Copa ao vivo, cul mi nando no telão sobre a Porta

de Bran den burgo, que se cons ti tuía, na ver dade, no ponto nodal de

uma ver ti gi nosa ale go ria  urbana, exa ta mente ali, no lugar mais

sim bó lico do Muro, agora sutu rado pelo fute bol. A  cidade, que foi

cená rio e ruína das for ças macro -his tó ri cas do  século XX, o  nazismo,

a  Guerra, o socia lismo real em ponto de corte com o capi ta lismo, a

queda do Muro e o capi ta lismo osten sivo, tor nava-se o epi cen tro

da glo ba li za ção fute bo lís tica que rede se nhava e revi rava, no seu

 espaço real, a longa his tó ria da bola, con tada por sua vez no inte -

rior do Per ga mon. 

Pelo que se via neste, a bola con teve, em tra di ções mile na res,

a fór mula da ordem uni ver sal, con subs tan ciando-se num sím bolo

de poder e no  objeto do poder. Ao mesmo tempo, ainda den tro da

visão tra di cio nal, ela teve a capa ci dade de pôr o poder a prê mio,

por que ele  estava  sujeito aos sor ti lé gios do acaso e do jogo, tam -

bém con ti dos, por sua vez, na pró pria fór mula da bola. A ale go ria
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medie val da Roda da For tuna é uma sín tese per feita des ses ele men -

tos, por que é o cír culo cós mico no qual giram as esta ções do ano,

as fases da exis tên cia, e no qual são joga dos, como numa  roleta,

todos os des ti nos — ascen sões e que das, altos e bai xos. 

Simul ta nea mente, a  esfera, que se con sa grou como o sím bolo

por exce lên cia da Cria ção (a fór mula per feita do desíg nio  divino),

cons ti tuiu-se por longo tempo num desa fio per ma nente e inal -

can çá vel da cog ni ção  humana: cons truir o cír culo per feito é bus -

car, na ciên cia ou na arte, as leis secre tas da cria ção, e depa rar-se

com a incal cu la bi li dade do  número pi, trans cen den tal e irre du tí -

vel, como a impos sí vel qua dra tura, o elo fal tante entre a cria ção e

o conhe ci mento.

A his tó ria pré- moderna da bola punha em jogo, assim, o

conhe ci mento e o poder: a reli gião, a moral, a ciên cia e a arte, com -

preen di das num  núcleo único, ou numa só  esfera, ante rior à

 moderna dis tin ção entre essas esferas (a cha mada separação das

esfe ras como obra da moder ni dade vem a ser, na ver dade, o des fa zi -

mento da  esfera totalizadora do mundo pré- moderno). Mas o verão

de 2006, em Ber lim, dava a impres são alu ci nante de arre ma tar a

longa  virada macro -his tó rica em que a  esfera, sob a forma da bola

de fute bol, se colo cava, de novo, no ponto cen tral do ima gi ná rio do

mundo. Desta vez, não a  esfera como ana lo gia macro cós mica de

um poder  divino, mime ti zado e repre sen tado pelo poder ter reno,

posto em jogo pela Roda da For tuna. Em vez disso, a bola em jogo

num mundo digi ta li zado pela tec no lo gia que var reu,  mapeou e

con tro lou todos os dis po si ti vos do mundo. Não a  esfera como ima -

gem do poder posto em causa pelo jogo: o jogo como ima gem do

poder mobi li zado e inves tido na  esfera. Esse poder  parece não se

dei xar amea çar pelo jogo, por que o pró prio jogo passa a ser o prin -

cí pio  regente do poder, publi ci tá rio e capi ta lís tico. 

Na  esfera do fute bol, essa  grande tor são  envolve, cer ta mente,

a ciên cia, a tec no lo gia, o capi tal, a Nike, a Adi das, a Coca-Cola, o
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Gua raná Antarc tica, as mar cas de cer veja etc. Ela é uma ope ra ção

da ciên cia e da tec no lo gia, da mito lo gia incons ciente e da mito lo -

gia osten siva: a publi ci dade. Mais do que uma mano bra de mar ke -

ting, par ti cipa de uma gran diosa obra de “reen ge nha ria” do

incons ciente  humano (como nem Pla tão nem os maio res uto pis -

tas sonha ram rea li zar). Nesta, o fute bol é posto a par ti ci par, pela

sua capa ci dade única de fis gar o  desejo dos sujei tos, num  regime

de rea li men ta ção ima gi ná ria em que seus íco nes são indu zi dos a se

con fun di rem com as logo mar cas, que se con fun dem cir cu lar -

mente com os íco nes do jogo. Pela exten são atin gida, pelo poder de

fogo e apa rato midiá tico à mão, e pela natu reza de sua arma ção psí -

quica, esse pro cesso já não se reduz  àquele da psi co lo gia de mas sas

ana li sada por Freud e comen tada por nós no iní cio deste capí tulo,

que se faz a par tir do  sujeito edí pico, iden ti fi cado ver ti cal mente

com o  objeto que se cons ti tui em ideal-de-eu. Aqui, de  maneira

dife rente, o pro cesso induz ou con duz a um  sujeito “divi dido pelo

 objeto de gozo e por seu con sumo com pul sivo,  atraído pela idea li -

za ção nar ci sista da pró pria ima gem”, um  sujeito “sem cen tro de

gra vi dade, pri vado da bús sola orien ta dora da iden ti fi ca ção edí -

pica e sedu zido [...] pelo espe lhismo dos obje tos de con sumo e

pelo poder invi sí vel da marca”.  Alguns psi ca na lis tas, reto mando

suges tões do  último Lacan, enten dem essa dife rença como uma

con ver são do tra di cio nal discurso do mes tre (ou do amo e  senhor)

em discurso capi ta lista, em que se pro move a desa ti va ção da  lógica

do  sujeito incons ciente cons ti tuído sobre a divi são e a falta-a-ser,

rumo à “supres são ilu só ria de qual quer divi são e qual quer falta”,

ati vada por um  regime cir cu lar do ima gi ná rio pon ti fi cado pelo

gozo da marca.102
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Essa ope ra ção,  embora de uma visi bi li dade gri tante, dis põe

 daquela invi si bi li dade anes té sica que  investe o  hábito e o habi tat. É

pre ciso saber  entendê-la como uma pode ro sís sima força domi -

nante em jogo — não a única. A ver são recor rente de que a Nike

inter fere dire ta mente nas esca la ções dos times e no resul tado dos

jogos, por sua vez, é sim pló ria  quando supõe ser a expli ca ção crí -

tica da rea li dade glo bal do fute bol. A ver são dos joga do res como

dire ta mente “com pra dos” pelos inte res ses do capi tal é des fo cada

pelo pri ma rismo da aná lise e pelo res sen ti mento,  embora a par ti -

ci pa ção inten siva no cir cuito da logo marca não saia gra tuita, cer -

ta mente, e  mereça aná lise à  altura da sua com ple xi dade. Ambas as

ver sões, no  entanto, com preen dem mal tanto a natu reza do jogo

 quanto a  daquilo que o cerca.

O ponto prin ci pal é que essa megao pe ra ção do ima gi ná rio

está em con tra di ção fla grante com as con di ções e vicis si tu des

inter nas ao jogo que uma par cela  imensa da popu la ção do pla neta

esco lheu como o seu rito. Por isso, em vez de hipo té ti cos e cons pi -

ra tó rios bas ti do res ima gi ná rios, ainda é o jogo, ele mesmo, o que

 melhor fala a situa ção. O pró prio fato de estar per ma nen te mente

 exposto ao  esforço, ao con tato con ti nuado com o  limite e a neces -

si dade de supe ra ção, de exi gir a pron ti dão e a natu ra li dade do

insight único e impro gra má vel, de envol ver uma inte ra ção per ma -

nente de fato res indi vi duais e cole ti vos, de depen der tanto da in -

ter  pre ta ção, de  sofrer a força do acaso e de sub me ter-se às con tin -

gên cias e às per das, suces si va mente repos tas, tudo isso dis tin gue o

jogo de fute bol dos espor tes atlé ti cos que ser vem para con sa grar o

ima gi ná rio do ven ce dor sem  falhas, feti chi zando a  figura do  Nú -

mero Um — esco lhido a cada ano, atra vés da FIFA, como o  me lhor

do mundo. O  Número Um no fute bol é uma  cilada em que caí  ram

todos os seus elei tos. Os fra cas sa dos times cha ma dos “galác ti cos”,

cen tra dos no prin cí pio do pla ne ja mento empre sa rial da marca

asso ciado à ima gem de uma casta de joga do res excep cio nais, têm
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 falhado sis te ma ti ca mente em esta be le cer um  padrão de jogo à

 altura das expec ta ti vas que ali menta.  Existe na ver dade um des -

com passo pro fundo entre os ritos da men ta li dade técnico- cien tí -

fica, empre sa rial e publi ci tá ria, que bom bar deia pela supres são

ima gi ná ria da divi são e da falta, no  sujeito, e a natu reza errá tico-

-cria tiva do jogo de fute bol. Esse des com passo acom pa nha o des -

com passo geral entre a eco no mia e a cul tura, que se  estampa em seu

campo, sur da mente, e tal vez mais do que em  nenhum outro lugar.

A Copa do Mundo da Ale ma nha evi den ciou-se como um

 curioso caso de “dia lé tica nega tiva” no fute bol. A Copa foi o

 cometa (tendo o Bra sil como seu  núcleo) que não pas sou,  depois de

inten si va mente anun ciado com um apa rato maior do que nunca.

Eva cuou-se numa série de pro mes sas falha das, em que se rare fa zia

a trama do jogo, cami nhando tan tas vezes, afi nal, ape nas para o

 sofrido corte deci só rio, no gol iso lado ou no  pênalti. A Itá lia ven -

ceu com a con fir ma ção clás sica de sua capa ci dade defen siva, e com

a capa ci dade de fazer, no  limite  último, gols que se dis tri buíam por

quase toda  equipe (e que afir ma vam a com pa ti bi li dade de sua tra -

di ção com o fute bol “glo ba li zado”, da qual ela é uma das matri zes,

 sabendo des do brar a  defesa em poder par ci mo nioso, mas mul ti -

dis tri buído, de ata que). A Argen tina anun ciou um fute bol pode -

roso e espe ta cu lar na vitó ria loca li zada con tra Sér via e Mon te ne -

gro, um adver sá rio que deu  espaço para que ela des fi lasse, com

alti vez e volú pia, as suas qua li da des cole ti vas e indi vi duais. Con fir -

mou con tra a Ale ma nha, em con di ções difí ceis, a dife rença de seu

 estilo de jogo,  fazendo-se dona do campo e da bola até refu gar essa

dife rença exa ta mente ao estar  ganhando em 1 × 0, por  razões que

estão entre a men ta li dade rea tiva do téc nico e o fato de ter per dido,

tal vez, a  chance de uma subs ti tui ção cru cial, com a con tu são do

 goleiro Abbon danz zieri. 

Não estou esta be le cendo, atra vés dessa “nega ti vi dade”, uma

rela ção cau sal expli ca tiva e  direta entre o fute bol e o  estado do
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mundo, mas apon tando para uma inte ra ção com plexa de fato res

múl ti plos,  incluindo os impon de rá veis, que se dão a ver, todos,

como cifra enig má tica. E evi den te mente nada, nem nin guém, con -

cen trou mais, em si, a con di ção de cifra enig má tica, do que Zine -

dine  Zidane. No  outono de uma car reira reco nhe ci da mente

majes tosa, no  último giro da Roda da For tuna,  quando a pla teia

mun dial  espera o gozo do cír culo se  fechando sobre si numa  figura

per feita,  Zidane des pede-se atra vés de uma série espan tosa de

espas mos con trá rios. Não falo só do  momento agudo e rom budo

do final da final.  Zidane já tinha dei xado a sele ção da  França e vol -

tou  depois, para salvá-la de uma situa ção difí cil nas eli mi na tó rias.

Fez uma des pe dida morna no Real  Madrid. A  França não come çou

bem a Copa,  levando a temer por uma repe ti ção do fra casso

 rotundo de 2002. Mas, de  repente, rea giu de  virada con tra a Espa -

nha e domi nou o Bra sil,  impondo-se numa par tida em que, pode-

-se dizer, esta vam em jogo sim bó lico duas Copas: se a  França per -

desse cate go ri ca mente, veria ofus cado a pos te riori, algo do bri lho

da con quista de 1998, tam bém sobre o Bra sil, numa par tida atí pica

mar cada pela  famosa con vul são de  Ronaldo. 

Em vez disso,  Zidane jogou esplen di da mente mor dido e fez o

Bra sil expe ri men tar o seu pró prio  veneno (o cha péu sobre  Ro -

naldo dura e dói no  replay da memó ria). A  França passa por Por -

tu gal, nos pênal tis, e afi nal, na  segunda  metade da pror ro ga ção da

final con tra a Itá lia, dá-se o acon te ci mento intem pes tivo, na imi -

nên cia da con sa gra ção cabal — que não se dá. Num curto  espaço

de tempo, a cabe çada  depois da cabe çada: uma para um lado, cate -

gó rica, em dire ção ao gol adver sá rio, outra para o outro lado, tão

cate gó rica  quanto, em dire ção ao peito do  zagueiro ita liano. Esta

 segunda,  quanto mais nas cir cuns tân cias,  esplende  absurda como

um fato sem  código: um raio que ao mesmo tempo une e  separa o

alto e o baixo. O funil da Copa tinha dei xado Zine dine  Zidane, ine -

qui vo ca mente,  àquela  altura, no lugar único e pro vi den cial do
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 eleito: o para digma do cra que pai rando sobe rano ainda, como um

astro tar dio, no  eclipse dos cra ques. Num pri meiro  momento da

trans mis são ao vivo, o ato de vio lên cia acon tece de  maneira invi sí -

vel, e, mesmo no está dio, fora do campo de aten ção geral; no

 segundo  momento, torna-se hiper vi sí vel e repe tido com pul si va -

mente aos  bilhões de olhos. 

Pas sado o pri meiro  espanto, a mais bem-inten cio nada das

inter pre ta ções, ime dia ta mente levan tada por locu to res e comen -

ta ris tas escla re ci dos e cogi tada por espec ta do res, acio nada por ati -

vis tas, além de ali men tada pelo silên cio do joga dor, que durou

 alguns dias, recu pe rava a ideia da vio lên cia não jus ti fi cada, mas

jus ti fi cada como res posta a uma vio lên cia injus ti fi cá vel: a do

 insulto  racista. Nesse caso, tra tava-se da con tra parte trá gica de

uma ati tude ainda assim  heroica, vinda de um fran cês de ori gem

arge lina inte grando a sele ção mul tir ra cial de um país recen te -

mente trau ma ti zado por con vul sões  sociais gra ves envol vendo

seus des cen den tes de imi gran tes. Os depoi men tos de  Zidane e de

Mate razzi, no  entanto, trou xe ram  outras notí cias de uma  pequena

 guerra par ti cu lar. Na sequên cia de uma des sas dis pu tas de corpo

em que teve a  camisa  puxada por Mate razzi, como acon tece a toda

hora nos jogos todos,  Zidane teria iro ni zado, com ine gá vel  esprit de

 finesse,  dizendo que, já que o ita liano que ria a todo custo a sua

 camisa, ele,  Zidane, pode ria cedê-la ao final da par tida. Sub texto da

pro vo ca ção, em  legenda invi sí vel: aqui, onde sou o cra que cheio de

gló rias, ponha-se no lugar de meu fã. Segue-se a res posta, na forma

das impre ca ções cabe lu das “clás si cas”, cujo  resumo ele gante pode -

ria ser algo como: você diz que é único, mas sua mãe e sua irmã são

de todos. A micro guerra embu tida em fili grana num  momento

des per ce bido do jogo, que não deixa de ser algo assim como o

 resumo sim pli fi cado de todas as guer ras homé ri cas, bíbli cas e his -

tó ri cas (dis puta de domí nio e pres tí gio tendo a  mulher como

 flanco inson dá vel), desen ca deia a rea ção. Esta é ines pe rada pela

165

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 165



sua con tun dên cia, por vir de quem vem, no  momento em que

acon tece, e tam bém pelo fato de que joga do res pro fis sio nais expe -

ri men ta dos desen vol vem em geral um tipo de cou raça psi co ló gica

con tra injú rias ver bais desse tipo, que, além de desa fo ga rem os âni -

mos esquen ta dos pela dis puta, visam jus ta mente a dese qui li brar o

adver sá rio. Em geral não são toma das ao pé da letra: não cum prem

pro pria mente a fun ção refe ren cial da lin gua gem, mas a fun ção

emo tiva (des carga sub je tiva) e impe ra tiva (que rem alte rar o com -

por ta mento do outro). 

No seu  relato,  Zidane faz men ção à  música insu por ta vel -

mente repe ti tiva das injú rias. A inter ro ga ção maior, irres pon dí vel

para nós, no fundo, é essa: que par tí cula psí quica com que poder

radioa tivo terá feito  Zidane, na  nítida fra ção de um ins tante, tomar

para si a can ti lena inju riosa de Mate razzi, a ponto de ati rar-se con -

tra este, con tra o des tino da Copa do Mundo e de sua pró pria his -

tó ria? Quan tas ruas de Mar se lha em rede mu nho den tro  daquela

 cabeça, quan tas vie las de Argel e Mar ra kech? Quem pode ria infor -

mar qual aleph, qual delas? 

Desa ti vada a jus ti fi ca ção poli ti ca mente cor reta,  sobrava para

o sen ti mento de massa um estra nho sabor de anti clí max, que é a

con tra parte banal da tra gé dia, inex pli cá vel e óbvia: xin ga ram-lhe a

mãe e a irmã. Nel son Rodri gues não pre ci sa ria estar aqui para dizer:

xin ga ram-lhe a mãe e a irmã desde o iní cio dos tem pos, a mãe e a

irmã de todos. Pri vada de uma excep cio na li dade à  altura de seu

 efeito bom bás tico, no cume da Copa, a sór dida cabe çada  revela-se

de uma nudez sha kes pea riana: “som e fúria, sig ni fi cando nada”.

Ainda assim, o dese nho do golpe, em sua evi dên cia cho cante,

 guarda curio sa mente a sin gu la ri dade do gesto de um pela deiro

clas sudo, que se  movesse malgré tout den tro da regra digna de um

joga dor de linha: sem usar as mãos em impro vá vel soco, sem dar

lugar à con fu são de um  empurra- empurra tão  típico, nes ses casos,

sem borrar a ima gem. A  nítida mar rada no peito acol choado de
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Mate razzi tem um valor de ícone: ela expõe num  relance a  figura

do bode, o tragos, da tra gé dia, o farmacós con sa grado e exe crado,

pre miado e  punido, sobe rano e pária,  veneno e remé dio, sím bolo

 oculto e óbvio da Copa de 2006. O fute bol devol vido inter ro ga ti -

va mente às suas bases.

(O chi nês Zhao Xiao kai,  gerente-geral de uma  empresa de

rela ções públi cas espe cia li zada em espor tes, em  Pequim, regis trou

os direi tos sobre a ima gem do “Coup de boule” — como se cha mou

na  França, por sua vez, o hit ins tan tâ neo — e fatu rou ven dendo

pro du tos com a  silhueta do golpe.  Segundo ele, “o nível de reco -

nhe ci mento desta marca é muito alto”.)
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3. A  elipse: o fute bol bra si leiro

o  capoeira e o  emplasto

Numa crô nica de 1892,  Machado de Assis  falava do traço bra -

si leiro da fuga à obrigação, que  implica a incon se quên cia, a irres -

pon sa bi li dade e a inca pa ci dade de sus ten tar um pro jeto. Dizia que

só nos mobi li za mos, calo rosa e sim pa ti ca mente, por sinal,  quando

os atos são “volun tá rios, não há calen dá rio, nem reló gio, nem

ordem do dia; não há regi men tos. Obri ga ção é eufe mismo de cati -

veiro: tanto que os anti gos escra vos  diziam sem pre que iam à sua

obri ga ção, para sig ni fi car que iam para casa de seus senho res”.1 Na

socie dade tardo-escra vista bra si leira, a iden ti fi ca ção atra vés do tra -

ba lho seria, assim, refu gada, e, junto com isso, tudo que ele com -

porta de intro je ção de limi tes, de ela bo ra ção con creta das difi cul -

da des mate riais e de pre vi são res pon sá vel das difi cul da des.

Ins taura-se aí mesmo uma linha de fuga do ima gi ná rio,  ligada à
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eva são e ao culto vazio da ima gem, que se cons ti tui num dos cri vos

da iro nia macha diana (o tema tem afi ni dade com for mu la ções

pos te rio res de Sér gio Buar que de  Holanda em Raízes do Bra sil,

como obser vou John Gled son, na intro du ção ao mesmo  volume

de crô ni cas).2

A sequên cia é cáus tica: “Nós faze mos tudo por von tade, por

esco lha, por gosto; e, de duas uma: ou isto é a per fei ção final do

homem, ou não passa das pri mei ras ver du ras. Não é pre ciso desen -

vol ver a pri meira hipó tese; é clara de si mesma. A  segunda é a nossa

vir gin dade, e,  quando menos em maté ria de amo fi na ções, polí ti -

cas ou muni ci pais, é pre ciso acei tar a teo ria de Rous seau: o homem

nasce puro. Para que cor rom per-nos?”. 

 Segundo o comen tá rio de Gled son, esse “homem cor dial”

bra si leiro visto por  Machado, pre fi gu rando o sér gio-buar quiano,

com bina a sua “sim pá tica fami lia ri dade” com o  defeito real de uma

lamen tá vel “falta de espí rito  público”. Sér gio Buar que rei tera, de

fato, de  maneira seme lhante, a falta de uma “moral do tra ba lho”

cimen tando “a orga ni za ção racio nal dos  homens” e sus ten tando “a

coe são entre eles”, no Bra sil. Essa falta teria como con tra par tida a

soli da rie dade de sen ti mento, mais do que de inte resse pro du tivo,

que se dá nos cír cu los domés ti cos e par ti cu la ris tas entre fami lia res,

ami gos e alia dos, e que se con tra põe à asso cia ção efe ti va mente

 pública, de  âmbito mais vasto e nacio nal.3 Esse nó  implica, por sua

vez, a cons ta ta ção de uma zona em que os inte res ses e as dis po si -

ções públi cas se con fun dem de  maneira inex tri cá vel com os inte -

res ses e as dis po si ções pri va das. Que essa con fu são — irra diada

ampla mente numa cul tura da pes soa li dade e da inter pe ne tra ção

fes tiva da casa com a rua — possa ser ao mesmo tempo  nefasta para
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os cos tu mes polí ti cos e  fecunda para a vida cul tu ral não deixa de

ser uma das com ple xi da des do pro blema,  olhado dessa pers pec -

tiva. O mesmo nó que pro du ziu o favo re ci mento ao arre pio da lei

e a impu ni dade qua li fi cada pelo pri vi lé gio pro du ziu o samba, o

fute bol e a poe sia moder nista.

Antes, no  entanto, de que se abra  demais o arco das cogi ta ções

gené ri cas, é pre ciso reto mar o foco da ques tão, tal como ela se for -

mula na crô nica de  Machado de Assis:  avessa ao reco nhe ci mento

da pró pria obrigação sobre a qual se cons ti tuiu, isto é, o tra ba lho

 escravo, e a par tir disso  avessa ao reco nhe ci mento posi tivo de

qual quer obri ga ção, “esta é uma socie dade poli ti ca mente ima tura,

inca paz de pro du zir a ordem cole tiva neces sá ria para o seu pró prio

con trole”, diz Gled son.4 O que mais nos inte ressa aqui é o modo

como  Machado for mula essa sín drome bra si leira, atra vés de uma

antí tese extre mada: “ou isto é a per fei ção final do homem, ou não

passa das pri mei ras ver du ras”. Ou seja, tama nho laissez-faire,

tama nho des com pro misso e alhea mento às cons tri ções da vida,

ou cor res ponde à mais adian tada ou à mais infan til e ima tura das

civi li za ções. A rea li dade da pri meira hipó tese é descartada suma -

ria mente por  absurda (“é clara de si mesma”); a natu ra li dade de

que se  investe a  segunda, isto é, o fres cor da nossa pue ri li dade, é

reduzido por sua vez ao  absurdo  quando o cro nista diz, como se

can di da mente: para que corromper tamanha pureza virginal

(como quem dis sesse, macu nai mi ca mente, “para que escu lham -

bar a intei reza do nosso cará ter”)?

De um ponto de vista ine qui vo ca mente  cético, para dizer o

 mínimo, pode mos con si de rar que a for mu la ção macha diana foca -

liza a gan gorra ima gi ná ria, e dupla mente  absurda, entre a impor -

tân cia des me dida e a desim por tân cia, entre o  alcance  máximo e a

irri só ria inca pa ci dade, entre o  maduro e o ima turo, entre o Bra sil
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remé dio uni ver sal e o Bra sil  veneno de si mesmo — que, na sua

aná lise irô nica, se equi va lem. Pode mos dizer que essas ambi va lên -

cias cor ro si vas se con den sam exa ta mente no curto-cir cuito do

 Emplasto Brás Cubas, a pre ten dida pana ceia que deve ria curar a

huma ni dade, mas que causa, em vez disso, risi vel mente, a morte de

seu inven tor, antes mesmo de que ele che gue a  inventá-la. A pro pó -

sito, essa ten ta tiva  extrema e causa mortis do “ defunto autor” res -

ponde obs cu ra mente a um  desejo fami liar de escon der e rasu rar as

ori gens  sociais liga das ao tra ba lho  manual e inco mo da mente

impres sas no nome Cubas, rela cio nado à obrigação da tanoa ria.

A crô nica macha diana toca, a seu modo, num com plexo

recor rente no ima gi ná rio bra si leiro, o da pen du la ção entre a ambi -

ção de gran deza  máxima e a impo tên cia infan ti li zada de um povo

peri fé rico e anar coide. Diga mos que o fute bol, no  século XX, tor -

nou-se a arena prin ci pal dessa sín drome, o seu maior campo de

pro vas, ao mesmo tempo em que um lugar pri vi le giado da sua ela -

bo ra ção. É um docu mento monu men tal desse balan ceio fra go -

roso a pró pria cons tru ção do Mara canã, o maior está dio do

mundo, inse pa rá vel do “com plexo de vira-latas” (expres são  fa -

mosa de Nel son Rodri gues que des creve a inca pa ci dade doen tia de

acei tar a pró pria potên cia). Tudo isso  implode no fra casso de 1950,

a der rota para o Uru guai na final da Copa do Mundo rea li zada no

Bra sil. Esse colos sal Tita nic cabo clo, que Nel son Rodri gues vê

tam bém, numa hipér bole ao seu  estilo, como a nossa “Hiros hima”

psí quica, é redi mido espe ta cu lar mente pelas con quis tas de 58, 62

e 70, sem que isso venha a sanar, pro pria mente, no plano do ima -

gi ná rio cole tivo, as ins tá veis rever sões da potên cia à impo tên cia, e

vice-versa.

O mais intri gante e extraor di ná rio, no  entanto, e não menos

irô nico, é que o fute bol aca bou por ofe re cer o ter reno e a opor tu -

ni dade his tó rica, no seu campo pró prio, de um equa cio na mento

posi tivo da “per fei ção final” com as “pri mei ras ver du ras”, isto é, do
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sonho da civi li za ção avan çada com bi nado ines pe ra da mente com

a gra ti fi ca ção das dis po si ções infan tis, num plano  lúdico-artís tico.

Por que, no caso, o jogo  admite as deman das infan tis que estão na

base da com pul são ao brin quedo de bola (con ge ni ta mente  avessa,

por sua vez, ao uni verso da obrigação), ao mesmo tempo em que

exige matu ra ção e senso de res pon sa bi li dade, sem o qual a dis puta

não se sus tenta. Ludi ca mente gra tuito e seria mente  jogado, o fute -

bol teve a capa ci dade de rever ter a dia lé tica nega tiva do cír culo

 vicioso, con ver tendo-o numa rea ção em  cadeia de elip ses vir tuo -

sas (para glo sar, dis tor cendo-a, a expres são dos eco no mis tas). 

Tudo isso se dá gra ças à apro pria ção popu lar do jogo  mo -

derno inven tado pelos ingle ses, tra du zido aqui, em  grande parte,

por des cen den tes de escra vos que têm gana de brin car com a obri-

gação, e aos quais não fal tou reper tó rio para fazer disso um salto

sim bó lico de expres são nacio nal e uni ver sal. A inven ção do fute bol

pelos ingle ses, con ver tendo a  lógica de ritos ances trais em jogo

espor tivo, é, como vimos, uma espé cie de qua dra tura do cír culo,

ou do circo, e se cons ti tui em  proeza da moder ni za ção; a sua inter -

pre ta ção por cul tu ras mes ti ças que estão den tro e na peri fe ria da

mesma moder ni za ção, em espe cial a bra si leira, é um  efeito elíp -

tico, uma glosa, dessa qua dra tura — como vere mos.

Ainda: numa crô nica de 1893, denun ciando a ten dên cia

estran geira a gabar a feé rica natu reza bra si leira — a baía de Gua -

na bara — e não as cons tru ções e os esfor ços, mesmo que inci pien -

tes, do homem local,  Machado de Assis,  depois de  outras diva ga -

ções, acaba por comen tar o jogo de pela, isto é, o jogo de  pelota

basca, que  estava em moda no Rio por essa época. Como tan tos

 outros itens cul tu rais, a ciên cia do jogo “tam bém não é nossa”, já

que era um  esporte impor tado, vindo “de outra banda”, como será

o caso do fute bol (de que  Machado, ao que se sabe, não tra tou),

com a dife rença evi dente e fun da men tal de que o jogo de pela não

pegou,  enquanto que o fute bol  entrou em res so nân cia pro funda
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com o ser bra si leiro. Nesse sen tido, aliás, a impor ta ção do fute bol

pode ser com pa rada à impor ta ção da polca, que aca bou por

desem bo car no  maxixe, e de cuja acli ma ta ção nacio nal  Machado

tra tou em conto e crô ni cas. Mas o que nos inte ressa aqui é que a

 deriva dos assun tos,  típica des sas crô ni cas, leva a uma outra ques -

tão sobre o lugar do  esporte no Bra sil:  citando ver sos de Basí lio da

Gama, o cro nista con tra põe ao jogo de pela a perí cia, diga mos,

esportiva dos cabo clos na “arte de enver gar o arco” e “no exer cí cio

da fle cha”, con cluindo intri gan te mente: “con tes tou-se que a poe sia

nacio nal esti vesse no cabo clo; nin guém  poderá con tes tar, a sério,

que  esteja nele a nacio na li za ção do  esporte. O cabo clo e o  capoeira

podem fazer--se úteis, em vez de inú teis e peri go sos”.5

O tre cho intri gante que  encerra a crô nica seria cer ta mente

escan da loso e des pro po si tado, na época, se  tomado a sério: o cabo -

clo indo lente e o  capoeira temí vel (este, um espec tro ater ro ri zante

da escra vi dão mal abo lida e à solta, com suas amea ças, arrua ças e

“rabos de  arraia”) não pode riam se cons ti tuir, em sã cons ciên cia,

em mode los espor ti vos da nacio na li dade. Como vimos, o  esporte

 enquanto ins ti tui ção era,  naquela  altura, uma rela ti va mente

 recente inven ção bri tâ nica, tra zendo con sigo a marca pres ti giosa

de um  avanço civi li za tó rio de  última gera ção. Asso ciá-lo aos cabo -

clos e capoei ras cor res ponde a expor cor ro si va mente a incon -

gruên cia entre os supos tos avan ços da civi li za ção e os atra sos per -

ni cio sos da “pri meira das ver du ras”. É impen sá vel, ao mesmo

tempo, que  Machado esti vesse ante ci pando algum tipo de euge nia

 social pelo  esporte, e con fe rindo uma posi ti vi dade  direta à sua

afir ma ção. O mais plau sí vel é que a pas sa gem des loca o dis curso

moral que estig ma ti zava essa dupla espé cie de bugre, tão inútil

 quanto perigosa,  objeto de con de na ção e  repulsa ame dron tada,
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pondo-a iro ni ca mente num hipo té tico pan teão nacio nal com

 efeito evi den te mente der ri só rio. Numa iro nia de duplo alvo, o cro -

nista des loca a obje ção lite rá ria mais  antiga e, diga mos, “ele vada”

de que a poe sia nacio nal não pode ria estar no indí gena, para

 estendê-la ao  esporte, cujo des tino no Bra sil esta ria a depen der

des ses “inú teis e peri go sos”, que com pu nham sub-rep ti cia mente a

 figura do mes tiço e mais pro pria mente do  mulato. Ao inver ter de

forma pon tual, no  entanto, o tom moral des qua li fi cante e ame -

dron tado  daquela elite que expe ri men tava a  pelota basca, a afir ma -

ção de  Machado de Assis abre-se, mesmo que inad ver ti da mente,

para seus des do bra men tos ines pe ra dos. Pois o fato é que,  embora

ponha em cena uma fla grante e apa rente incon gruên cia, a frase é

curio sa mente pro fé tica apesar dela mesma: “nin guém  poderá con -

tes tar a sério” que foi o cabo clo- capoeira, esse mes tiço inú til-peri -

goso, que veio a nacio na li zar o  esporte bra si leiro e a dar-lhe dimen -

são mun dial. Nesse sen tido, tam bém aí  Machado de Assis, para o

qual a pala vra  mulato é bar rada (cer ta mente pelo  quanto lhe cus tou

sê-lo), põe o dedo, envie sa da mente, na futu rosa  ferida.

É pos sí vel ava liar, então, o  quanto terá se pas sado em maté ria

de expe riên cia cole tiva e de alqui mia cul tu ral con creta até que se

pro ces sasse o per curso que vai do  capoeira inú til e peri goso a Pelé

e Gar rin cha, rea li zando mais-que-iro ni ca mente, de algum modo,

a pró pria quin tes sên cia do  Emplasto Brás Cubas: o alí vio da nossa

melan có lica huma ni dade (“essa ideia era nada menos que a inven -

ção de um medi ca mento  sublime, um  emplasto anti-hipo con -

dríaco, des ti nado a ali viar a nossa melan có lica huma ni dade”). 

a prova dos nove

Pode-se dizer que a memó ria cole tiva bra si leira é demar cada

e com par ti lhada, no  século XX, mais do que por qual quer outra
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coisa, pelas Copas do Mundo de fute bol. O  inglês Alex Bel los,

autor de Futebol: o Bra sil em campo, chega a fazer um con tra ponto

tão suges tivo  quanto  ousado: “Os bri tâ ni cos divi dem o  século XX

em blo cos demar ca dos pelas guer ras mun diais de 1914-18 e 1939-

-45. O Bra sil mede sua his tó ria  recente pelas Copas do Mundo, já

que é  durante as Copas que mais se iden ti fica como nação”. Acres -

centa que, sendo “o único país a ter par ti ci pado de todas as Copas”,

o “ estado da nação” é pas sí vel de ser con fe rido “em sal tos de qua -

tro anos”.6

A afir ma ção soa como uma alu são, grave ou não, ao mote bem

conhe cido do país pouco sério. Mas pode ser  tomada, tam bém,

como uma afir ma ção metai rô nica que  remete a uma serie dade de

outro tipo. Ela é o  índice efe tivo de uma cul tura em que o jogo tem

um papel expo nen cial, como a ins tân cia capaz de cata li sar a expe -

riên cia cole tiva e dar-lhe um foco. Ao fazer isso, o fute bol con cen -

tra ques tões que envol vem o cerne recor rente das inter pre ta ções

do Bra sil, e que se mani fes tam, de múl ti plos modos e pers pec ti vas,

no  ensaísmo, na fic ção, na  música. 

O filó sofo  tcheco Vilém Flus ser, que morou no Bra sil entre os

anos 40 e 70, faz, em sua Fenomenologia do bra si leiro, afir ma ções

que inci dem dire ta mente sobre esse ponto.7  Embora publi cado

pos tu ma mente em 1998, o livro teria sido  escrito no iní cio dos

anos 70, ao que tudo  indica pouco  depois da Copa do Mundo no

 México. No capí tulo “Alie na ção”, Flus ser sus tenta que o fute bol

bra si leiro não se expli ca ria sim ples mente como eva são do coti -

diano e como  escape do mundo do tra ba lho, cará ter domi nante da

expan são popu lar do  esporte na  Europa. Lá, o fute bol cons ti tuiu-

-se,  segundo ele, numa “fuga alie nada  aberta ao pro le ta riado”, que
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6. Alex Bel los, Futebol: O Bra sil em campo. Tra du ção de Jorge Vivei ros de Cas tro.

Rio de  Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 57. 

7. Ver Vilém Flus ser, em Gus tavo Ber nardo (org.), op. cit., pp. 93-112.
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for jara sua auto cons ciên cia na luta secu lar con tra a bur gue sia, luta

que se esva ziou, por sua vez, com o abur gue sa mento do pro le ta -

riado nos paí ses neo ca pi ta lis tas. Nesse amplo con junto tem po ral,

em que a rea li dade pode ser enten dida como “o pro cesso his tó rico

obje tivo” envol vendo a domi na ção, o fute bol faria parte,  segundo

Flus ser, de uma “alie na ção enqua drada”, ou, se qui ser mos, de uma

espé cie de alienação ao qua drado, algo mais pró ximo do “não-espí -

rito de um mundo sem espí rito” (de que já fala mos). Cá, no

 entanto, onde a alie na ção é mais pro funda (“o bra si leiro alie nou-

-se de sua rea li dade e de si pró prio por que não con se guiu fir mar-se

e abri gar-se em nada, por que não é  tomado de movi mento his tó -

rico”), o fute bol ganha um esta tuto “onto lo gi ca mente dife rente do

fute bol euro peu”. Nessa forma de alie na ção não enquadrada, mas

“exi lada”, o fute bol acaba por cons ti tuir-se  segundo Flus ser numa

fuga para do xal, num exílio do exí lio que se trans forma em rea li -

dade absor vente e trans bor dante para toda a vida  social. Na visão

de Flus ser, não se tra ta ria, assim, de uma sim ples ope ra ção de fuga

à rea li dade, que faz  esquecê-la, mas da construção de uma rea li -

dade pró pria, na falta dela: “se o pro le tá rio se rea liza exis ten cial -

mente no fute bol, de forma que tal rea li za ção extra vase as fron tei -

ras do fute bol e  invada todos os cam pos e dê sen tido à sua vida,

como negar-lhe rea li dade? E como falar em alie na ção no caso?”.

Em  outros ter mos, não se tra ta ria de um  avesso alie nado do tra-

balho alie nado, mas de um  avesso do  avesso que, em vez de retor -

nar ao ponto de par tida, ins taura uma dimen são  lúdica autô noma

e irra diante, que é rea li dade: “a alie na ção que pro pele o pro le tá rio

rumo ao fute bol dá um salto qua li ta tivo e  resulta em ver da deiro

enga ja mento”. 

Essa dimen são for jada pelo espí rito do jogo no Bra sil apon ta -

ria, ainda  segundo Flus ser, para uma supe ra ção do homem eco nô -

mico por um “autên tico, espon tâ neo, não-deli be rado homo  lu dens”.

Esse homo  ludens rever te ria a pre ca rie dade da sua con di ção ao des -
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co brir, atra vés da pró pria “alie na ção de uma rea li dade esgo tada”, a

pos si bi li dade de uma “vida real no jogo”. Da alie na ção bra si leira,

“incom pa rá vel com a alie na ção euro peia e ame ri cana”, advi ria

para do xal mente a pers pec tiva utó pica de “um homem não mais

con di cio nado pela eco no mia” (“para falar em ter mos mar xis tas”)

e para o qual “arte é  melhor que ver dade” (“para falar em ter mos

nietzs chia nos”). 

A ideia é pro vo ca tiva por todos os lados, ao cutu car o ves -

peiro de con tro vér sia impli cado na inter pre ta ção polí tico-utó -

pica da cul tura. O que ela faz, no  entanto, num tom refle xivo e

dis tinto do apo lo gé tico, é sur preen der a sin gu la ri dade do lugar

que o fute bol veio a ocu par no Bra sil, afir mar a sua potên cia desa -

lie na dora e arris car a pro po si ção de que essa dis po si ção teria o

poder de con ta mi nar posi ti va mente  outras esfe ras da vida. Flus -

ser frisa que não se trata de um des co nhe ci mento ingê nuo das

neces si da des mate riais: “é claro que tal rea li za ção é duvi dosa

 enquanto não esti ve rem satis fei tas as suas neces si da des bási cas”.

Mas, diz ele, se tal ten dên cia cria tiva “não for sufo cada e trans for -

mada em alie na ção his tó rica”, e se a bur gue sia bra si leira, entre

 outras coi sas, não arras tar o país na dire ção japo nesa e ame ri cana

do pro du ti vismo sem espí rito ou “na dire ção do pró prio sui cí -

dio”, “pode sur gir aqui um novo tipo de homem, com novo tipo

de reli gio si dade, cul tura, jogo e, pos te rior mente, com novo tipo de

vida em socie dade”. 

Pro pos tas como a de Flus ser ten de rão a ser reba ti das ao infi -

nito pelos céti cos, mas o que  importa aqui, em vez de embar car

sim ples mente na gan gorra enga nosa do oti mismo e do pes si -

mismo, é fla grar o seu  núcleo ambi va lente, iden ti fi cando o  quanto

ele tem de repre sen ta tivo, mesmo que tam bém de  datado. Outro

euro peu, nesse caso pen sa dor- artista, o nosso já comen tado Pier

Paolo Paso lini, acu sou o  impacto do fute bol bra si leiro sobre ele em

1970-1,  quando, por acaso ou não, veio ao Bra sil quase clan des ti -
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na mente (a expe riên cia ficou regis trada num poema inti tu lado

“Hie rar quia”, além dos arti gos sobre a prosa e a poe sia do fute bol).8

Num tempo de dita dura, Paso lini assi na lou a extraor di ná ria força

do corpo popu lar livre, a seu ver  extinta em con texto ita liano, sem

dei xar de apon tar para a ambi gui dade inex trin cá vel desse fato

num  regime de tru cu lên cia. Pode-se dizer que, de  maneira aná -

loga, esses dois euro peus sina li za vam, quase ao mesmo tempo (um

pouco  depois da Copa de 1970), a capa ci dade do fute bol bra si leiro

de des ve lar e impri mir, no fute bol  inglês, algo como uma outra

 lógica (uma cria tiva e poé tica “ lógica da dife rença”, se qui ser mos

reto mar os ter mos já desen vol vi dos aqui). Essa per cep ção do fute -

bol espi ca çava, por sua vez, o pró prio ritmo dia lé tico do seu pen -

sa mento,  levando-os, como no fute bol, a dri bles ver ti gi no sos que

inver tem e sub ver tem a depen dên cia da cul tura à eco no mia, fun -

dindo Marx e Nietzs che, augu rando a uto pia do homo  ludens e do

joga dor-poeta. 

Por um lado, esses dois tes te mu nhos dão sinal, no  mínimo, do

 impacto pro fundo que a época áurea do fute bol bra si leiro, de 58 a

70, con su mando-se no tri cam peo nato mun dial, cau sou sobre

 alguns obser va do res sen sí veis, em espe cial euro peus, com con se -

quên cias impor tan tes sobre a sua visão do  estado con tem po râ neo

da cul tura. Eric Hos bsbawm, por exem plo, afir mou que, num

tempo em que, “no campo da cul tura popu lar, o mundo era ame -

ri cano ou pro vin ciano”, “a única exce ção foi o  esporte”, e, nele,

“quem, tendo visto a sele ção bra si leira em seus dias de gló ria,

 negará sua pre ten são à con di ção de arte?”.9 Simul ta nea mente, esse
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8. “Hie rar quia”,  baseado numa pas sa gem curta e incóg nita pelo Bra sil, em 1971,

publi cado no mesmo ano no livro de poe mas Trasumanar e orga niz zar. O texto

encon tra-se em  Michel Lahud, A vida clara: lin gua gens e rea li dade  segundo Paso -

lini. São Paulo: Com pa nhia das  Letras/Uni camp, 1993, pp. 125-9.

9. Hobs bawm, Era dos extre mos: o breve  século XX. Tra du ção Marcos Santarrita.

São Paulo: Com pa nhia das  Letras, 1995, pp. 196-7.
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fute bol “onto lo gi ca mente dife rente do euro peu” se con tra pu nha a

um mundo cada vez mais con su mista e mono cór dio, que já se

podia divi sar  àquela  altura do iní cio dos anos 70. Assim, o “fute bol

de poe sia” de Paso lini ali nhava-se com o seu “ cinema de poe sia”

con tra a padro ni za ção cul tu ral bur guesa e a des ca rac te ri za ção da

Itá lia mas si fi cada. E a Fenomenologia do bra si leiro, de Flus ser, res -

sal tava a sin gu la ri dade de um país onde se mis tu ra vam pro ble má -

tica e desa fia do ra mente o a-his tó rico de suas dimen sões  mítico-

-arcai cas com o histórico da pre sença  letrada e euro pei zante, mais

a imi nên cia pós-his tó rica dos jogos tec no ló gi cos. Tudo isso dei -

xando  exposta, mesmo que em sua fra gi li dade esgar çada e cheia de

pro mes sas, a com ple xi dade sin crô nica de pro ces sos que a  Europa

ocul tou e esque ceu, em seu desen vol vi mento secu lar.  Embora

muito cons cien tes da pre ca rie dade da con di ção bra si leira,  sujeita

a se engol far na pró pria inde fi ni ção ou a ser sufo cada pela adver si -

dade his tó rica, o filó sofo  tcheco e o  cineasta ita liano viam nela,

ainda assim, a pos si bi li dade de um salto, como se uma falha para -

do xal fosse capaz de pro du zir, atra vés dela, pas sa gens iné di tas e

trans for ma do ras.

Vol te mos ao caso em seu  núcleo ori gi ná rio: todo esse espec -

tro de ambi va lên cias está anun ciado, pode-se dizer, sob um crivo

nega tivo e impla cá vel, nas obser va ções macha dia nas sobre o ser e

o não-ser bra si leiro. Ali, elas apa re cem como a rever são insis tente

entre a can di da tura per ma nente ao fra casso, por parte de uma

cole ti vi dade que  refuga os limi tes da rea li dade, com bi nada com a

inven ção pouco plau sí vel de uma civi li za ção livre e  lúdica, da parte

dessa “pri meira das ver du ras”. O  balanço de nega ti vas macha diano

ilu mina e pre fi gura, na ver dade, com a luz de seu espec tro  cético e

com a potên cia reve la dora da intui ção aguda, um movi mento que

não cansa de se repe tir e de se repor. E, tal vez, por um  efeito late ral

de sua nega ti vi dade,  Machado não dei xou de afir mar ainda, num

lapso posi tivo, em pleno fim do  século XIX, a hipó tese da nacio na -
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li za ção do  esporte pelo cabo clo- capoeira. O que ele fla gra, de todo

modo, numa ful gu ra ção pene trante e irô nica, que está a seu modo

na crô nica de que fala mos mas tam bém no epi só dio do  Emplasto

Brás Cubas, é a ideia em prin cí pio cap ciosa de que “a mais avan -

çada das civi li za ções” se con funde com a mais ima tura delas — “a

pri meira das ver du ras” —, ano ma lia que não deixa de ser o cerne

do pen sa mento de Flus ser sobre a alie na ção bra si leira, que lhe dá

um esta tuto pro ble má tico mas afir ma tivo: de tão funda e sem las -

tro his tó rico, a alie na ção bra si leira con verte a rea li dade em jogo e

 encarna pos si bi li da des de autên tica liber ta ção. Assim, o  veneno e

o remé dio se alter nam e se fun dem na mesma poção enig má tica do

caldo de cul tura nacio nal. Pode-se dizer que  alguns far ma cêu ti cos

aviam nela o remé dio  amargo e poten cial mente letal da iro nia,

como  Machado entre todos,  vazando-lhe o espec tro real;  outros

 extraem dela o seu pró prio antí doto, como Flus ser e Paso lini,

 segundo vimos, ou  Oswald de  Andrade e Gil berto  Freyre, como

vere mos,  extraindo-lhe uma potên cia utó pica.

A sín drome cole tiva apon tada por  Machado pode ria ser for -

mu lada, em  outros ter mos, como a tendência irre sis tí vel a fazer que

as agru ras da rea li dade pas sem neces sa ria mente pelo teste do prin cí -

pio de pra zer. Sin to ma ti ca mente, a frase muito repe tida do “Mani -

festo antro pó fago” (1928) de  Oswald de  Andrade — “a ale gria é a

prova dos nove” — for mula sin te ti ca mente essa mesma pro pen são,

em regis tro pro vo can te mente afir ma tivo. Com um humor pro gra -

má tico,  Oswald  remete os emba tes mais duros do real ao campo do

 lúdico e cria uma zona de rever são na qual, em vez de se sub me ter o

pra zer à prova da rea li dade, é a rea li dade que é sub me tida à prova do

pra zer. Se Hui zinga  aponta, em Homo  ludens, a ten dên cia a mis tu -

rar as esfe ras do jogo e da vida como uma ati tude peri go sa mente

“pue ril”, a frase de  Oswald é uma  réplica esti li zada desse sin toma

cole tivo e pro põe a sua supe ra ção pela  franca admis são dele. Num

lance arris cado e cheio de con fiança na vita li dade ver sá til e cria dora
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da cul tura, a antro po fa gia é uma espé cie de psi ca ná lise lite ral mente

selvagem do povo colo ni zado e peri fé rico, que  inverte as prio ri da -

des da colo ni za ção e faz da des van ta gem uma van ta gem.10 Não é o

caso, veja-se bem, de tomar essa for mu la ção pela via sim plista e

eufó rica da pana ceia: no pró prio mani festo,  Oswald  refere-se aos

pode res regres si vos e insis ten tes de uma “baixa antro po fa gia”, capaz

de devo rar vicio sa mente as poten cia li da des trans for ma do ras. Mas

é uma moda li dade de alta antro po fa gia, com cer teza, que faz pos sí -

vel à cul tura popu lar bra si leira tomar para si a cul tura colo ni zante,

rein ven tando-a sob um viés dis tinto e impri mindo-lhe uma outra

con fi gu ra ção civi li za tó ria — como acon tece, jus ta mente, com o

des tino do fute bol  inglês no Bra sil.

As con se quên cias da incli na ção extra va gante e sin gu lar a

fazer do mundo um brin quedo estão estam pa das em mui tas mani -

fes ta ções da cul tura, que osci lam ambi va len te mente entre a tra gé -

dia e o car na val, como é o caso, mais agô nico e dila ce rado, do

 romance Macunaíma, de Mário de  Andrade (publi cado no mesmo

ano do “Mani festo” oswal diano). As rela ções entre o desen vol vi -

mento do fute bol bra si leiro, suas sín dro mes e vicis si tu des, com o

livro de Mário de  Andrade,  incluindo a iden ti fi ca ção de um ciclo

macu naí mico no nosso fute bol, serão tra ta das mais  adiante. Elas

são inse pa rá veis, ao mesmo tempo, do fato de que o Bra sil se faz

reco nhe cer, mun dial mente, pela pro du ção de uma espé cie de tec -

no lo gia de ponta do ócio, do qual a  música e o fute bol são os  sinais

mais evi den tes e refi na dos. 

Que uma nação se espe cia lize, afi nal, em com pe tir no campo

da gra tui dade impro du tiva já é um fato inu sual. E que esse campo

tenha se tor nado lar ga mente capi ta li zado na socie dade do espe tá -
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culo de massa, tendo o fute bol como o seu mais rema tado e difun -

dido exem plo, faz desse  esporte uma via incon tor ná vel para se

pen sar as for mas para do xais de inser ção do Bra sil no mundo con -

tem po râ neo. Ao mesmo tempo, o fute bol é a  maneira pri vi le giada

pela qual a nação ritua liza um  acerto de con tas con sigo mesma —

 acerto  cíclico, e sob cer tos aspec tos ciclotímico, do qual as Copas do

Mundo se tor na ram, a cada qua tro anos, a cena prin ci pal. Nes ses

con fron tos com o mundo e con sigo mesmo, o fute bol bra si leiro, e

por exten são o país, se expe ri menta como um fármacon, um

 veneno remé dio, uma droga ine briante e poten cial mente letal que

 oscila com uma faci li dade exces siva entre a ple ni tude e o vazio. 

No campo da dis cus são cul tu ral, que de certa forma  replica a

gan gorra do ima gi ná rio cole tivo, o fute bol é visto ora como

expres são oti mista de uma sin gu la ri dade cul tu ral que se  expressa

em  noções intra du zí veis como ginga, malandragem, jeito de corpo,

molecagem, tidas como mar cas ori gi nais da for ma ção mes tiça, ora

é denun ciado como uma via de  escape que reco bre o enfren ta -

mento das rea li da des e dá  chance à ideia mis ti fi ca tó ria de uma

“demo cra cia  racial”. Na ver dade, essas duas posi ções são insu fi -

cien tes. No pri meiro caso, o pen sa mento corre o risco de girar em

cír culo,  tomando a malan dra gem bra si leira como expli ca ção da

malan dra gem bra si leira, e  fazendo do elo gio da espon ta nei dade

do país uma espé cie de pri são men tal. No  segundo caso, o uso crí -

tico de cate go rias his tó rico- sociais, de modo a não per mi tir que os

con fli tos e ten sões sejam mas ca ra dos pelo entu siasmo nacio na -

lista, tende a fazer dos  níveis incons cien tes, irre du tí veis, esté ti cos e

pro pria mente lúdi cos do jogo um tabu impe ne trá vel, a ser  calado

sob o pre texto da obje ti vi dade da aná lise. 

Nessa corda bamba entre duas posi ções insu fi cien tes é pre -

ciso não cair, por um lado, na apo lo gia das qua li da des ine fá veis do

fute bol e da ver sa ti li dade nacio nal, sem per gun tar como elas se

his to ri ci zam. E não cair, por outro, no mero exame das con di ções
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exter nas em que o fute bol se rea liza, sem  entrar no  mérito arris -

cado de saber em que é que ele con siste. (O equi lí brio tem de se

fazer, jus ta mente, com pen sando a queda para os dois lados, de

modo que saber cair nos dois ris cos seja a con di ção para não cair

da corda.) 

1938: a epi fa nia

A pri meira epifania do fute bol como uma expres são pri vi le -

giada do Bra sil no mundo pôde ser vista em 1938, na Copa da

 França. Nas duas ante rio res, de 1930, no Uru guai, e de 1934, na

Itá lia, o país foi repre sen tado por sele ções inex pres si vas, resul tan -

tes de dis pu tas regio nais sem  acordo entre São Paulo e Rio de

 Janeiro, além de impas ses  quanto à ado ção do pro fis sio na lismo.

Os times não  incluíam  negros, pelo menos na  medida de sua

repre sen ta ti vi dade, mesmo se con si de rar mos a pre sença oca sio -

nal do centromédio  Fausto, que veio a ser cha mado “a mara vi lha

negra”, na comi tiva de 1930, e a de Leô ni das da Silva na de 1934.

Esta, sem a par ti ci pa ção dos pau lis tas, foi,  segundo o cro nista

Tomás Maz zoni, “das mais fra cas, impro vi sa das e inex pe rien tes de

todas que até então saí ram do Bra sil”.11 O porta-voz da dele ga ção

ofi cial bra si leira de 1934, por sua vez, engros sou com des ta que

cons tran ge dor o coro de lou va ção a Mus so lini ( levado a  efeito

tam bém, mas ao que  parece com menos “bri lho”, pelas dele ga ções

argen tina, fran cesa, holan desa, suíça, espa nhola e aus tríaca).12 Ao

con trá rio des sas demons tra ções incon se quen tes e vexa mi no sas, a

de 1938 foi uma sele ção assu mi da mente mis ci ge nada, e pela pri -
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11. Tomás Maz zoni (Olim pi cus), História do fute bol no Bra sil: 1894-1950. São

Paulo: Leia, 1950, p. 222.

12.  Sebreli, op. cit., p. 157.
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meira vez repre sen ta tiva do que havia de  melhor no fute bol já

pro fis sio na li zado do país, dando espe ran ças às mul ti dões que

acom pa nha vam sofre ga mente, havia pelo menos vinte anos, as

dis pu tas inter na cio nais sul-ame ri ca nas. Refor çava essa atmos fera

pro pí cia ao envol vi mento  intenso o fato de que, pela pri meira vez,

as par ti das de uma Copa do Mundo eram trans mi ti das ao vivo

pelo rádio, “atra vés do locu tor  Gagliano Netto, da Rádio Clube do

Bra sil (a PRA-3) e da  cadeia de emis so ras Bying ton, dire ta mente

das cida des fran ce sas de Estras burgo, Bor deaux e Paris, sendo

acom pa nhada por milha res de bra si lei ros de forma fre né tica e

con ta giante [...]”.13

O Bra sil  estreou con tra a Polô nia num jogo  vibrante e cheio

de alter na ti vas que ter mi nou  depois de onze gols, uma pror ro -

ga ção e “infi ni tos movi men tos do pên dulo”, com o pla car de 6 × 5

para o time bra si leiro.  Segundo Maz zoni, a  equipe con se guiu al -

ter nar supe rio ri dade abso luta com “a velha mania das brin ca -

dei ras”, o que a fez abrir van ta gem,  sofrer o  empate, ir para a

pror ro ga ção,  entrar em des van ta gem e recu pe rar-se.14 Esse

zigue-zague entre o domí nio e o brin quedo, na ver são do his to -

ria dor pau lista do fute bol, não deixa de ser um  índice  daquele

 balancê entre prin cí pio de pra zer e de rea li dade, de que já fala -

mos. O res pei tado his to ria dor  inglês das Copas, Brian Glan ville,

 refere-se elo gio sa mente, por sua vez, ao “clás sico  zagueiro ‘de

cor’ Domin gas [sic] da Guia”, e ao “mara vi lho sa mente elás tico

cen troa vante negro, Leô ni das, autor de qua tro gols”. O campo

 estava lama cento, e,  segundo Glan ville, a certa  altura do  segundo

tempo Leô ni das “ati rou osten si va mente as suas chu tei ras para o
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13. Ber nardo Bor ges Buar que de Hol landa, O des co bri mento do fute bol: moder -

nismo, regio na lismo e pai xão espor tiva em José Lins do Rego. Rio de  Janeiro: Biblio -

teca Nacio nal, 2004, p. 28.

14. Maz zoni, op. cit., p. 273.
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trei na dor”, deci dindo jogar des calço — como se esti vesse numa

 pelada —, no que foi obri gado pelo árbi tro sueco a calçá-las

ime dia ta mente.15

 Depois de um  empate por 1 × 1 con tra a Tche cos lo vá quia e

uma par tida tira-teima ven cida por 2 × 1, o Bra sil enfren tou a Itá -

lia nas semi fi nais, num fami ge rado e con tro ver tido jogo em que

per deu por 2 × 1. O  segundo gol da Itá lia resul tou da mar ca ção de

um  pênalti dis cu tido, cau sando “quase [...] uma [...] revo lu ção no

Bra sil”, num dia de  semana que para li sou o país, pro du ziu “ intenso

ner vo sismo”, indig na ção e “não pou cos” inci den tes. Notí cias

desen con tra das e sem  nenhuma base davam conta de que a par tida

seria anu lada, e uma “ imensa decep ção” sobre veio  quando o golpe

real do revés, que se bus cou adiar na ima gi na ção, foi con fir mado

ina pe la vel mente. Na ver são de Tomás Maz zoni, o cen troa vante

Piola, “que vinha sendo con tro lado e  detido por Da Guia, não lhe

dando  chance  alguma de mar car gol, apro vei tou-se de uma  jogada

vul gar na área para  entrar acin to sa mente no nosso  zagueiro”. Vale

a pena trans cre ver a des cri ção com pleta do lance: 

Domin gos o esco rou, des viou a bola e  depois o der ru bou com um

golpe de pé e de perna... No  entanto, o  extrema  esquerdo ita liano

que havia rece bido a bola adian tou-se para pre ci pi tar o lance. Não

sabe mos se quis cen trar ou chu tar à meta; o fato é que inu ti li zou o

tiro, sendo cen su rado pelos seus com pa nhei ros. A bola foi ati rada

pela linha de fundo tendo Wal ter se enca mi nhado para  recebê-la, já

fora do gra mado. Notem bem, já fora do gra mado. Nesse ins tante,

ou seja,  quando todos aca bam de vol tar suas vis tas da bola, viu-se

Domin gos aca bar de ater rar Piola.16
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15. Brian Glan ville, The story of the World Cup. Lon dres/Bos ton: Faber and Faber,

1993, p. 36.

16. Maz zoni, op. cit., p. 276.
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Na ava lia ção do cro nista, Domin gos  tivera ape nas “um lance

de rea ção” com o con se quente “ ligeiro atra ca mento” dos dois joga -

do res, numa  jogada sem  perigo e com a bola já fora de campo: “por

que mar car penal?”. Seria,  segundo ele, o caso para “uma  severa

admoes ta ção” con junta dos joga do res, nada mais que isso. A sua

ver são do lance con tém, no  entanto, um intri gante lapso de tempo

que per ma nece obs curo: no iní cio dela, Domin gos  escora e der -

ruba o cen troa vante Piola, e esse ato per ma nece como que con ge -

lado  enquanto o ponta- esquerda ita liano  recebe a sobra da bola,

 adianta-se hesi tando entre cen trar ou visar o gol, chuta para fora,

é recri mi nado por seus com pa nhei ros, o  goleiro bra si leiro vai bus -

car a bola fora de campo  quando, só então, as vis tas se vol tam para

per ce ber “Domin gos aca ba de ater rar Piola” (!). Esse não deixa de

ser mais um exem plo  exposto  daquele com po nente de inter pre ta -

ção incon tor ná vel que o fute bol pro voca e faz pro li fe rar entre seus

envol vi dos obser va do res (como se, para  dirimi-lo, tivés se mos de

aguar dar, no  limite, a uni fi ca ção do campo da  física quân tica com

o da teo ria da rela ti vi dade). Além do mais, Brian Glan ville des creve

assim o mesmo lance: era um mau dia para o  zagueiro bra si leiro,

que além de mar car Piola, um ata cante cor pu lento,  talhado para

 irritá-lo, já tinha sido ultra pas sado como um raio por  Colaussi na

mar ca ção do pri meiro gol ita liano. Tendo o jogo se con cen trado

então para Domin gos da Guia num duelo pes soal com Piola, e

tendo este pas sado por ele “mais uma vez”, Da Guia der ru bou-o,

Piola tirou um pro veito his triô nico do fato e  Meazza con ver teu fria -

mente o  pênalti, “um ins tante antes de seu cal ção ras gado cair”.17

O que se tem aí, por tanto, é um autên tico imbró glio piran del -

liano, com ras gos de pas te lão, onde as ver sões nar ra ti vas se encai xam,

mas não con fe rem. Esta ria Domin gos da Guia  jogando impe ca vel -

mente, como quer Maz zoni, ou  levando um baile dos ita lia nos, como
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17. Glan ville, op. cit., p. 39.
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 sugere Glan ville? O  zagueiro der ru bou o ata cante, ao mesmo tempo

em que este ence nou: vale a infra ção ou a ence na ção fic tí cia? Ou essa

ence na ção é a cena deve ras fin gida de uma infra ção real? Se hoje, com

o  recurso aos  replays de todos os ângu los, essas inter ro ga ções per sis -

tem tan tas vezes, acir ra das pelos âni mos exal ta dos e con tro ver ti dos

das pla teias e dos comen ta ris tas, o que dizer de um tempo em que as

par ti das se dis pu ta vam deci di da mente na zona fan tas má tica do ima -

gi ná rio, já trans for ma das, em ato, na nar ra tiva de suas locu ções

radio fô ni cas remo tas, no bur bu ri nho de suas reper cus sões, já con -

ver ti das em seus efei tos, já  virando uma espé cie de lite ra tura oral

taxa tiva e diver gente, polis sê mica e liti giosa, em que as moti va ções

das per so na gens e dos atos é  enigma? Pode-se dizer que esse mundo

dos anos 20 aos 50 em que se vivia à dis tân cia, por tele fone, por pla -

ca res e alto-falan tes públi cos, pelo rádio, um jogo que não se via, é até

mais real como  índice do nosso com por ta mento psí quico do que o

esqua dri nha mento atual, por todas as câma ras, do jogo que que re -

mos ver e que não coin cide com o jogo que não que re mos ver. 

Desse Bra sil vs. Itá lia em 1938 resta, de todo modo, o vulto

nebu loso de um cen troa vante ita liano “ cavando” um  pênalti e de

um  zagueiro bra si leiro come tendo-o, num tempo que se  estende e

se con trai entre uma bola den tro e uma bola fora. Mário Filho,

como o  melhor cro nista das peri pé cias do ima gi ná rio cole tivo bra -

si leiro, fez anos  depois,  quando os âni mos já  tinham  esfriado, uma

aná lise aguda e hila riante da recep ção do jogo no Bra sil.  Segundo

ele, o “espí quer”  Gagliano Netto já vinha de um com por ta mento

duvi doso, aos ouvi dos bra si lei ros, por ter gri tado alto  demais o

pri meiro gol da Itá lia, em vez de, como de cos tume nes ses casos,

“emi tir o som,  rápido, aba fado, por assim dizer sem ruído”,  ca -

lando-o como quem engu lisse um  caroço. A impar cia li dade gri -

tante do locu tor, com bi nada com um certo  acento ítalo-pau lis -

tano, lan çava sobre ele a sus peita de “uma satis fa ção ita liana pelo

menos de  segunda gera ção”, marca de “filho ou neto de ita liano”.

187

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 187



Mas o mais “grave” veio  depois: “não cha mou o juiz de  ladrão

 quando foi mar cado o  pênalti con tra o Bra sil”. Mário Filho dá a sua

ver são do lance, e ela tem a par ti cu la ri dade de focar não só o

 suposto fato obje tivo, mas a fra ção  mínima em que se abre a  fresta

da inter pre ta ção, fla grando a psi co lo gia ins tan tâ nea do  zagueiro

bra si leiro e, com ela, algo de uma psi co lo gia bra si leira geral. Como

pode mos ver, trata-se, da parte do joga dor,  segundo Mário Filho,

de con fiar no inter valo sutil em que a lei se sus pende :

Domin gos da Guia espe rava que a bola fosse fora. A bola  estava  saindo

e ele  estava  metendo o pé em Piola, den tro da área. Aqui não se daria

nada. A bola não  estava em jogo, quer dizer, não havia jogo, ou por

outra, não fora no jogo, por tanto não acon te cera coisa  alguma. O juiz

pen sou dife rente. O jogo é de  noventa minu tos. Bola fora é do jogo.

Tudo é do jogo. O pon tapé de Domin gos foi do jogo e sendo den tro

da área era  pênalti.  Depois, se com preen deu aqui que o juiz tinha sido

até bon zi nho: ele podia expul sar Domin gos de campo. Domin gos

 metera o pé em Piola como quem mete o braço. Real mente, o pon tapé

de Domin gos tinha sido fora do jogo pela inten ção de só meter o pé,

sem bola e até sem jogo. Mas, para se enten der isso, foi pre ciso des co -

brir ou redes co brir as  regras do fute bol.18 

Da Guia teria agido, a se crer na inter pre ta ção de Mário Filho,

 naquela fra ção do arrepio da lei, ambí gua entre a ordem e a desor -

dem, em que a lei pro vi so ria mente está sus pensa, já que a bola está

no  limite do fora de jogo. É essa dis po si ção pro fun da mente entra -

nhada no  hábito cul tu ral bra si leiro (“aqui não se daria nada”),

esse inters tí cio em que a lei falha em var rer exaus ti va mente o

campo, pró prio tanto da “dia lé tica da malan dra gem”  quanto do
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18. Mário Filho, “Bra sil vs. Itá lia de 38”. In O sapo de Aru bi nha: os anos de sonho do

fute bol bra si leiro. São Paulo: Com pa nhia das  Letras, 1994, pp. 56-7.
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“homem cor dial” ambi va lente, que teria per mi tido a Domin gos

da Guia libe rar o  impulso ins tan tâ neo de “meter o pé”: não só

“sem bola”, mas, mais que isso, sem jogo.19 Na cena cons truída por

Mário Filho, que traz o grão de sal da intui ção ana lí tica, Domin -

gos esta ria  jogando com o tempo  mínimo entre a bola den tro e

fora de campo, em seu  embate com o ata cante ita liano, no

 momento em que “a bola  estava  saindo”. Mas, con forme vemos na

des cri ção de Tomás Maz zoni, a bola não saiu, o lance con ti nua e o

entre vero pros se gue, na ver dade ambi gua mente, ao mesmo

tempo dentro e fora do jogo. A ver são de Mário Filho des vela a de

Maz zoni (que lhe é com ple men tar), expli cando o lapso para do xal

de tempo em que esta se  enrola. Isso por que Maz zoni não quer ver

 aquilo que Mário Filho expõe: nesse atra car-se entre dois píca ros,

o ita liano e o bra si leiro, a malan dra gem desse  último passa pelo

pri meiro teste, em com pe ti ção mun dial, da sua pro pen são con gê -

nita a habi tar a sobra, o ins ters tí cio, a tirar pro veito da mar gem em

que um mais-de-gozo  resiste à sim bo li za ção, esca pando, por uma

fra ção, à lei. Pois se trata então, não mais nem menos, de tomar

ciên cia desse sin toma nacio nal, des co brindo (como se fosse “a pri -

meira das ver du ras”) que a lei ofe rece uma resis tên cia ines pe rada a

essa mano bra  manhosa e opor tu nista. A ponto de que, “para se

enten der isso, foi pre ciso des co brir ou redes co brir” não a roda, nem

a bola, mas a qua dra tura do circo, isto é, “as  regras do fute bol”. 

O caso tem con se quên cias dura dou ras, já que na Copa de

1950, a ale gada debi li dade dos defen so res bra si lei ros  diante da
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19. “Dia lé tica da malan dra gem” é uma refe rên cia ao  ensaio de Anto nio Can dido

(O dis curso e a  cidade, São Paulo: Duas Cida des, 1993, pp. 19-54), que, ana li sando

o  romance Memórias de um sar gento de milí cias, de  Manuel Antô nio de  Almeida,

pos tula a pre sença de um movi mento per meá vel entre ordem e desor dem na

socia bi li dade bra si leira. O “homem cor dial” é um con ceito desen vol vido por Sér -

gio Buar que de  Holanda no já  citado Raízes do Bra sil. Os dois temas serão reto -

ma dos  adiante, em “A bola ao alto”.
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garra uru guaia será con si de rada ainda um eco tar dio dessa par tida

con tra a Itá lia em 1938: tra tava-se da inten ção de não rein ci dir no

erro de escor re gar numa vio lên cia puní vel e letal, ao preço, dessa

vez, de uma fatal para li sia da ini cia tiva. Ao mesmo tempo, o  recurso

a árbi tros ingle ses, cha ma dos a ensi nar as  regras, antes da Copa no

Bra sil, cor res ponde a um  esforço de adap ta ção e de supe ra ção desse

des com passo  íntimo com a lei do jogo, esse  grande Outro. Em

 outras pala vras, abria-se o longo pro cesso de ela bo ra ção dia lé tica

da cus tosa e nada óbvia adap ta ção sutil ao impé rio da lei. 

E a coisa se com plica, ainda,  quando sabe mos que é nesse

mesmo inters tí cio de sus pen são, senão da lei, do tempo cor ri queiro

do jogo, que  vigora a sin gu la ri dade do fute bol bra si leiro, que se

come çava então a per ce ber e a for mu lar como carac te rís tica. E este

será sem  dúvida o caso do pró prio  estilo de Domin gos da Guia, que

Mário Filho des cre veu tan tas vezes. Trata-se de um defen sor que faz

joga das teme rá rias, no  limite do sus pense, com uma impas si bi li -

dade apo lí nea, sur ru piando a bola do ata cante no  último ins tante,

 quando o gol adver sá rio já pare cia con su mado, e que sai dali dri -

blando na pró pria área peri gosa como se nada esti vesse acon te cen -

do (essa  jogada no fio da nava lha ficou conhe cida como “domin -

gada”). Apli cando sobre  Heleno de Frei tas “uns vinte dri bles

segui dos”, como se o pé para lá e para cá sobre a bola amo lasse a pró -

pria nava lha em ritmo cres cente (e como se uma banda de circo

anun ciasse “o salto mor tal de um tra pé zio de  trinta  metros de  altura,

sem rede”), até que o arti lheiro  Heleno, amo len gado e enton te cido

pelo dri ble repe tido, se espar ra masse rotun da mente pelo chão.20

Num caso e nou tro, por tanto, para o bem ou para o mal, com Piola

ou com  Heleno, Domin gos da Guia, que veio a ser conhe cido como

o “ Divino”, espe cia li zou-se em cavar um tempo sem tempo den tro do

jogo. Essa  proeza sem medo da corda bamba entre a infan ti li dade e
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20. Mário Filho, “Joga das de Domin gos”, op. cit., pp. 15-9.
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a matu ri dade, entre a pre ci são olím pica e o risco da incon se quên cia,

deli neava-se sur da mente, em si mesma, como uma espé cie de xis do

problema, ao mesmo tempo em que a sua solu ção. Ela  reside jus ta -

mente no mais-de-gozo,  naquele ele mento irre du tí vel à sim bo li za -

ção que  resiste fora da lei do jogo, e que, ou bem cai nas suas  malhas

ou as desen reda de  maneira ines pe rada. Em  outras pala vras, tra tava-

-se, no caso de Domin gos da Guia, assim como na prova dos nove

oswal diana, de sub me ter mili me tri ca mente o pri mado do prin cí pio

de rea li dade, do qual um  zagueiro é o repre sen tante por exce lên cia,

ao teste do prin cí pio de pra zer.

Vol tando ao Bra sil vs. Itá lia em 1938.  Consta ainda,  segundo

Mário Filho, o caso de um  ouvinte que, não satis feito com a ento -

na ção de  Gagliano Netto ao gri tar o  segundo gol da Itá lia, “não teve

 dúvida: foi lá den tro, apa nhou o revól ver e des pe jou as balas no

rádio”,  fazendo sumir defi ni ti va mente, pelo menos para ele, a inde -

se jada voz do locu tor. Mais sin to má tico do que essa peri pé cia indi -

vi dual do ima gi ná rio, no que ela tem de infan til em  estado cru, é o

já  citado  rebate falso da  suposta anu la ção da par tida que o cro nista

 comenta, e cujas dimen sões nos fazem iden ti fi car, em 1938, um

traço  nítido e mais largo indo das espe ta das de  Machado de Assis

às vicis si tu des de 1950 e  depois: 

Nunca nin guém con se guiu expli car como nas ceu a notí cia, que não

era notí cia, como se espa lhou o boato e não como boato, como

infor ma ção exata, indes men tí vel. O jogo ia ser anu lado. Havia

quem afir masse que já fora anu lado. [...] Só os jor nais, as esta ções de

rádio, as agên cias tele grá fi cas não  sabiam de nada, abso lu ta mente.

Mas era tal o delí rio nas ruas [...] que se man dou per gun tar na

 França, na FIFA, no Rio  Branco [...]. Tarde veio a res posta: o jogo não

ia ser anu lado coisa  alguma, nin guém pen sara nisso. E foi como

outra der rota. Lá vol tou o bra si leiro para casa, infe liz, des gra çado

mesmo, como ainda não o fora. 
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O saldo incon cluso dessa der rota múl ti pla — no regis tro real,

sim bó lico e ima gi ná rio, como se caís sem um de cada vez para a dis -

po si ção cole tiva resis tente a inte grá-los —  guarda  aquela sobra

que a deci são do jogo anula e sacramenta para todo o sem pre. Um

resto insa tis feito  queima num  inferno à parte, onde se mul ti pli cam

as ver sões. Glan ville diz ainda que, na sequên cia, o time bra si leiro

des per di çou duas gran des chan ces, atra vés de Perá cio, que  jogava

no lugar de Leô ni das,  ausente da par tida ( embora este tenha sem -

pre se decla rado con tun dido, Glan ville o diz “ina cre di ta vel mente

pou pado”, suge rindo incon se quên cia por parte dos diri gen tes bra -

si lei ros; no Bra sil, vozes se levan ta ram, como sem pre, para dizer

que Leô ni das  fugira à par tida deci siva, ou que se ven dera). E se o

gol iso lado do Bra sil, mar cado por Romeu, só teria acon te cido,

 segundo o mesmo Glan ville,  quando os ita lia nos, senho res da par -

tida, já  haviam rela xado, Maz zoni sus tenta, ao con trá rio, que, no

calor da dis puta e na imi nên cia do  empate, não foi mar cado ainda

um  pênalti sobre  Patesko. O que dei xava ver “em seu ver da deiro

vulto todo o escân dalo, toda a injus tiça e a má dis po si ção  daquela

arbi tra gem”, que fez do resul tado final a con se quên cia inso fis má -

vel de um “penal-mons tro”.21

Após esse jogo a sele ção bra si leira ven ceu a Sué cia por 4 × 2 e

con quis tou o ter ceiro lugar, figu rando Leô ni das da Silva como o

arti lheiro da com pe ti ção.22 Com seu “sabor  amargo” ao mesmo

tempo em que seu gosto pro mis sor, a Copa de 1938 tem a  curiosa

capa ci dade de pre fi gu rar algo da expe riên cia trau má tica de 1950 (a

decep ção de uma der rota indi ge rí vel) con ver tendo-se já na expe -

riên cia glo riosa de 1958 (o anún cio de uma voca ção fute bo lís tica
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21. Maz zoni, op. cit., p. 275.

22. A FIFA acaba de tirar-lhe, em 2006, a exclu si vi dade desse feito, can ce lando

quase  setenta anos  depois a auto ria de um dos seus atri buí dos oito gols, e  fazen -

do-o divi dir a arti lha ria da Copa de 1938 com o hún garo Gyula Zsen gel lér.
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pode rosa e única). As demons tra ções ine quí vo cas de infan ti li dade

cole tiva con vi vem com as pro mes sas de um  ludismo supe rior. A

Copa deu maté ria sufi ciente para a cons tru ção de uma ima gem

reno vada e afir ma tiva do papel des ti nado ao fute bol bra si leiro no

mundo. Até então, soma das as duas Copas ante rio res, o Bra sil não

tinha mais do que uma inex pres siva vitó ria sobre a Bolí via e duas

der ro tas para Espa nha e Iugos lá via. Agora, eram vitó rias sobre

Polô nia, Tche cos lo vá quia, Sué cia e uma der rota liti giosa para a Itá -

lia.  Segundo um comen tá rio pos te rior de Leô ni das, o time bra si -

leiro pode ria ter ganho o tor neio se  tivesse um  mínimo de pre pa ra -

ção (o trei na dor era Ade mar  Pimenta, um amigo dos joga do res e

res pei tado por eles, mas sem  nenhuma ambi ção  tática ou téc nica; o

sis tema uti li zado era um anti quado 2-3-5,  quando na  Europa se

 jogava desde 1925 pelo WM, mais equi li brado e com pa tí vel com a lei

do impe di mento então implan tada, sis tema só intro du zido no Bra -

sil por Krus chner, logo  depois da Copa de 1938).23 Uma pes quisa da

época iden ti fi cava Leô ni das — o acro bata e mala ba rista da bola,

que veio a ser cha mado inventor da bici cleta, diamante negro, crack

de ébano, homem elás tico e magia — como um dos três  homens

mais céle bres do Bra sil, ao lado do pre si dente Getú lio Var gas e do

Can tor das Mul ti dões,  Orlando Silva (o pre si dente-dita dor  ladeado

por um  músico popu lar e um joga dor de fute bol: esta vam lan ça das

as bases da ima gem do Bra sil  moderno).24

Tomás Maz zoni elen cou as jus ti fi ca ti vas da der rota: tra ta dos

como “escra vos” na  Europa, os bra si lei ros vie ram de longe, joga -

ram num clima dife rente, dis pu ta ram qua tro jogos e uma pror ro -

ga ção em oito dias (mais do que as  demais sele ções), via ja ram 3 mil
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23. Sobre Ade mar  Pimenta, ver depoi mento de Leô ni das a Jairo Seve riano. Sobre

sis te mas táti cos, ver João  Máximo, João Sal da nha: sobre  nuvens de fan ta sia. Rio de

 Janeiro:  Relume  Dumará, 1996, p. 34.

24. Ber nardo Buar que de Hol landa, op. cit., p. 28.
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qui lô me tros de trem e tro ca ram meia  dezena de vezes de hotel

(enquanto os ita lia nos se des lo ca vam de avião entre  Gênova, Mar -

se lha e Paris), caí ram com a chave mais forte, foram os mais cas ti -

ga dos pelos juí zes, sofre ram três pênal tis, qua tro gols anu la dos e

duas expul sões (con tra “nada disso” da Itá lia, que teve ainda o pri -

vi lé gio de um gol con tra si anu lado). “ Queira ou não  queira a FIFA,

somos cam peões do mundo”, afir mava a man chete do Jornal dos

 Sports, edi tado pelo pró prio Mário Filho, que, como vimos, diria

con tra ria mente, anos mais tarde, que o juiz fora até “bon zi nho” ao

não expul sar Da Guia.25 De todo modo, a decla ra ção em caixa alta

pre fi gura a ideia dos “cam peões  morais” (rei vin di cada pelo téc -

nico Cláu dio Cou ti nho para a sele ção bra si leira na Copa do

Mundo de 1978, na Argen tina), e a  arenga jus ti fi ca tó ria assi na lava

como fato novo o sen ti mento de se ter che gado à beira de um fute -

bol inter na cio nal mente com pe ti tivo e ori gi nal, em que o des pon -

tar da pro messa já vinha acom pa nhado do seu res pec tivo  alarde

glo ri fi cante. O fato é que, no  retorno ao Bra sil, “cida dãos bran cos

[...] dis pu ta vam a honra” de car re gar nos  ombros o ata cante

negro- mulato Leô ni das da Silva, “num  ambiente de des file triun -

fal e de ‘ carnaval’ como só raras vezes pode ria ter  cabido a um gene -

ral vito rioso”.26

o fute bol  mulato

Mais do que o resul tado numé rico do tor neio espor tivo, a

par ti ci pa ção na Copa de 1938 con tou como um ponto a favor
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25. Cf. Leo nardo  Affonso de  Miranda  Pereira, Footballmania: uma his tó ria  social do

fute bol no Rio de  Janeiro (1902-1938). Rio de  Janeiro: Nova Fron teira, 2000, p. 339.

26. Ana tol Rosen feld, “O fute bol no Bra sil”. In Negro,  macumba e fute bol. São

Paulo/Cam pi nas: Pers pec tiva/Edusp/UNICAMP, 1993, p. 101. 
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das teses defen di das por Gil berto  Freyre em seus tex tos clás si cos,

Casa- grande & sen zala (1933) e Sobrados e mucam bos (1936).

Neste, Gil berto  Freyre dizia que o modo bra si leiro de jogar con -

ver tia o “jogo bri ta ni ca mente apo lí neo” em “dança dio ni síaca”,

incor po rando à sua téc nica “o pé ágil mas deli cado” do  capoeira

e do dan ça rino de samba.27 À época da Copa,  Freyre buri lou essa

for mu la ção  dizendo, numa com pa ra ção esti lís tica mais aguda,

que o fute bol euro peu, reto e angu loso,  ganhou, no Bra sil, con -

tor nos sinuo sos e cur vi lí neos que “arre donda(m) e adoça(m) o

jogo”.28 Ia nessa des cri ção uma ava lia ção posi tiva do pro cesso —

ou pro gresso — da mes ti ça gem como subli ma ção da vio lên cia

“dos bai la ri nos da nava lha e da faca” (os capoei ris tas e valen tões

malan dros que assom bra vam o Rio de  Janeiro no  século XIX).29

Na expli ca ção de Ana tol Rosen feld, a  capoeira, inven tada por

afrodes cen den tes e mes ti ços, desen vol veu-se como uma “for ma

acro bá tica de auto de fesa” cujos joga do res “ sabiam der ru bar o

adver sá rio per plexo atra vés de uma téc nica rica em tru ques de

vio len tas cabe ça das e ágeis ras tei ras”. Com um pen dor para o rito

e a dança com acom pa nha mento musi cal, ela se cons ti tuía ao

mesmo tempo na “peri gosa arma do lum pem pro le ta riado for -

mado pela liber ta ção de mui tos escra vos de cor, dos arrua cei ros

do sub mundo  urbano, ter ror da polí cia e do bur guês pací fico”.30
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27. Gil berto  Freyre, Sobrados e mucam bos, 9. ed.Rio de  Janeiro:  Record, 1996, p. 598.

28. Diário de Per nam buco, 17 jun. 1938, apud Anto nio Jorge Soa res, “His tó ria e a

inven ção de tra di ções no fute bol bra si leiro”, em  Ronaldo Helal, Hugo  Loviso e

Anto nio Jorge Soa res, A inven ção do país do fute bol: mídia, raça e ido la tria. Rio de

 Janeiro: Mauad, 2001, p. 31. Para uma rese nha com pleta das pas sa gens de Gil -

berto  Freyre sobre fute bol,  incluindo épo cas pos te rio res, ver Túlio Velho Bar reto,

“Gil berto  Freyre e o fute bol-arte”,  Revista USP, São Paulo, n. 62, pp. 233-8,

jun./ago. 2004.

29. Gil berto  Freyre, op. cit., p. 522.

30. Ana tol Rosen feld, op. cit., pp. 75-6.
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Para Gil berto  Freyre, o fute bol bra si leiro  extraía as qua li da des

de luta dan çante da  capoeira para fins deci di da mente lúdi cos e

esté ti cos, atra vés dos “bai la ri nos da bola”. Ele ofe re cia um  efeito de

com pro va ção prá tica da inter pre ta ção cul tu ral em anda mento na

sua obra. O  alcance mais enge nhoso e ino va dor dessa for mu la ção

é que ela  extraía a sua potên cia afir ma tiva dos pró prios estig mas da

escra vi dão, como uma ope ra ção sim bó lica que  extraísse do

 veneno o pró prio remé dio. A obra de Gil berto  Freyre é, ao mesmo

tempo, e assim, parte cru cial do pro cesso pelo qual se intro du ziu no

país tardo-escra vista a ima gem do Bra sil  moderno e  mulato, par ti -

lhado por inte lec tuais e povo, e da qual par ti ci pam de  maneira nova

o fute bol e a  música popu lar.31

No vácuo das  ideias de  Freyre, e afi nado com este, ao mesmo

tempo em que  apoiado numa  influente ati vi dade como jor na lista

espor tivo ao longo dos anos 30, o livro de Mário Filho, O negro no

fute bol bra si leiro, lan çado em 1947, tornou-se uma refe rên cia ao

mesmo tempo clás sica e polê mica para todos os estu dio sos de fute -

bol no Bra sil.32 É uma his tó ria da for ma ção do fute bol bra si leiro,

jus ta mente, como uma extraor di ná ria  virada  racial: os  negros, ini -

cial mente excluí dos dos clu bes bran cos e eli tis tas que domi na vam

as ligas do Rio e de São Paulo, para os quais o ama do rismo era uma

prer ro ga tiva de  classe (na  década de 10),  ganham  espaço e  impõem-

-se liti gio sa mente, ape sar de todos os estig mas de que esta vam

mar ca dos, pelas qua li da des irre sis tí veis de seu jogo, atra vés da bre -

cha  aberta por  alguns clu bes de for ma ção mais popu lar, no caso o

Bangu, o Vasco da Gama e o São Cris tó vão (na  década de 20), pres -
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31. Ver Her mano  Vianna, O mis té rio do samba. Rio de  Janeiro: Jorge Zahar/UFRJ,

1995. Para as rela ções entre lite ra tura e fute bol no Bra sil, con ver gindo na Copa de

1938, ver Ber nardo Bor ges Buar que de Hol landa, op. cit.

32. Mário Filho (org.), O negro no foot-ball do Bra sil, Rio de  Janeiro:  Irmãos Pon -

getti, 1947; O negro no fute bol bra si leiro, 2. ed., Rio de  Janeiro: Civi li za ção Bra si -

leira, 1964; e O negro no fute bol bra si leiro, 4. ed., Rio de  Janeiro: Mauad, 2003.
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sio nam pela ado ção do pro fis sio na lismo (na  década de 30) e con -

sa gram-se na Copa do Mundo de 1938 como os repre sen tan tes

má xi mos do fute bol bra si leiro. Edi ções pos te rio res do livro incor -

po ra ram as vicis si tu des da Copa de 1950, por cuja der rota  alguns

dos joga do res  negros foram elei tos os bodes expia tó rios, num sin -

toma recor rente,  segundo Mário Filho, da sua  antiga exclu são. Mas

cul mi nam na con sa gra ção mun dial irre fu tá vel de Pelé e Gar rin -

cha, na Copa de 1958, em que o Bra sil  sagrou-se pela pri meira vez

cam peão mun dial e onde Pelé “com pleta”, para Mário Filho, “a

obra da prin cesa Isa bel” (que assi nou a lei da abo li ção da escra va -

tura em 1888). 

Já se disse de Mário Filho que ele narra, sem rigor cien tí fico, a

his tó ria do fute bol bra si leiro como um mito infan til de “dano e

repa ra ção” que  resulta numa  fábula da demo cra cia  racial, com o

agra vante de ser  seguida gene ra li za da mente como ver dade.33 O

livro é, de fato, far ta mente ane dó tico, e se estru tura, em muito, à

 maneira dos rela tos orais. Mas, em se tra tando de mito, ele pode ser

visto, em cer tos momen tos, menos como uma  fábula infan til do

que como uma par ti tura fabu lar à  maneira de Lévi- Strauss (não

no sen tido estru tu ra lista, mas como rede com plexa e não  linear).

Numa pri meira fase, a do ama do rismo dos anos 10 tra tada no pri -

meiro capí tulo, o fute bol ofi cial no Bra sil é des crito como exclu -

dente e  branco. Ele é emble ma ti ca mente repre sen tado, em Mário

Filho, pela  figura de Mar cos de Men donça,  goleiro do Flu mi nense

e da sele ção bra si leira — rico, eli tista e pró ximo da cul tura  letrada

( fazendo eco ao papel desem pe nhado pelo escri tor Coe lho Neto).
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33. Ver Anto nio Jorge Soa res, op. cit. Ver tam bém, no mesmo  volume, a escla re ce -

dora dis cus são do texto de Anto nio Jorge Soa res por  Ronaldo Helal e César Gor -

don Jr., “Socio lo gia, his tó ria e  romance na cons tru ção da iden ti dade nacio nal

atra vés do fute bol”. Nele, se pro põe a ideia da pas sa gem, no fute bol bra si leiro, “de

uma área dura de rela ções  raciais a uma área mole” (p. 65).
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No polo  oposto estão os excluí dos, os pre tos, mula tos (e bran cos)

 pobres, como aque les que apa re cem nas pre cio sas fotos estam pa -

das no livro Footballmania, de Leo nardo  Affonso de  Miranda

 Pereira, enca ra pi ta dos nos muros e telha dos, vendo o jogo de fora

do campo.34 Mas há tam bém Frie den reich, que  jogava na sele ção

com Mar cos de Men donça: o  famoso  mulato que se dis farça de não

 mulato — esti cando o  cabelo e  usando gor ros, ou  cobrindo a pele

com pó de arroz, como fazia o joga dor do Flu mi nense, Car los

 Alberto. Mar cos de Men donça e Frie den reich são, sin to ma ti ca -

mente, os nomes mais notá veis do  período, e Frie den reich é a pri -

meira mani fes ta ção da voca ção ata cante do fute bol bra si leiro.

Nele, pode mos ver a ambi va lên cia do  mulato nem rejei tado nem

admi tido, posi ção clás sica de  Machado de Assis no  século XIX, em

cuja obra fic cio nal se faz a aná lise aguda e elíp tica das rela ções de

favor e escra vis tas na socie dade bra si leira, con tendo todos os ele -

men tos  sociais visí veis menos um: o homem  mulato livre — que

ele mesmo era.35 É claro que essa pre sença  ausente, não expli ci -

tada mas indi cada de forma indi reta em cer tos momen tos, na

obra de  Machado de Assis, é extre ma mente sig ni fi ca tiva e fala por

si mesma: no escra vismo mes tiço bra si leiro, o  mulato é o não

rejei tado nem admi tido que  guarda o  segredo incon fes sá vel do todo.

 Depois, e ainda no pri meiro capí tulo do livro, mos trando um

insus pei tado espí rito de sis tema, Mário Filho fala no caso do

joga dor Man teiga, que é um preto que foi admi tido pelo Amé rica

do Rio de  Janeiro e logo em  seguida rejei tado, a par tir da  recusa

dos seus pró prios com pa nhei ros de time. Ou seja, o ane do tá rio

apa rente do livro capta rela ções com ple xas entre incluí dos de um

lado, excluí dos de outro, e as figu ras ambi va len tes daque les que
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34. Ver Leo nardo  Affonso de  Miranda  Pereira, op. cit., pp. 57, 142 e 153.

35. Ver José  Miguel Wis nik, “ Machado  maxixe”. In Sem  receita:  ensaios e can ções.

São Paulo: Publi fo lha, 2004, pp. 15-105.
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são nem incluí dos nem excluí dos, ou incluídos e excluídos. Essa

dinâ mica fala, por si só, de uma rede de rela ções  raciais com ple -

xas que não pode ser enten dida na base de uma opo si ção biná ria

pura e sim ples. E o  mulato vem a ser, jus ta mente, no fute bol e na

lite ra tura, o  melhor intér prete dessa con fi gu ra ção cul tu ral. A

rigor, ele é uma  figura  social, cul tu ral e metar ra cial que pode

reco brir às vezes, pela sua natu reza  híbrida e com plexa, bran cos

e  negros que não são lite ral mente mula tos, mas que são media -

do res do hibri dismo.

Leô ni das da Silva será, com Domin gos da Guia, o  grande cra -

que do pri meiro  momento da pro fis sio na li za ção, nos anos 30,

 depois de rom pi das as bar rei ras da exclu são e con quis ta dos, como

vimos, os pri mei ros  sinais de reco nhe ci mento inter na cio nal.

Como prin ci pal pro ta go nista dessa  virada, Leô ni das será então o

admitido e rejei tado ao mesmo tempo. Nele, a inclu são frus trada de

Man teiga, na pri meira fase, ganha uma atua li za ção ativa, triun -

fante, e, ainda assim, con tra di tó ria. Mário Filho o mos tra na posi -

ção do farmacós, o homem cele bri zado, o arti lheiro vito rioso que é

ao mesmo tempo con tes tado, cri ti cado, vili pen diado, xin gado. Já

Domin gos da Guia, aspi rando dis cre ta mente ao Flu mi nense, ecoa

o  modelo macha diano, com quem Mário Filho o com para esti lis ti -

ca mente. Tudo isso nos ins trui mais,  decerto, do que uma mera

ideo lo gia da “demo cra cia  racial”, assim como nos ins trui mais do

que a alter na tiva assép tica que pre tende des qua li fi car a ques tão

 racial como sendo imper ti nente ao fute bol, ou  entendê-la  segundo

um  modelo racia lista  baseado na opo si ção bina ria mente mar cada

de  branco e negro. A ver dade é que Mário Filho con se gue tocar

naque les aspec tos ambi va len tes e pro ble má ti cos, por que nem sem -

pre dire ta mente visí veis, que a his to rio gra fia tende mui tas vezes a

des car tar, na impos si bi li dade de  absorvê-los ou enqua drá-los. 
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a dupla cena

Vol te mos então no tempo. O iní cio do fute bol no Bra sil tem

uma face visí vel e outra invi sí vel. Ime dia ta mente visí vel é o fute bol

de elite, intro du zido,  segundo a ver são ofi cial, por Char les Mil ler em

1894, ante ce dido aqui e ali por mari nhei ros ingle ses, por fun cio ná -

rios da São Paulo Rail way e por  alguns colé gios que moder ni za vam

even tual mente os hábi tos ginás ti cos ( seguindo pro po si ção de Rui

Bar bosa feita já em 1882) como o São Luis de Itu.36 Implan tado e pra -

ti cado regu lar mente entre sportsmen nos clu bes chics, com sta tus de

impor ta ção  inglesa, assu mido como prer ro ga tiva de  classe e sepa -

rado da plebe por uma espé cie de cor dão sani tá rio, esse fute bol

torna-se logo a  vitrine de um modo de vida euro pei zado, cos mo po -

lita, e um  índice de civi li za ção e pro gresso, além de um traço de dis -

tin ção  social. Pondo-se como um  esporte voca cio nado con ge ni ta -

mente para gente fina, seja na pla teia ou no gra mado, o fute bol dos

gran des clu bes do Rio de  Janeiro (Rio Cric ket, Pay sandu Cric ket,

Flu mi nense, Bota fogo, Amé rica, Bangu) e de São Paulo (São Paulo

Ath le tic, Pau lis tano, Ger mâ nia, Pal mei ras, Ipi ranga)37 con so lida-se

como moda ele gante ao longo já da pri meira  década do  século.
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36. A dis cus são sobre a “pater ni dade” do fute bol bra si leiro, rela ti vi zando o

papel de Char les Mil ler, é  levada a  efeito por José  Moraes dos San tos Neto em

Visão do jogo: pri mór dios do fute bol no Bra sil. São Paulo: Cosac Naify, 2002,

pp. 13-37. A crí tica,  embora pro ce dente, da cons tru ção desse mito do fun da -

dor  insiste, de certo modo, na busca do “pai”. O mesmo pro blema é tra tado em

ter mos  sociais mais  amplos por Leo nardo  Affonso de  Miranda  Pereira, op. cit.,

pp. 21-41. Nesse caso, pode-se dizer mais pro pria mente que as múl ti plas for -

mas de intro du ção do fute bol no Bra sil desau to ri zam a entro ni za ção figu rada

de um “pai”.

37. O Pal mei ras aqui  citado não é o clube que conhe ce mos, que deri vou do Pales tra

Itá lia, mas um outro, já desa pa re cido, e que se cons ti tuía,  segundo Mar cos de Men -

donça, num cor res pon dente pau lista do Bota fogo, assim como o Flu mi nense cor -

res pon de ria ao Pau lis tano, e os ingle ses Pay sandu e Rio Cric ket ao São Paulo Ath le tic.
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Mon teiro  Lobato, por exem plo, elo giou-lhe em 1905 as vir tu des

médi cas,  morais e peda gó gi cas, capa zes de tem pe rar e enal te cer a

“raça”.38 O fute bol  empolga o  público de cava lhei ros, dá forma a um

emer gente  público femi nino, ganha  espaço na  imprensa e publi ci -

dade cres cente, res guar dado pelo pri vi lé gio do ama do rismo de elite

e abri gado nos nas cen tes cam pos de fute bol encas te la dos em suas

arqui ban ca das cober tas. O tim bre aris to crá tico asso ciado ao jogo

 inglês pela supos ta mente atua li zada elite  carioca e pau lista, como se

fosse ine rente a ele, ocul tava, no  entanto, em defa sa gem com o cen -

tro, o fato de que o fute bol na Ingla terra, a essa  altura, já era pra ti -

cado ampla mente “por ope rá rios das mais diver sas pro ce dên cias”.39

No Bra sil, o  esporte par ti cipa de uma hie rar quia pira mi dal de

tal modo ver ti ca li zada que, ape sar do sta tus pres ti gioso dos seus pra -

ti can tes e do cír culo  fechado a que eles per ten ciam, Rui Bar bosa

vetou a pre sença do sele cio nado bra si leiro no navio em que via ja -

riam jun tos à Argen tina, em 1916, para par ti ci par do Cam peo nato

Sul-Ame ri cano e da come mo ra ção do pri meiro cen te ná rio da inde -

pen dên cia argen tina,  quando o “Águia de Haia” pro fe ri ria dis curso

em Tucu mán. Esse sis tema de exclu sões do qual o fute bol é, por -

tanto, ape nas um dos elos, fez tam bém que o pre si dente Epi tá cio

Pes soa  vetasse a pre sença de Frie den reich em uma com pe ti ção na

Argen tina, em 1921, para evi tar que os bra si lei ros fos sem cha ma dos

de “maca qui tos” — o que já acon te cia mesmo na época em que se
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38. A crô nica de Mon teiro  Lobato saiu no jor nal O Povo de Caça pava, em 10 e 17 de

julho de 1905, e foi repu bli cada em Mon teiro  Lobato, Literatura do mina rete, Obras

Com ple tas, v. 14, São Paulo: Bra si liense, 1964, pp. 179-86. Ver Clau dio Ber tolli

Filho e José Car los Sebe Bom Meihy, “Mon teiro  Lobato e o fute bol: um pro jeto para

a elite  urbana do  começo do  século”, em Meihy e Wit ter (org.), Futebol e cul tura:

cole tâ nea de estu dos, São Paulo:  Imprensa Ofi cial/ Arquivo do  Estado, 1982.

39.  Pereira, op. cit., pp. 40-1.  Segundo o autor, os joga do res ingle ses que visi tam o

Bra sil con si de ram altos os pre ços cobra dos para assis tir aos jogos de fute bol.
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 excluíam os  negros no nosso fute bol (o Bra sil  soando como irre me -

dia vel mente afri cano aos olhos dos euro pei zan tes argen ti nos). 

A cena visí vel do fute bol eli tista dos iní cios teve seu pro mo tor

infla mado no bele trista Coe lho Neto, “o  último dos hele nos”, que

lhe deu ares e ava ta res olím pi cos, e seu crí tico mais impla cá vel no

roman cista  mulato Lima Bar reto, que viu na ado ção do  esporte

 inglês no Bra sil a degra da ção da cul tura inte lec tual, a afir ma ção de

um poder tira ni za dor e tru cu lento, e uma sobre carga  racista que a

abo li ção havia ate nuado. Nem um nem outro são tão  óbvios

 quanto pode pare cer à pri meira vista. 

Coe lho Neto  defende as pro prie da des  cívico-patrió ti cas e

euge nis tas do fute bol, capaz de se cons ti tuir num remé dio con tra

a “dege ne ra ção da raça mes tiça” que forma  grande parte da nossa

popu la ção (vale dizer, pro pugna por um bran quea mento con du -

zido por sportsmen e ala van cado pela dis ci plina  física). Mas o seu

espa lha fa toso envol vi mento com o  esporte vai além do bele trismo

ideo ló gico: pai dos joga do res Mano e Pre gui nho e tor ce dor do Flu -

mi nense,40 a ponto de coman dar uma inva são de campo,  munido

de uma ben gala, con tra um  pênalti mar cado pelo juiz num jogo

con tra o Fla mengo em 1916, pra ti cante ele mesmo de  capoeira,

sem pre juízo das exor ta ções pela dis ci plina espor tiva e pela puri fi -

ca ção da raça, Coe lho Neto é uma espé cie de Poli carpo Qua resma

de pince-nez às aves sas, que rendo sal var o Bra sil atra vés do  esporte

bre tão que nos ele va ria à Gré cia  antiga. 

Lima Bar reto, por sua vez, não cansa de sati ri zar o  pseudo-hele -

nismo bur guês do escri tor e pró-homem da euge nia espor tiva, que

con fun di ria com a  Hélade o  bairro onde  morava, num Rio de
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40. O Curu paiti, “clube de garo tos fun dado pelos  filhos de Coe lho Neto na  década

de 10, [...] deu ori gem a  vários joga do res famo sos e influen ciou o escri tor a se tor -

nar um afi cio nado pelo  esporte”. Mar ce lino Rodri gues da Silva, Mil e uma noi tes

de fute bol: O Bra sil  moderno de Mário Filho. Belo Hori zonte: UFMG, 2006, p. 169.
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 Janeiro ima gi ná rio feito de Tes sá lias, Lacô nias, Beó cias e Éli das.41

Mas a sua crí tica ao fute bol é mais funda: no  ambiente mar cado pela

 guerra (suas crô ni cas sobre o  assunto se nota bi li zam entre 1918 e

1922), ela é o mote de uma per cep ção do rebai xa mento da cul tura

pelo fas cí nio da potên cia mas siva do sport, do novo culto esti lís tico

da con cor rên cia vio lenta, índi ces de uma osten siva regres são à bar -

bá rie (“retro cesso para a bar ba ria”, são as suas pala vras).42 A seus

olhos, a emer gên cia da cele bri dade espor tiva, que  usurpa o lugar da

vida lite rá ria, con vive com a gene ra li za ção degra dante da  música

popu lar  urbana, onde se con fun dem e nive lam o  maxixe, o tango

argen tino e o fox trote, dan ças “inten cio nal mente las ci vas, pro vo -

can tes e imo rais”. Comen tando as trans for ma ções dos diver ti men -

tos popu la res subur ba nos, diz que “[...] o tal de fute bol pôs tanta

gros se ria no  ambiente, tanto des dém pelas coi sas de gosto, e reve la -

do ras de cul tura, tanta bru ta li dade de manei ras, de fra ses e de ges tos,

que é bem pos sí vel não ser ele  isento de culpa no recru des ci mento

geral, no Rio de  Janeiro, des sas dan ças luxu rio sas que os hipó cri tas

esta du ni den ses foram bus car entre os  negros e os apa ches”.43

Em sua  guerra ao fute bol, Lima Bar reto chega a dizer que a

redu ção da ati vi dade inte lec tual ao “tal jogo de pon ta pés” pro du -

zi ria uma pos sí vel oxi ce fa lia, espé cie de alte ra ção antro po ló gica

afe tando o crâ nio, que assu mi ria a forma alon gada,  cônica ou pon -

tuda de “cabe ças de chu chu” ou “em pão de açú car”, a se dis se mi -

nar here di ta ria mente pelas gera ções.44 Comen tá rio indi ca dor do
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41. “A Aca de mia Nacio nal de Medi cina. O poeta Aurún cio  Aurora da  Estrela. A sua

can di da tura.  Várias opi niões” [1922]. In Feiras e  mafuás. Obras Com ple tas de

Lima Bar reto. v. 10. São Paulo: Bra si liense, 1956, p. 80.

42. “Não valia a pena” [1918]. In Bagatelas. Obras Com ple tas de Lima Bar reto. v.

9. São Paulo: Bra si liense, 1956, pp. 115-21.

43. “Bai les e diver ti men tos subur ba nos” [1922]. In Marginalia. Obras Com ple tas

de Lima Bar reto. v. 12. São Paulo: Bra si liense, 1956, p. 63.

44. “Tudo junto” [1921]. In Impressões de lei tura. Obras Com ple tas de Lima Bar -

reto. v. 13. São Paulo: Bra si liense, 1956, p. 227.
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 quanto a cate go ria “raça” é um crivo ope rante na dis cus são cul tu -

ral do  período: se Coe lho Neto pensa num fute bol rege ne ra dor da

impu reza da raça mes tiça, Lima Bar reto res ponde com uma dege -

ne ra ção gro tesca da raça. Mas o  alcance mais geral da sua cru zada

anti fu te bo lís tica, mesmo com seus lan ces rebar ba ti vos, mora lis tas

e  pseudocien tí fi cos, faz pen sar numa ver são pre coce, à bra si leira,

da crí tica à indus tria cul tu ral: ela não se  limita somente a ata car o

arri vismo euro pei zante e endi nhei rado dos almo fa di nhas dos clu -

bes chics, mas tam bém o clima de degra da ção da cul tura con ver -

tida num comér cio ras teiro, para o qual con tri buem cer tos lite ra -

tos (his triões esque ci dos da “dig ni dade do seu nome” e da “gran deza

de sua mis são”, como Afrâ nio Pei xoto, além de Coe lho Neto),45 a

 música popu lar  urbana e o  cinema, res pon sá veis pelo rebai xa -

mento dos hábi tos popu la res.

Mas há um ponto-chave mais espe cí fico e sin to má tico: Lima

Bar reto denun cia o cará ter segre ga dor do “ esporte bre tão”, que

“cavou uma sepa ra ção  idiota entre os bra si lei ros”, insul tando,

humi lhando e ali jando “quase a  metade da popu la ção do Bra sil”,

isto é, os  negros e mula tos. Que, pos tos fora dele, paga vam tam bém

as dízi mas para que o  governo sub ven cio nasse à larga as ligas do

fute bol ama dor.46 Como essa sepa ra ção  racial não era per mi tida

“no  Senado, na  Câmara, nos car gos públi cos, no Exér cito, na

magis tra tura, no magis té rio”, o sis tema fute bo lís tico reins tau rava

a vio lên cia segre ga cio nista que a Abo li ção teria extin guido. 

A afir ma ção do escri tor e pro mo tor da “Liga Bra si leira Con -

tra o Fute bol” faz ver, ao mesmo tempo, o  quanto era impen sá vel,

 naquele  momento,  aquilo que, no  entanto, come çava a se deli -

near: a insus pei tada  tomada sim bó lica do campo fute bo lís tico
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45. “His trião ou lite rato?” [1918], op. cit., p. 191. 

46. “O meu con se lho” [1921]. In Feiras e  mafuás. Obras Com ple tas de Lima Bar -

reto. v. 10. São Paulo: Bra si liense, 1956, p. 171.
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bra si leiro por  negros e mula tos. A dis po si ção des ses a res peito do

tema não  entrava na ordem das con si de ra ções polê mi cas entre

inte lec tuais. Vale lem brar, no  entanto, que, dois anos  depois, em

1923, o Vasco, finan ciado pelos ricos comer cian tes por tu gue ses

que, na base do cha mado amadorismo marrom, “empre ga vam”

joga do res do clube “nos seus arma zéns, lojas e fábri cas, libe -

rando-os para os trei nos do time num  regime de inter nato”, ven -

ce ria o cam peo nato  carioca com um time pela pri meira vez for -

mado por bran cos,  negros e mula tos.47 (Pode-se dizer, assim, que

os por tu gue ses endi nhei ra dos do Rio de  Janeiro ini cia ram a

reco lo ni za ção do fute bol bra si leiro à sua  maneira, sob o tim bre

da mes ti ça gem, dando con di ções eco nô mi cas para  arrancá-lo do

 modelo angló filo.) 

É sig ni fi ca tivo, no  entanto, que Lima Bar reto tenha  roçado

no ponto que ele mesmo não pôde ver: comen tando um fes tejo

subur bano em 1922, ano de sua morte,  observa que popu la res

can tam sua “ proeza homé rica” no fute bol (isto é, a come mo ra ção

de uma vitó ria) por meio da “letra e  música da  escola dos cor dões

car na va les cos”. E acres centa: “Vi isto só uma vez e não  garanto

que essa hibri da ção do samba, mais ou menos afri cano com o

fute bol anglo-saxô nio, se haja hoje gene ra li zado nos subúr bios.

Pode ser, mas não tenho docu men tos para tanto afian çar”.48 A

sus peita toca, exa ta mente, no ponto insus pei tá vel: o  recado de

uma hibridação, dado pela  música, no qual se dese nha o des tino

do fute bol no Bra sil como mes cla de ele men tos afro-ori gi ná rios

com o  esporte anglo-saxão, a se gene ra li zar pelos subúr bios.

205

47. José Sér gio Leite Lopes, “A vitó ria do fute bol que incor po rou a  pelada: a inven -

ção do jor na lismo espor tivo e a  entrada dos  negros no fute bol bra si leiro”, Dos siê

Fute bol,  Revista USP, n. 22, p. 69, jun./jul./ago. 1994.

48. “Bai les e diver ti men tos subur ba nos”. In Marginalia. Obras Com ple tas de

Lima Bar reto. v. 12. São Paulo: Bra si liense, 1956, p. 67.
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Curio  sa mente, quem  nomeou pre mo ni to ria mente esse fato,

mesmo que de ras pão e con tra todas as evi dên cias e resis tên cias,

 incluindo as pró prias, foram dois mula tos:  Machado de Assis iro -

ni zando em 1893 a pos sí vel nacio na li za ção do  esporte bra si leiro

atra vés do cabo clo e do  capoeira, e Lima Bar reto, nessa  curiosa

bala per dida pela cula tra em meio ao tiro teio cer rado de sua

 guerra ao fute bol, cons ta tando  sinais de uma hipo té tica assi mi -

la ção popu lar do fute bol a um subs trato afromes tiço.

Coe lho Neto e Lima Bar reto foram, cada um a seu modo,

supe ra dos pelos fatos. O inte resse que o fute bol de elite pro vo -

cava, exal tado por um e cri ti cado pelo outro, cres cia de  maneira

ine xo rá vel, e inde pen dentemente de sua von tade, por todos os

lados à sua volta, cons ti tuindo-se, afi nal, num golpe fatal a si

mesmo e ao seu dese jado iso la mento de  classe. A outra cena, a

prin cí pio invi sí vel, dos pri mór dios do fute bol bra si leiro, é jus ta -

mente a do fute bol de  pobres, o movi mento pre su mí vel de gan -

du las impro vi sa dos, mole ques, tra ba lha do res e des clas si fi ca dos,

que se  impregna  daquilo que vê nos cam pos ricos e se irra dia

 rápida e indo má vel pelas vár zeas e clu be cos popu la res como um

ras ti lho de pól vora. Ele tem uma ins tân cia media dora, diga mos

assim, em times de  fábrica como o Bangu, que muito cedo  incluiu

tra ba lha do res, às vezes  negros (assi mi la dos a um  regime ambí -

guo de tra ba lho, com rega lias asso cia das às vir tu des fute bo lís ti -

cas dos ope rá rios-joga do res), assim como nos times liga dos às

fer ro vias ingle sas, pró xi mos às vár zeas, onde se mis tu ra vam fun -

cio ná rios ingle ses e ope rá rios bra si lei ros, e nos pró prios times de

vár zeas que se ins ti tuí ram e bus ca ram liti gio sa mente lugar nos

cam peo na tos ofi ciais, como o Corin thians Pau lista. O nome Co -

rin  thians, aliás, repre senta a pró pria sín tese do pro cesso em sua

exten são mais larga: o clube da vár zea do Tietê ado tou a sigla de

uma das mais aris to crá ti cas equi pes ingle sas, a mais ciosa, por
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sinal, dos pri vi lé gios eli tis tas do ama do rismo e do jogo entre

pares (a  equipe, for mada de alu nos de  Oxford e Cam bridge, visi -

tara o Bra sil no iní cio do  século, dei xando um ras tro pres ti gioso),

e aca bou por con vertê-lo no nome mais popu lar do fute bol bra -

si leiro, jun ta mente com o Fla mengo. O time de fute bol do Fla -

mengo, por sua vez, resul tou, de  maneira simi lar, de uma cisão no

Flu mi nense — o “pó de arroz” — em 1911, e trans for mou-se

 depois, a par tir da  década de 30, no clube mais popu lar do Bra sil,

ao aco lher  franca e glo rio sa mente os ído los  negros e mula tos,

vindo a ser cha mado de “pó de car vão” pelos adep tos do “pó de

arroz”. Pode-se dizer, assim, que os dois times mais popu la res do

Bra sil sur gi ram de uma fis são ori gi ná ria em que o fute bol eli tista e

 branco par tiu-se no fute bol popu lar mis ci ge nado. Tudo isso

 aponta vaga mente, ainda, para o ina preen sí vel: o fute bol que se

for mou fora das agre mia ções, ou tan gente a elas, e que se tor nou o

labo ra tó rio infor mal da apro pria ção ori gi nal e antropofágica do

jogo  inglês. 

Ao que tudo  indica, esse fute bol é um caso de amor à pri meira

vista, uma ade são cole tiva,  rápida e con victa às pos si bi li da des

secre tas que o jogo ofe re cia. Nunca uma “ideia fora de lugar” —

como o fute bol  inglês —  esteve tão no lugar como nesse lugar fora

das ideias em que se cons ti tuiu o fute bol popu lar, apro priado e

trans for mado de  maneira invi sí vel — ou só visí vel a pos te riori,

 quando toma pro por ções avas sa la do ras e vem a ser reme mo rado

irre me dia vel mente na forma do mito.

Há  alguns pou cos indí cios his to rio grá fi cos pal pá veis, lam -

pe jos de acon te ci mento, que dei xam entre ver vaga mente o pro -

cesso em curso. O his to ria dor Leo nardo  Affonso de  Miranda

 Pereira, autor do já  citado Footballmania, apre senta fotos da

 revista O Malho, em 1905, mos trando a  galera enca ra pi tada em

telha dos e muros, “ pequena mul ti dão de curio sos”, na maio ria

 negros e mula tos, a assis tir do alto e de fora  àquilo que se pas sava

207

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 207



no  recesso do campo do Flu mi nense para uma “juven tude ele -

gante e  seleta”.49 As silhue tas aten tas, ali ja das do jogo e ine qui vo -

ca mente liga das nele, dão notí cia, por si só, de algo que se passa em

outro lugar, de um fute bol em ges ta ção pre coce — havia ape nas

um pouco mais do que dez anos que a pri meira bola de fute bol

 inglesa che gara ao Bra sil (o cro nista de O Malho compara aque les

espec ta do res, com iro nia des qua li fi cante, aos habitués de tor ri -

nhas de ópera, de onde des pen ca ria pela riban ceira, de  quando

em  quando, um  bêbado).

Já uma outra foto sig ni fi ca tiva dá uma pano râ mica do está dio

das Laran jei ras na  famosa final do cam peo nato sul-ame ri cano em

1919,  quando o Bra sil  ganhou de 1 × 0 do Uru guai (come mo rado

pelo  famoso choro de Pixi ngui nha e Bene dito  Lacerda, de nome

“1 × 0”, que faz uma “lei tura” ses trosa e  movida do jogo) e con quis -

tou seu pri meiro  título inter na cio nal expres sivo: ao fundo do está -

dio  lotado “de  jovens bem ves ti dos e de senho ri nhas ele gan tes” vê-

-se o morro, em cuja  encosta se  espreme uma  galera- favela de cerca

de 5 mil pes soas,  fazendo “ver da dei ros pro dí gios de equi lí brio e de

ginás tica” para assis tir à par tida, e irrom pendo em “entu siás ti cas

ova ções” ao sele cio nado nacio nal.50

A essa  altura tam bém na capi tal pau lista o fenô meno se alas -

trava como uma “infec ção” sem pre ce den tes, com “uma mul ti dão

colos sal de mais de 20 mil pes soas” tendo acor rido, no mesmo

ano, ao Par que Antarc tica para assis tir ao jogo entre o Corin thians

Pau lista e o Pales tra Itá lia, “ape sar da chuva tor ren cial que desa -
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49. Como diz um outro comen ta dor, o proi bido encon tro das duas pla teias,  àquela

 altura, soa ria como se, “guar da das as devi das pro por ções his tó ri cas [...] uma turba

de faro fei ros inva disse o des file de gala das socialites nas ban ca das do Joc key Club

bra si leiro em pleno  Grande Prê mio Bra sil”. Luis  Manuel  Rebelo Fer nan des, “Fute -

bol,  racismo e iden ti dade nacio nal”, pre fá cio à  quarta edi ção de Mário Filho (org.),

O negro no fute bol bra si leiro. Rio de  Janeiro: Mauad, 2003, p. 12.

50.  Pereira, op. cit., pp. 152-3.
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bara sobre São Paulo”.51 Mais sin to ma ti ca mente ainda, as notí cias

ao vivo da final do Cam peo nato Sul-Ame ri cano de Fute bol, dire -

ta mente do Rio de  Janeiro, por tele fone, que o jor nal O  Estado de S.

Paulo fazia retrans mi tir “atra vés de um sis tema de pla ca res infor ma -

ti vos na  fachada do pré dio”, dando conta de “um ata que peri goso,

um escan teio, uma  defesa arro jada, um impe di mento, um  pênalti,

um gol”, pro vo ca ram um ajun ta mento fre né tico de pes soas a “se

esma gar volun ta ria mente num mar  humano em efer ves cên cia con -

tí nua, dos altos da  colina cen tral até o Vale do Anhan ga baú”.52

O fenô meno se  repete no cam peo nato Sul-Ame ri cano de

1922, dessa vez com alto-falan tes ins ta la dos por A  Gazeta. O

Anhan ga baú  lotado faz lem brar, a pro pó sito, a Pauliceia des vai -

rada de Mário de  Andrade, lan çado no mesmo ano em que se deu

tam bém a  Semana de Arte  Moderna. No longo poema final do

livro, inti tu lado “As enfi bra tu ras do Ipi ranga”, o poeta moder nista

ima gi nou o Vale do Anhan ga baú  tomado pela popu la ção em

massa na exe cu ção de um con vul sio nado “ora tó rio pro fano” sin -

fô nico e coral, em que se expu nham cho ques cul tu rais e con fli tos

de  classe quase como se fos sem a mani fes ta ção exal tada de tor ci -

das. As “juve ni li da des auri ver des” moder nis tas, pos ta das no fundo

do Vale, se deba tem con tra o coro  solene dos “orien ta lis mos con -

ven cio nais” (artis tas aca dê mi cos, par na sia nos e bele tris tas,

entrin  chei ra dos nos ter ra ços do Tea tro Muni ci pal), secun da dos

pela dança cari cata das “senec tu des tre mu li nas” (milio ná rios e

bur gue ses, nas saca das ele gan tes) e pela massa dos “san da pi lá rios

indi fe ren tes” (tra ba lha do res e desem pre ga dos, pos ta dos no Via -

duto do Chá, rea ti vos às bata lhas cam pais da cul tura de elite e mais

inte res sa dos na ópera e nos emer gen tes suces sos musi cais de
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51. Nico lau Sev cenko, Orfeu extá tico na metró pole: São Paulo, socie dade e cul tura

nos fre men tes anos 20. São Paulo: Com pa nhia das  Letras, 1992, p. 58.

52. Idem, ibi dem, p. 66.
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massa). Por outro lado, no mesmo ano da Pauliceia des vai rada e no

mesmo  espaço cen tral da  cidade, é o fute bol que gal va niza as enfi-

braturas da metro póle. No lugar da  música eru dita e da poe sia de

van guarda, que evi den cia vam no poema de Mário de  Andrade as

desi gual da des socio cul tu rais e o pró prio dila ce ra mento do poeta

moder nista  frente a esse campo em con vul são, o Vale é  tomado por

uma mul ti dão mag ne ti zada pelos  sinais impal pá veis de um jogo à

dis tân cia.

Nico lau Sev cenko com preende o “ avanço em ava lan che,

num cur tís simo inter valo de tempo” como parte do pro cesso em

que as mul ti dões que acor rem aos espe tá cu los espor ti vos trans -

for mam-se elas mes mas em espe tá culo. Sua siner gia é inse pa rá vel

do  colapso da cul tura tra di cio nal euro peia (figu rado, pode-se

dizer, nos “orien ta lis mos con ven cio nais” e nas “senec tu des tre -

mu li nas” de Mário) e do  afluxo dos “con tin gen tes [...] que a crise

inter na cio nal e a metro po li za ção pre ci pi tada pri va ram seja da

sua cul tura de raiz, seja de uma edu ca ção con ven cio nal”.53 Num

pano rama mar cado pela queda da cul tura alta, pela decul tu ra ção

das matri zes popu la res e pela deses co la ri dade (figu ra das nos

“san da pi lá rios indi fe ren tes”, entre gues ao cha mado das novas

diver sões urba nas), a vida da  cidade gera, em  período curto e ver -

ti gi noso, “essas agre ga ções maci ças” em que tanto “a mul ti dão é

 atraída pela frui ção em comum de um espe tá culo,  quanto pelas

pró prias pro por ções inu si ta das das mas sas envol vi das”.54 É assim

que a  cidade pode se trans for mar numa “gigan tesca praça de

espor tes”  ligada por um  fluido ele tro mag né tico e agô nico a um

espe tá culo espor tivo que se dá a 400 km dali: “a alie na ção em rela -

ção à  cidade e a alie na ção no cora ção da  cidade são for mas com -

pen sa tó rias da alie na ção  gerada pela pró pria  cidade, que se revol -
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vem numa forma espe cial de cida da nia fun dada na emo ção”.55

Reen con tra mos, aqui, algo  daquele prin cí pio para do xal de alie na -

ção na alie na ção com pen sada por uma espé cie de mais-alie na ção

(que já vimos, de outro modo, na aná lise de Flus ser).

Ao mesmo tempo em que se tor nou o  medium ins tau ra dor do

frisson de suas con cen tra ções fer vi lhan tes, o fute bol é visto por

vozes teme ro sas como um fator insi dioso de desor dem a per tur bar

a vida cole tiva, a intro du zir-se em todos os seus inters tí cios, a pro -

pi ciar “o emba ra lha mento das posi ções rela ti vas”, a sus ci tar “iden -

ti fi ca ções desau to ri za das”, a inva dir “espa ços inter di tos” e a desa -

fiar “tanto o tempo do tra ba lho  quanto o do lazer”.56 “Cho vem

quei xas”, que os jor nais vei cu lam, con tra os  rachas entre tra ba lha -

do res nos inter va los de  almoço, e recla ma ções con tra “garo tos”,

“mole ques”, “ vadios” e “vaga bun dos” que pas sam dias intei ros

“nos ter re nos bal dios, ruas e esqui nas, aos chu tes e cor re rias atrás

de bolas de pano e papel, couro ou sim ples tocos de  madeira”. O

jogo traz à tona hos ti li da des pon tuais ou maci ças, espi caça dis túr -

bios  locais, pro voca a coreo gra fia temí vel das tor ci das, ali menta a

indis ci plina  latente e dá uma visi bi li dade nova e dinâ mica às zonas

e fai xas de  pobreza. Como as batu ca das no Rio de  Janeiro, em certo

sen tido, o fute bol nas cente na  cidade das fábri cas e das gre ves ope -

rá rias é iden ti fi cado “com a per tur ba ção da ordem e con tra ven ção

das leis, não raro com a pró pria cri mi na li dade”. 

Se o poder  público e a  classe patro nal tive ram o pro jeto de

uti lizá-lo como ins tru mento de con trole das popu la ções urba -

nas incli na das à desor dem  social, nas pri mei ras déca das do  século
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55. “O ines pe rado con curso entre a mais  moderna tec no lo gia e a forma mais
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diano des co nexo, opaco e soez”. Sev cenko, op. cit., p. 67.

56. Idem, ibi dem, p. 61.
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XX, como  defende Joel  Rufino dos San tos na História polí tica do

fute bol bra si leiro (redi re cio nando para a alie na ção as ener gias

polí ti cas das gre ves de 1917, em São Paulo, e cons ti tuindo-se

numa  vacina con tra dis túr bios como os da  Revolta da  Vacina, no

Rio de  Janeiro),57 o fute bol mani fes tava ao mesmo tempo  aquela

ime mo rial ten dên cia dos jogos de bola a fomen tar a ordem e a

desor dem, dessa vez no pano rama con vul sio nado da metró pole

peri fé rica.

pegada “a mar cos de men donça”

O  goleiro Mar cos de Men donça é a  figura “emble má tica” do

 período áureo do ama do rismo eli tista, que se esten deu,  segundo

ele mesmo, de 1910 a 1919,  seguido de uma fase de “ama do rismo

mar rom” que vai de 1920 a 1933,  quando se ins taura, então, ofi -

cial mente, o pro fis sio na lismo no Bra sil. Jogou no Amé rica, no

Flu mi nense e foi com Frie den reich, ou mais que esse, pelo menos

no cul tivo da pró pria ima gem, a  figura caris má tica da sele ção bra -

si leira por oca sião do  título sul-ame ri cano de 1919. Uma foto do

time das Laran jei ras  daquela época  estampa a posi ção hie rar qui -

ca mente inco mum a que ele se alçou: na pose cole tiva, a  equipe

 esboça uma for ma ção em arco tendo-o no cen tro, em des ta que,

um passo  adiante dos  demais joga do res, pos ta dos em dois gru pos

de cinco de cada lado, com pondo uma ima gem de equi lí brio que

gra vita em torno do  goleiro. Somos ten ta dos a pen sar numa ver -

são espor tiva e laica da Santa ceia de Da Vinci. Com uma certa

nonchalance de ancas, o  goleiro detém a bola com a mão  direita

junto ao corpo e  ostenta a  famosa fita roxa com que amar rava o
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Bra si liense, 1981.
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longo cal ção, des ta cada sobre o uni forme todo  branco e o dis tin -

tivo tri co lor.58

Além de espor tista, Mar cos Cláu dio  Felipe Car neiro de Men -

donça for mou-se enge nheiro e cul ti vou, mais tarde, velei da des de

his to ria dor, pes qui sando os pri mór dios da indús tria do car vão de

 madeira e do ferro no Bra sil; além disso, fez uma mono gra fia sobre

o mar quês de Pom bal,  entrou para o Ins ti tuto His tó rico e Geo grá -

fico e veio a ser pre si dente do Flu mi nense em 1943;  durante o noi -

vado, sua  mulher Ana Amé lia com pôs um  famoso  soneto de exal -

ta ção à sua  figura; e a filha do casal veio a ser a crí tica de tea tro,

tra du tora e espe cia lista em Sha kes peare, Bár bara Helio dora.

Em  valioso depoi mento a Jairo Seve riano e Van der Neder

para o  Arquivo da  Cidade do Rio de  Janeiro (21 de julho de 1984),

Mar cos de Men donça  afirma que, até 1908,  quando da vinda dos

argen ti nos do  Alumni ao Bra sil, não se tinha, aqui, a  mínima

noção téc nica e  tática do jogo, que na ver dade se con fun dia com

dri bles a esmo e chu tões “a Mara nhão” (alu são a um  zagueiro do

Ria chuelo que se nota bi li zava por rifar a bola às altu ras). O  goleiro

his to ria os pro gres sos pau la ti nos que per mi tem, por exem plo, a

vitó ria de um com bi nado Rio-São Paulo sobre os pro fis sio nais do

Exe ter City em 1914 (na ver dade, um “esqua drão pro fis sio nal da

ter ceira divi são da Ingla terra”),59 e a vitó ria sobre a Argen tina, em

Bue nos Aires, no mesmo ano, na dis puta da Copa Roca. Nessa

oca sião, a pro pó sito, os dri bles de corpo, as “cos tu ra das” e os “dri -

bles de  engano” pra ti ca dos por Frie den reich,  Rubens Sal les, Bar -

to lo meu e  Arnaldo  teriam cha mado a aten ção da  imprensa argen -

tina como mar cas de  estilo (a infor ma ção é de José  Moraes dos

San tos Neto, e a expres são “dri ble de  engano”,  ligada a essa pri -

meira con quista, se con fir mada,  parece indi car já um desen vol vi -
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58.  Pereira, op. cit., p. 125.

59. Maz zoni, op. cit., p. 99.
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mento ori gi nal do prin cí pio da finta).60 Tudo cul mi nando na vitó -

ria já  citada do Sul-Ame ri cano de 1919, que teve o  efeito exal tante

de con fir mar a capa ci dade com pe ti tiva do fute bol bra si leiro  diante

de argen ti nos e uru guaios, pro je tando-o pela pri meira vez num

ima gi ná rio pano rama inter na cio nal.

A nar ra tiva dessa ascen são, no depoi mento de Mar cos de

Men donça, é pon tuada por um  lamento retros pec tivo pela dis so -

lu ção e o fim do “ama do rismo puro”, que man ti nha o fute bol num

nível  social  isento dos cons tran gi men tos impli ca dos na con vi vên -

cia e no  embate de clas ses.  Falando quase  setenta anos  depois, o ex-

 -goleiro con ti nua, sin to ma ti ca mente, a fazer coro com aque las

vozes que expres sa vam, nos idos de 1910, a neces si dade de ver os

tra ba lha do res  manuais longe dos cam pos de dis puta, e de res tau -

rar a hie rar quia  social e as fron tei ras níti das que a abo li ção tinha

 diluído. Esse  período con te ria já, para ele, os ger mens da degra da -

ção do fute bol rumo ao “ama do rismo mar rom” e ao pro fis sio na -

lismo, que  implica a rever são com pleta do eli tismo.

O mais sig ni fi ca tivo na  figura de Mar cos de Men donça, no

 entanto, é que ele não só repre sen tou o fute bol de sua época com o

 estilo de vida e de  classe cor res pon den tes, mas com pôs junto com

isso um indis so ciá vel  estilo de jogo. Dis ser tando com desem ba -

raço sobre sua pró pria téc nica,  afirma que evi tava o gesto des ne -

ces sá rio e de  efeito, como o espo jar-se com a bola pelo chão. Con -

tra aque les que “ diziam que [...] não que ria sujar a  camisa”,

desen volve uma aná lise apu rada do seu posi cio na mento com rela -

ção ao arco e ao ata cante em posi ção de chute, tendo como base o

 estudo dos ângu los do jogo de  bilhar.61 Afir mava, ainda, ser capaz
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60. José  Moraes dos San tos Neto, op. cit., p. 107.
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de pre ver a dire ção de um chute per ce bendo os movi men tos da

perna do ata cante como um taco de golfe.

A pos tura hie rá tica e geo me tri zante do  goleiro-enge nheiro

pro vo cava uma certa per se gui ção humo rís tica por parte de

Mário Filho, que dizia que Mar cos de Men donça apro fun dou a

tal ponto “a ciên cia do fute bol” que pas sou a se jul gar invul ne rá -

vel, só engo lindo sole ne mente os chu tes imper fei tos, “fora de

todos os cál cu los”.62 Cioso de sua topo lo gia e de seu sis tema teó -

rico, o  arqueiro do Flu mi nense, ao que  parece, só admi ti ria o gol

 sofrido como uma trai ção do Gra va ti nha (para reto mar a  figura

rodri guiana) — mais do que como  mérito do ata cante. Em con -

so nân cia com essa ati tude, desen vol veu uma feno me no lo gia da

bola não dis tante das téc ni cas de medi ta ção e dis ci plina men tal:

numa época em que o goalkeeper podia ser ati rado com bola e

tudo para den tro do gol, na dis puta pelo alto (já que não se con -

si de rava infra ção esse “ata que simul tâ neo de bola e joga dor”),

Men donça teria desen vol vido,  segundo ele mesmo, uma capa ci -

dade de des fo car a vista nos adver sá rios, dei xando-os em “flou”,

e focar a bola em movi mento como “um ponto negro abso luto e

fixo”. Com isso, con se gui ria esta be le cer uma refe rên cia imper -

tur bá vel nos cho ques corpo a corpo no ar, a ponto de lamen tar a

perda de frisson que o fute bol  sofreu  quando se pas sou a não mais

per mi tir esse tipo de carga sobre o  goleiro na  pequena área. A

bola deve ria, ainda, ser domi nada em três fases quase ins tan tâ -

neas de absor ção pelo corpo, de modo a ser defen dida com ges tos

exa tos e eco nô mi cos, em vez de “ata cada” — isto é,  socada e espir -

rada — pelo  goleiro.

O “ estilo Mar cos de Men donça”, ampla mente fes te jado em

sua época tanto por popu la res como por inte lec tuais (Hum berto

de Cam pos defi niu-o como um “aris to crata em tudo”,  jogando
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“com a gra vi dade de um sacer dote”),63 com bina o des cor tino téc -

nico de sua pre coce e ori gi nal for mu la ção do prin cí pio da “oti mi za -

ção do ren di mento” com um tim bre aris to crá tico e exclu si vista, con -

den sado numa  soberba auto no mia (que não deixa de ser uma

auto no mia da  soberba). Ele com bina a “ lógica cien tí fica” apli cada ao

fute bol com uma posi ção trans cen den tal que vê o jogo ao mesmo

tempo de den tro e do alto. Fun dado na  defesa con tra o rebai xa mento

 social do fute bol, vista como essen cial para o pleno exer cí cio do

 esporte, o seu  estilo  encarna e dá forma, mais do que qual quer outro,

ao apo geu do ama do rismo na sua  faceta domi nante, a do “ incluído e

não rejei tado” que se põe na posi ção sobe rana do rejei ta dor.

O  arquivo pes soal de recor tes e fotos do  goleiro, fri sando com

 esmero todas as suas gló rias, foi um mate rial deci sivo com que

Mário Filho con tou na ela bo ra ção de O negro no fute bol bra si leiro.

E não é à toa que o escri tor faça, não obs tante, a mar ca ção  marota

a ele: em certo sen tido, é a sub ver são do seu  estilo emble má tico e

quase herál dico de vida e de jogo que faz pre va le cer o fute bol

popu lar e  mulato. Há uma pas sa gem espe cí fica sobre isso no livro,

 quando o autor fala sobre o modo pelo qual o jeito carac te rís tico

de pegar a bola, com que o  famoso  goleiro a encai xava na asa de um

só braço, foi apro priado e modi fi cado pelos mole ques do Rio de

 Janeiro. Ao imi tar essa  altiva “encai xada em um braço só”, inve já -

vel na sua  solene autossufi ciên cia, o mole que não sabe bem o que

fazer com o outro braço, e, ima gi nando que está por trás do corpo,

acaba  recriando a “ pegada a Mar cos de Men donça” à sua  maneira,

ao modo do mole que  maneiro: “o mole que fez acro ba cia para imi -

tar Mar cos de Men donça, pas sou um braço para trás, tor cendo o

corpo, para alcan çar, com a mão, a bola que já devia estar encai xada

na asa do outro braço”.64 Assim, popu la ri zou-se uma “ pegada a
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Mar cos de Men donça”, a ponto de se tor nar, na época, uma “car -

teira de iden ti dade de golquí per” mirim (algo assim como é hoje a

“peda lada” para o jovem ata cante), e que se tor nava uma ver são

con tor cida e  lúdica do apo lí neo  arqueiro, uma paró dia invo lun tá -

ria, uma con ver são de sua  altiva engenharia em pura e ins tin tiva

bricolagem.

o mole que pri mor dial

É na dire ção da cena invi sí vel do fute bol popu lar dos pri mór -

dios que vai a per gunta sobre a sin gu la ri dade da for ma ção do fute -

bol bra si leiro, que paira como  enigma per sis tente sobre a sua pos -

te rior mente reco nhe cí vel dife rença. Uma ten dên cia irre sis tí vel

 aponta para a  figura do media dor entre as duas cenas, que se ima -

gina como sendo o moleque-gan dula: “os mole ques na cerca, de

olho  grande, espe rando que uma bola fosse fora”, assis tindo trei  -

nos,  pegando rebar bas, “dis pos tos a tudo” para  entrar clan des ti na -

mente no jogo (como os des creve Mário Filho). Eles  seriam os elos

mer cu riais da  cadeia, Pro me teus mirins a rou bar a bola do  Olimpo

de Coe lho Neto e a levá-la para o “ter reno  pedroso e cas ca lhudo” da

 pelada, que um diri gente  inglês des cre veu, hor ro ri zado, nos

seguin tes ter mos, em 1914: “Se você ima gi nar o pior ter reno que

você  conhece, pegá-lo e  estendê-lo como um car pete espa lhando

 pedras e peda ços de  tijolo sobre ele todo, e  depois deixá-lo cozi -

nhando sob o sol tro pi cal, terá uma  remota noção do campo”.65

Quem deu for mu la ção poé tica e paró dica defi ni tiva a essa

nar ra tiva  mítica foi Chico Buar que, na mesma crô nica — “O
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mole que e a bola” — em que esta be lece a dis tin ção con cei tual, já

tra tada aqui, entre os donos do campo (os fute bo lis tas dos paí ses

ricos, que ten dem, desde crian ci nhas, a se dis tri buir orga ni za da -

mente pelo  espaço do jogo, des pren di dos da bola, como engenhei-

ros do ter ri tó rio a domi nar) e os donos da bola (os mole ques dos

paí ses  pobres que a tomam para si, qual mala ba ris tas, gru dando

nela com a inti mi dade amo rosa de bricoleurs ciu men tos).66 O gan -

dula-mole que par ti cipa, pode-se dizer, de uma cul tura que opera

com as  sobras, as rebar bas, que faz uso de um  objeto que ori gi nal -

mente não se des ti nava  àquela fun ção (dife ren te mente da cul tura

da engenharia, que opera com peças fun cio nal mente des ti na das

aos seus fins). O  objeto do  desejo fur tado aos “deu ses” — os ava ta -

res do fute bol bri tâ nico — que o mole que des loca e  adapta a seus

pró prios fins, no caso, é a pró pria bola, que se incor pora, assim, a

uma cul tura da  pobreza.

Veja mos um tre cho da crô nica de Chico Buar que:

Eram eles os donos da bola, marca Mac Gre gor,  quando sem refle tir

a desem bar ca ram na Amé rica do Sul, um  século atrás. No Rio, em

São Paulo, em Bue nos Aires, os ingle ses deti nham, além de todas as

bolas, o mono pó lio das chu tei ras, das cami sas lis tra das e dos cam -

pos de grama  inglesa, como manda a regra, per fei ta mente pla nos e

hori zon tais. Em sen sa cio nais tor neios, com turno e  returno, joga -

vam então Ingla terra vs. Ingla terra. Aos nati vos, além da liber dade

de tor cer por uma ou outra  equipe,  sobrava a ale gria de catar e
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devol ver as bolas, que já  naquele tempo os bri tâ ni cos cata pul ta vam

com fre quên cia. Em 1895,  segundo a crô nica pau lis tana, con fron -

ta vam-se Rail way Team e Gas Team,  quando huma pel lota impren -

sada entre dous ath le tas subiu aos céos e foi cahir às mãos de hum

assis tente.  D’improviso, o cida dão seques trou a pel lota. Met teu-a

sob o braço e esca fe deu-se no mata gal, per se guido por deze nas de

criou los. Foi alcan çado ao cabo de meia hora, às mar gens do rio Ypi -

ranga. E cele brou-se alli, em ter reno  pedroso e cas ca lhudo, o pri -

meiro jogo de bola entre bra si lei ros, com cin coenta actuan tes e

 nenhum goal-kee per.67

A crô nica  inventa o nas ci mento fute bo lís tico do Bra sil

 seguindo mais ou menos o mesmo  método do mole que: rou bar a

bola da nar ra tiva his tó rica, que não tem como con tar esse pri mór -

dio. Um his to ria dor “sonso e  ladrão”, diga mos assim (glo sando a

letra do “Choro ban dido”, do pró prio Chico), isto é, um poeta, faz

das tri pas o pri meiro jogo  mítico que engen drou os  outros jogos,

numa adi vi nha ção cheia de peque nas fal ca truas, hipér bo les e

pará bo las. Nele, a bola trans fere-se para uma outra zona  lúdica, a

pelada, onde passa a fun cio nar num  estado de  franca dis po ni bi li -

dade para o nada (“cin coenta actuan tes e  nenhum goal-kee per”).

Esta que “é a  matriz do fute bol sul-ame ri cano e, hoje em dia mais

niti da mente, do afri cano”, não é mais nem menos do que uma

varia ção “livre mente ins pi rada no foot-ball asso cia tion” (vale dizer,

“onto lo gi ca mente dife rente do fute bol euro peu”, repi sando a afir -

ma ção de Flus ser). O nome é uma subs tan ti va ção do adje tivo

“pelado”, reme tendo ao campo de terra “sem pelo”, sem grama.

Cons ti tuindo-se “numa espé cie de fute bol que se joga ape sar do

chão” (“no meio da rua, em piram beira, na linha de trem, den tro

do ôni bus, no man gue, na areia fofa, em qual quer ter reno pouco
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67. Chico Buar que, op. cit., pp. 54-5.
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con fiá vel”), trata-se de um “ esporte des cam pado” em que “todas as

 linhas são ima gi ná rias — ou flu tuan tes, como a linha da água no

fute bol de praia — e o pró prio gol é coisa abs trata. O que conta

mesmo é a bola e o mole que, o mole que e a bola, e por bola pode se

enten der um coco, uma  laranja ou um ovo [...]”. 

 Embora obe de cendo ao mesmo prin cí pio  lúdico — a dis puta

da bola domi nada com os pés, num campo agora des ni ve lado e

peri cli tante —, a  pelada não obe dece ao dia grama nem ao fina -

lismo do  esporte fute bo lís tico. Não se trata tam pouco de uma

inter pre ta ção mito ló gica do fute bol à  maneira dos nati vos da Nova

Guiné (de que fala mos em “Rito e jogo”), que con ver tiam o jogo

num rito de con ci lia ção dos opos tos (os vivos e os mor tos) atra vés

de um  empate bus cado e pro du zido. O seu hori zonte não é deli mi -

tado pela qua dra tura  estrita da con duta espor tiva, nem pelo cír -

culo impla cá vel da vida e da morte, mas pelas  linhas ima gi ná rias e

flu tuan tes que dis po ni bi li zam uma espé cie de saída pela tan gente.

A  matriz do fute bol bra si leiro for mu lada pelo mito paró dico de

Chico Buar que é uma espé cie de poten cia li za ção do prin cí pio da

con ti nui dade erótica do fute bol, para reto mar a dis tin ção de Nuno

Ramos, como se ele se man ti vesse dis tante do corte des con tí nuo

do sagrado, tanto em sua ver são  moderna e con cor ren cial (a con sa -

gra ção de um ven ce dor atra vés dos seus resul ta dos numé ri cos

cumu la ti vos)  quanto em sua ver são  arcaica (o rito da con ci lia ção

dos opos tos). Nem pro pria mente o cír culo  mítico dos ritos com

bola nem a qua dra tura osten siva do jogo  moderno, mas um entre -

lu gar que não deixa de ser dialeticamente con ci liá vel com este, a se

mani fes tar no pro cesso his tó rico como  elipse. 

A crô nica buar quiana  afirma que, para o autên tico pela deiro,

mesmo  quando pro fis sio nal, “o campo ofi cial às vezes não passa de

um retân gulo chato” (Leô ni das  jogando as chu tei ras fora no jogo

con tra a Polô nia, res pon dendo ao campo lama cento com um

 impulso de  retorno às ori gens). Ao mesmo tempo em que a bola,
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trans fi gu rada por essa meta fí sica  lúdica e con creta, con suma “a

rea bi li ta ção do ovo”, “a subli ma ção do coco”, a ele va ção da “ laranja

em  êxtase”. Em suma, a quintessencialização da bola pre va lece, em

prin cí pio e por prin cí pio, sobre a domes ti ca ção do qua dri lá tero e

a entro ni za ção do cír culo. Pode-se dizer, pas sa dos mais de cem

anos de pro cesso, que tra ços dessa  mítica dis po si ção resis tem no

DNA do ata cante bra si leiro —  quando não no pró prio jogo, pelo

menos  naquela exi bi ção pré via e de praxe, de pre fe rên cia  diante de

estran gei ros, de  toques de mala ba rismo, embai xa das  cheias de

firu las e bolas alça das ao can gote. Em sua expres são esti lis ti ca -

mente plena, o coco redi mido, o  orgasmo da  laranja e o ovo ele -

vado à sua potên cia  máxima estão pre sen tes, como já vimos, no

tra ta mento alte rado da bola, cheia de efei tos, em transe, por Rive -

lino, Mara dona e Ronal di nho Gaú cho.

A  pelada  escapa, assim, do peso algo opres sivo da geo me tria

tota li zante do qua dri lá tero e do cír culo, pro du zindo um  espaço

em que as bor das estão em  nenhum lugar e o cen tro está em toda

parte: onde esti ver a bola. Essa “gra má tica” hete ro doxa não se fur -

tará, por sua vez, a dia le ti zar-se a seu modo, em con tato com as exi -

gên cias do fute bol pro pria mente dito, var rendo o campo com suas

figu ras elíp ti cas e com preen dendo-o em con so nân cia com as

deman das rea lis tas do jogo: deli neia-se aqui um prin cí pio de for-

mação do fute bol bra si leiro como uma dia lé tica entre a sua sin gu -

la ri dade  lúdica e as deman das uni ver sais do  código, envol vendo

gra tui dade e matu ri dade viril, espí rito ama dor e pro fis sio na lismo

con se quente. 

o fute bol, a pron ti dão e  outras bos sas

 Durante a  década de 20, e já após a sin to má tica des pe dida de

Mar cos de Men donça (em 1922), cujo lugar sim bó lico foi “asfi -
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xiado” pelas trans for ma ções  sociais que se dese nha vam no uni -

verso das ligas de fute bol cario cas e pau lis tas, o pro cesso segue, de

certo modo, o ras tro enig má tico de Frie den reich. Este dis pôs da

fama ambi va lente do herói que ao mesmo tempo se mos tra e se

 oculta, atra vés do pro ta go nismo ine quí voco e dis creto com que

dis far çava a con di ção, nem intei ra mente admi tida e nem intei ra -

mente rejei tada, de joga dor  mulato em plena era do ama do rismo

eli tista e  branco. A sua  entrada no fute bol é pos si bi li tada, aliás,

pela con di ção  social de  classe média, dada pela ori gem do pai, um

ale mão radi cado no Bra sil, gra ças à qual come çou a jogar pelo

clube pau lista Ger mâ nia e onde come çou a se fir mar pelo  talento,

trans fe rindo-se  depois para o Ipi ranga e mais tarde para o Pau -

lis tano. A cor e o  cabelo “ruim” indi ca vam a ascen dên cia  materna

(a mãe era uma lava deira negra) e a marca atá vica do escra vismo

bra si leiro, que,  segundo se conta insis ten te mente, ele ten tava ate -

nuar (pelo menos no  começo da car reira)  usando gorro e ali -

sando o  cabelo.68

As pou cas infor ma ções sobre seu fute bol suge rem um arti -

lheiro impla cá vel, mas, ao mesmo tempo, escla re cido.  Durante a

 famosa excur são do Pau lis tano à  Europa, em 1925, em que a

 imprensa fran cesa res sal tou o  estilo “ner voso, fan ta sista e bri -

lhante” da  equipe, o jor nal fran cês  Miroir des  Sports o des creve
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68. Nas par ti das  anuais come mo ra ti vas do 13 de Maio dis pu ta das no final dos

anos 20 entre sele ções de joga do res pre tos e bran cos de São Paulo, Frie den reich

 jogava sem pre no time dos bran cos, pelo qual foi  várias vezes capi tão. Em 1929,

no  entanto, jogou num time de  negros de São Paulo em um amis toso con tra

um com bi nado  carioca. Ugo Gior getti obser vou a mesma ambi va lên cia de

 mulato filho de ale mão no  zagueiro Bauer, do São Paulo e da sele ção de 1950,

ao qual  aplica com pre ci são os ver sos de Mário de  Andrade, que tam bém ser -

vi riam para Frie den reich: “Garoa do meu São Paulo/ Tim bre  triste de mar tí -

rios/ Um negro vem vindo é  branco/ Só bem perto fica negro/ Passa e torna a

ficar  branco”.
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como um joga dor que “vê claro no campo”, e o Sporting diz que ele

“chuta bem, finta habil mente, mas sobre tudo, e antes de tudo, sabe

fazer jogar aos seus vizi nhos e sabe jogar com eles [...]”.69 Os arti gos

refe rem-se ao jogo de  estreia da excur são, em Paris, con tra um sele -

cio nado fran cês, ven cido pelo time pau lista por 7 × 2. (Ainda

assim, uma maté ria jor na lís tica em 1918 cri ti cava seu  suposto

indi vi dua lismo e sua “deso be diên cia à dis ci plina  tática” em ter mos

gros sei ros, sin to ma ti ca mente pre con cei tuo sos e con trá rios, em

tudo, às ava lia ções que vimos: Frie den reich,  segundo um jor nal,

“andou como  macaco em casa de lou ças” e “teve a pre ten são de [...]

pre ju di car a ação de seus com pa nhei ros, inva dindo-lhes as posi -

ções e até  tomando-lhes a  esfera”.)70

Mas a des cri ção por Tomás Maz zoni do  sétimo gol con tra os

fran ce ses, em 1925, mar cado por “El Tigre”, como veio a ser cha -

mado, acres centa às qua li da des ante rior mente apon ta das a capa -

ci dade excep cio nal de fazer um gol enco brindo o  goleiro  depois de

uma série de fin tas com  tabela:

A  última pala vra do dia, porém, havia de caber ao  grande Tigre, que

mau grado as afir ma ções de deca dên cia, ainda é e será de certo por

muito tempo um dos maio res joga do res da atua li dade. Num dado

 momento  recebe um bom passe de Filó e ei-lo que  escapa, numa

inves tida velo cís sima, fin tando toda a  defesa ini miga e acom pa -

nhado por Filó,  pronto para o que desse e  viesse e que de uma das

vezes,  quando o nosso dian teiro  estava emba ra çado, rece beu a bola

e a man teve por  alguns ins tan tes, devol vendo-a a Frie den reich.
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69. Apud Maz zoni, op. cit., pp. 187-8. Curio sa mente, os jor nais espor ti vos fran -

ce ses pare cem apli car ao fute bol, na época, os pro ce di men tos tra di cio nais da crí -

tica tea tral, com bi nando o comen tá rio geral do espe tá culo com obser va ções pon -

tuais sobre cada um dos “ato res”.

70. Ver Mar ce lino Rodri gues da Silva, op. cit., p. 69.
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Este, já pró ximo da meta ini miga, finta o  zagueiro e cobre o guar -

dião com um chute alto, mercê do qual mar cou o  sétimo e  último

ponto dos bra si lei ros.71

A excur são do time de elite pau lista, finan ciada, assim como

o movi mento moder nista, por repre sen tan tes da bur gue sia de

São Paulo, pro cu rava explo rar o inte resse des per tado  àquela

 altura na  Europa pelo fute bol sul-ame ri cano, a par tir do des ta -

que  obtido pela sele ção uru guaia, que ven cera os Jogos Olím pi -

cos de 1924.72 Cabe dizer que os uru guaios se per mi tiam atuar

pio nei ra mente, como na  famosa final de 1919, com joga do res

 negros, tendo como maior des ta que o ata cante Gra dín, cujo

 estilo veloz e  arisco — “tudo nele é ‘ dribling’’’, diz Maz zoni —

impres sio nava pela capa ci dade de reter a bola nos pés mesmo na

car reira, tra vando-a “com incrí vel pro fi ciên cia” e par tindo rapi -

da mente “em fin tas ligei ras, para man dar, afi nal, de sur presa,

pos san tes e cer tei ros chu tes envie sa dos”.73 Dife ren te mente do

que acon te ceu no Bra sil e na Argen tina, “no Uru guai o fute bol
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71. Maz zoni, op. cit., p. 186.  Oswald de  Andrade regis trou essa excur são vito -

riosa num poema do livro Pau-Bra sil (“A  Europa cur vou-se ante o Bra sil”): “7 a

2/ 3 a 1/ A injus tiça de Cette/ 4 a 0/ 2 a 1/ 2 a 0/ 3 a 1/ E meia dúzia na  cabeça dos

por tu gue ses”.  Segundo Décio de  Almeida Prado, “o entu siasmo patrió tico” é

“tem pe rado ou dis far çado pela iro nia” e pela “ secura futu rista”, isto é, a mon ta -

gem sin té tica do poema (Seres, coi sas, luga res: do tea tro ao fute bol. São Paulo:

Com pa nhia das  Letras, 1997, p. 206). O  título é a cita ção de uma can ção de

 sucesso que exal tava os fei tos de San tos  Dumont, com um evi dente ufa nismo

pro vin ciano.  Oswald o  aplica com humor paró dico ao  avanço do time pau lista

em gra ma dos da  Europa.

72. O jogo com o sele cio nado fran cês, ante ce dido de ban quete, foi pre sen ciado,

entre  outras figu ras civis e mili ta res, por Was hing ton Luís e pelo prín cipe de

 Orleans e Bra gança, filho de D. Pedro II. A excur são se vale da ini cia tiva de Anto -

nio Prado  Júnior.

73. Maz zoni, op. cit., p. 145.
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não come çou como forma de lazer dos bem-nas ci dos e sim como

um ins tru mento que os estran gei ros, donos de indús trias ou

admi nis tra do res de gran des pro prie da des  rurais, usa vam para

adap tar o homem do povo às suas  regras e inte res ses”. Desde

cerca de 1880, o fute bol era, ali,  jogado por ope rá rios,  homens do

campo e gente pobre,  incluindo ex-escra vos — “lati nos de san -

gue  rebelde,  negros orgu lho sos, mes ti ços iras cí veis” que o fute -

bol con tri buía para edu car, ali ciar e con ver ter ao tra ba lho. A pre -

coce e excep cio nal qua li dade do fute bol uru guaio, bem como a

sua garra his tó rica ( unindo  classe patro nal e homem do povo

num sen ti mento nacio nal digno de sol da dos defen dendo em

campo “a  pátria até a morte”, como disse deles o hún garo Koc sis),

são inse pa rá veis des sas con di ções ori gi ná rias.74

Se esse fato con trasta com o rigor fér reo com que os argen -

ti nos ris ca ram do seu mapa — e não só do fute bol — todo e qual -

quer sinal da escra vi dão negra (que no  entanto dei xou mar cas

quase secre tas, por exem plo, na for ma ção do tango), a pre sença

de um cra que negro no time uru guaio que se exi bia no Rio de

 Janeiro espi ca çava a evi dente e incon fes sá vel exclu são dos  negros

e mula tos pre sen tes por toda parte.75 Desde 1912, diz Maz zoni,

“extraor di ná rios valo res se per de ram na vár zea, nos subúr bios,

nos ter re nos bal dios onde cres cia assus ta do ra mente o  pequeno

fute bol”. A pre sença e o des ta que de Gra dín não dei xa vam de se

cons ti tuir num cha mado a essa incô moda rea li dade, e o fenô -

meno dos “Gra díns” bra si lei ros — joga do res  negros que ado ta -

ram nos anos seguin tes o nome do joga dor uru guaio como ape -

lido — o  atesta. 

Se os argen ti nos euro pei zan tes zera vam a pre sença negra,
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74. João  Máximo, Jornal do Bra sil, 10 jan. 1981, apud Paulo Per di gão, Anatomia de

uma der rota. Porto Ale gre: L&PM, 2000, p. 97.

75. Ver  Pereira, op. cit., pp. 170-5.
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 enquanto os uru guaios, cam peões do mundo de 1930, cons ti tuí -

ram uma  escola fute bo lís tica mais do que notá vel assu mindo-a

pre co ce mente, o Bra sil  lidava sur da mente com o magma mes -

tiço, que teve seu pri meiro  emblema na  figura soli tá ria e eva siva de

Frie den reich.  Olhado em pers pec tiva,  depois do reco nhe ci mento

de  Fausto no  período liti gioso de tran si ção para o pro fis sio na -

lismo (na  altura de 1930), da con sa gra ção de Domin gos da Guia e

Leô ni das da Silva como íco nes da pri meira afir ma ção do fute bol

pro fis sio na li zado (a par tir de 1933), de Zizi nho como o ocu pante

melan có lico do trono man chado pela der rota de 1950, e pela

entro ni za ção cós mica e  mítica de Pelé e Gar rin cha em 1958, todos

mes ti ços ou  negros, Frie den reich soa como a pri meira ema na ção

incon clu siva do  enigma: como enten der o  alcance e a dimen são

 racial no  esporte em geral e no fute bol bra si leiro em par ti cu lar? Por

que  negros e mula tos domi nam a cena desse pro cesso for ma tivo?

Ou: por que o maior ata cante do fute bol bra si leiro, no  período

ama do rista, vem a ser jus ta mente, ou pra ti ca mente, o único

 mulato em jogo?

Como vere mos logo  adiante, Mário Filho fez das con se -

quên cias disso tudo a ques tão cen tral de sua vida e obra. Mas

 importa comen tar, antes, a con si de ra ção de Hans  Ulrich Gum -

brecht sobre o  assunto, que  esbarra, como ele mesmo  sugere,

num tabu que seria pro du tivo desen can tar. O tabu  reside na afir -

ma ção de que afrodes cen den tes mani fes tam uma pro pen são

con ge nial a res pon der ins tan ta nea mente, e com o corpo todo, a

desa fios que se colo cam e se resol vem no tempo- espaço do jogo,

assim como no da  música e da dança. Trata-se de uma capa ci dade

de impro vi sa ção encar nada que pode ria se tra du zir na pala vra

prontidão, no sen tido de pres teza, agi li dade, desem ba raço espon -

tâ neo  diante de uma  demanda obje tiva que encon tra eco no

 desejo do  sujeito. É ver dade que a ques tão é deli cada, arris cada ao

equí voco e ao mal-enten dido, como toda afir ma ção geral  baseada

226

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 226



num pres su posto  racial, seja posi tivo ou nega tivo.76 Con fli tos

 raciais acu mu la dos e aber tos, pas sa dos e rea tua li za dos, escan ca -

ra dos ou dis far ça dos, fazem que a afir ma ção de que  negros mani -

fes tam uma notá vel prontidão nos espor tes e na  música não seja

rece bida como algo razoa vel mente intui tivo, sufi cien te mente

repre sen ta tivo e veri fi cá vel na his tó ria do fute bol e da arte musi cal.

De fato, a afir ma ção será con fun dida quase que fatal mente, num

erro silo gís tico indu zido pelo campo  minado do  embate ideo ló -

gico, com o equí voco sim pló rio de que todos os  negros têm capa ci -

dade da pron ti dão nos espor tes e na  música, com a pre ten são sim -

plista de que  somente  negros detêm a capa ci dade da pron ti dão nos

espor tes e na  música, e, mais grave, com a ideia espú ria de que a única

capa ci dade de  negros é a pron ti dão nos espor tes e na  música. 

O pri meiro desa fio para a supe ra ção do tabu, num movi -

mento que inco mo da ria tanto con ser va do res bran cos  quanto ati -

vis tas  raciais  negros,  fazendo que a ques tão fosse pos tu lá vel em

outro nível, con siste, por tanto, em afas tar pron ta mente esses ris -

cos mul ti pli ca dos: a apo lo gia e a estig ma ti za ção, o pre con ceito e o

pater na lismo. Como é o pre con ceito que arca com o maior peso da

vio lên cia his tó rica, é impor tante res sal tar que ele já se dis solve, na

pró pria cena das nos sas con si de ra ções, pela sim ples pre sença de

 Machado de Assis e de Lima Bar reto. A capa ci dade inte lec tual ine -
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76. No seu  artigo “Comu ni da des ima gi na das”, no  caderno Mais! do jor nal Folha

de S.Paulo, em 4 de junho de 2006, Gum brecht  afirma que “saber se as vir tu des do

fute bol bra si leiro [...] têm real mente algo a ver com a com po nente afri cana dessa

cul tura, como Gil berto  Freyre suge riu na alvo rada his tó rica da gló ria fute bo lís -

tica nacio nal, cons ti tui [...] pro blema” que “nos con duz ine vi ta vel mente para as

pro xi mi da des de uma zona inte lec tual mente tabu, na qual — por bons moti vos,

por moti vos quase polí ti cos — eu não gos ta ria de tocar aqui”. Em  debate pos te -

rior, rea li zado no Ins ti tuto Goe the de São Paulo, em 4 de julho de 2006, expli cita

que o “tabu” con sis ti ria no reco nhe ci mento da espe cial prontidão dos afro des cen -

den tes para o fute bol e a dança.
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quí voca des ses escri to res, afir mada con tra todas as res tri ções e

adver si da des, vem asso ciada neles a uma sobrie dade ética atra vés

da qual recu sam impli ci ta mente qual quer iden ti fi ca ção apo lo gé -

tica, redu tora e natu ra li za dora da ori gem  racial. Em vez disso, têm

moti vos para refu gar, inte li gen te mente, nas con di ções em que

vive ram, a iden ti fi ca ção pela raça — seja por que  sofrem a rejei ção

e dela se defen dem, seja por que rejei tam o apelo a uma cate go ria

natu ral e bio ló gica em detri mento da afir ma ção pela cul tura.77

Um outro  aspecto fun da men tal da mesma ques tão: a pron ti -

dão para o jogo  implica, ela tam bém, em uma forma espe cí fica e

ele vada de inte li gên cia, não se con fun dindo com uma ati vi dade

pura mente  física. A prontidão é uma inte li gên cia do corpo. Leô ni -

das da Silva, por exem plo, sur preen deu com a evi dên cia de sua

elas ti ci dade extraor di ná ria. Mais que isso, Décio de  Almeida

Prado, que o viu jogar, diz que Leô ni das, assim como Pelé, ou Pelé

como Leô ni das, eram capa zes de dri blar “ valendo-se uni ca mente

da inte li gên cia (inte li gên cia fute bo lís tica, bem enten dido), ao dei -

xar de fazer o que os  outros, todos os  outros, no campo e nas arqui -

ban ca das, espe ra vam dele”.  Segundo Décio, essa sim biose entre o

pen sa mento e a sequên cia viva da  jogada, visí vel,  fluente e ins tan -

tâ nea, como se via tan tas vezes, lem bro eu, nas tabe li nhas de Pelé e

Cou ti nho, seria res pon sá vel pelo fato de que tanta gente fosse aos

está dios para vê-los (Décio se  refere a Pelé e Leô ni das), na espe -

rança de que “entre milha res de joga das conhe ci das,  óbvias”, des -

pon tasse “um des ses lam pe jos de cria ti vi dade que recom pen sam o

 público de sua longa  espera”. A prontidão torna-se, assim, uma

inte li gên cia do corpo e uma mani fes ta ção visí vel de espí rito cria -

228

77. Gil berto  Freyre, op. cit., p. 656: “Deve-se [...] salien tar este  aspecto hon roso

para a hones ti dade inte lec tual do mes tiço bra si leiro: ser capaz de assu mir ati tu -

des con tra o fácil nar ci sismo que o leva ria, tão doce mente, a con si de rar-se a solu -

ção ideal para o pro blema das rela ções entre as raças”.
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tivo: “a emo ção da ideia  quando ginga”, como diz a can ção de Chico

Buar que sobre o fute bol. É só gra ças a ela que se pode afir mar que

“[...] nes ses peque nos mila gres de luci dez, de coor de na ção inte gral

entre espí rito e corpo, o fute bol  revela a sua mais alta natu reza,

tam bém de cosa men tale, como Leo nardo da Vinci dese java que

fosse a pin tura”.78

Temos a  ganhar, por tanto, se, nem que for para espan tar os

fan tas mas de todos os tipos, admi tir mos com sim pli ci dade a

cons ta ta ção não exclu dente nem gene ra li zante, mas des mi ti fi ca -

dora e a cada vez sin gu lar, de que afrodes cen den tes mani fes ta ram

e mani fes tam uma extraor di ná ria pron ti dão espor tiva e musi cal,

que veio a ter um papel deci sivo na cons ti tui ção cul tu ral do Bra -

sil  moderno.79

O exame de um conhe cido  refrão de um samba de Noel Rosa

pode enri que cer o pro blema e aju dar a  remetê-lo a um outro plano

de enten di mento, onde se rela ti viza e  supera, por sua vez, a expli -

ca ção  racial: “O samba, a pron ti dão e  outras bos sas/ são nos sas coi -

sas/ são coi sas nos sas”. Con ve nha mos que, para jogar devi da mente

com essas pala vras, pre ci sa mos per ce ber que elas mes mas jogam

com o verso e o  reverso do que dizem, de  maneira irô nica e autoi rô  -

nica. Elas não se tomam intei ra mente ao pé da letra, mas ins tau -

ram uma mar gem de alu são ao que não está dito, ao que não é sim -

bo li zá vel, o gozo de um sen tido que não está dado pela lin gua gem,

mas que se goza na sobra, na falta, na impos si bi li dade cabal de se

sim bo li zar. Exem pli fi cando com o nosso caso con creto: se a pala -

vra prontidão é o sig ni fi cante do desem ba raço, da desen vol tura, da

capa ci dade de impro vi sa ção incor po rada de que fala mos, ela é

tam bém o da falta de  dinheiro, da ausên cia de recur sos, da “ du reza”

— vale dizer, ela é simul ta nea mente um traço de  excesso e de

229

78. Décio de  Almeida Prado, op. cit., p. 221.

79. Ver João  Máximo, op. cit., p. 72.

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 229



carên cia, de mais e de menos. Para jogar o jogo que ela ins taura,

temos de supor tar o fato de que a pala vra diz ao mesmo tempo

uma coisa (o desem ba raço), a outra (a  pobreza), e ainda outra: o

ponto mais-que-irô nico em que esses sen ti dos opos tos se somam

e se abo lem, sem se redu zir. A lin gua gem é afir mada no seu ponto

de sus pen são: não é  fixada na letra, mas des liza inde ter mi nada,

 somando-se a  outras bossas. A pró pria pala vra bossa, por sua vez,

desig nando ori gi na ria mente uma saliên cia cra niana que a fre no -

lo gia acre di tava ser capaz de deter mi nar dis po si ções do inte lecto,

com o risco de carac te ri zar um  estigma  racial, virou no Bra sil o sig -

ni fi cante de um “patri mô nio ima te rial” de difí cil nomea ção: a

ginga, o jeito, a dis po si ção a habi tar o inter valo do ritmo, os hia tos

da lin gua gem, os  meneios do corpo, ou seja, um equi va lente mais

qua li fi cado de prontidão. Pode-se dizer que a bossa é uma pronti-

dão avi sada, que  conhece os ata lhos do tempo e do  espaço, que vai

sem  pressa e sem abrir mão da graça e da malí cia. 

“O samba [o fute bol], a pron ti dão e  outras bos sas/ são nos sas

coi sas/ são coi sas nos sas” é, por tanto, um enun ciado com plexo, em

que as pala vras-chave osci lam entre o sen tido e seu  oposto, pondo

em ques tão o con junto. No pró prio vai e vem em que nossas coisas

são coisas nossas (o que não é exa ta mente a mesma coisa), ecoa um

mais-de-gozo que é uma espé cie de mais-valia às aves sas, que tira seu

lucro da falta. Curio sa mente, esse não-lugar da lin gua gem é jus ta -

mente um cor res pon dente efi caz do  estilo fute bo lís tico que está -

va mos ten tando pro por, e um traço mar cante da cul tura que des -

liza na alu são, na sín copa, no dri ble, e que não fixa os sen ti dos no

pé da letra. Ao con trá rio, pro voca e des fruta o fato de que eles

escor re gam e abrem um hiato pro po si tal mente sem sen tido, ou de

 excesso e falta dele.80 Não que esse hiato se  esgote no nonsense, mas
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80. Em nível ane dó tico, é o caso do exem plo de Mário Filho,  dizendo que os rapa -

zes do Bota fogo, “quase meni nos”, tra du ziam assim as can ções ingle sas cer ve jei -
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ele é jus ta mente o lugar do lapso cria tivo, da sus pen são que  admite

o vazio sem o qual não se for mula o ines pe rado. Ao mesmo tempo,

é uma estra té gia con ge nial à con di ção da carên cia, da falta e da

 pobreza. Com isso, ele não reproduz o dis curso do poder que tem

como  agente um sig ni fi cante já dado, que pola riza todos os  demais,

mas se  arrisca a pro du zir o impre visto com plexo que vemos em Pelé

e Cou ti nho, em Gar rin cha, em Leô ni das e no samba. Essa sín drome

popu lar cria, desse modo, uma zona pró pria de ação que foi encon -

trar, nas con di ções bra si lei ras, seu ter reno fér til na  música e no

fute bol. Os cus tos a pagar por esse hibri dismo e essa  hybris, por esse

 excesso que  vacila na falta de um  limite, sem pre assi na lado por

 Machado de Assis, serão reto mados  adiante. 

Dito assim, o pro blema  racial deixa de ser o ponto, mesmo

que incon tor ná vel. O  mulato não é o tal do fute bol bra si leiro, nesse

caso, ape nas por uma ques tão onto lo gi ca mente  racial, mas por que

é atra vés dele que os elos recal ca dos da cul tura e da socie dade

falam. Esse nem rejei tado nem admi tido, que  guarda o  segredo

incon fes sá vel do todo (sécu los de escra vi dão e miscigenação), é o

intér prete pri vi le giado da socia bi li dade ambi va lente, do inters tí -

cio, do inter valo, da mar gem em que o sen tido se põe e se sus pende,

ou, em suma, o  agente meta cul tu ral por exce lên cia da prontidão e

da bossa. O media dor — e não neces sa ria mente o  mulato lite ral —

da reci pro ci dade cul tu ral: não o repre sen tante de uma  suposta

natu ra li za ção da cul tura, mas o rela ti vi za dor da fixi dez das raças e

das cul tu ras.
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ras dos mais  velhos do Flu mi nense: “When more we drink toge ther” virou “onde

mora o Pinto Gue des”, e “for he is a jolly good-fel low” virou “a  baliza é bola de

ferro” (op. cit., p. 35). Esses casos des pen ca riam na com pleta irre le vân cia se não

fos sem aná lo gos a tan tos nomes de pol cas e maxi xes curio sos, extra va gan tes e

quase “sur rea lis tas”, nos quais Mário de  Andrade viu um caso sin gu lar de voca ção

nacio nal. A pro pó sito, ver José  Miguel Wis nik, op. cit., pp. 35-42. 
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É em  grande parte desse caldo que se for mou a sin gu la ri dade

do fute bol bra si leiro, desde o mole que pri mor dial, e den tro de con  -

di ções  sociais que  incluem um subs trato pro fundo e  difuso de

pater na lismo. Con di ções que vigo ra ram tanto na Bangu de Do -

min gos da Guia como na Pau  Grande de Gar rin cha: o ope rá rio

com campo de mano bra para o ócio  lúdico, con fe rido pela pró pria

 fábrica inte res sada nas suas vir tu des de rein ven tor da bola. 

o  homero do mara canã

A impor tân cia “homé rica” de Mário Filho para o fute bol no

Bra sil, tal como foi decan tada por seu irmão Nel son Rodri gues,

não se  resume à auto ria do  ensaio inter pre ta tivo O negro no fute bol

bra si leiro.  Aquilo que se diz tan tas vezes com pro pó si tos crí ti cos —

que uma inter pre ta ção de pro ces sos for ma ti vos par ti cipa da fabri-

cação ou da invenção de uma tra di ção nacio nal —, no caso dele é

menos do que nunca uma afir ma ção for çada ou uma sim ples

metá fora. Mas tam pouco a obra dele forja uma ver são ideo ló gica e

ins tru men ta li za dora para uso  direto do  Estado Novo, como tam -

bém se diz. Um  artigo de José Ser gio Leite Lopes81 e o  recente e

escla re ce dor livro de Mar ce lino Rodri gues da Silva, Mil e uma noi -

tes de fute bol: O Bra sil  moderno de Mário Filho,82 fazem ver bem as

pro por ções do caso.  Quando  publica pela pri meira vez o livro, em

1947, Mário Filho já tinha duas déca das de atua ção como agi ta dor

jor na lís tico e pro mo tor do fute bol — agi ta ção envol vida com a

implan ta ção do pro fis sio na lismo e com a cele bri za ção dos cra ques

mula tos sur gi dos no final dos anos 20 e iní cio dos 30. Assim, ele foi

um fator con si de rá vel na afir ma ção do negro no fute bol bra si leiro,
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81. Já  citado na nota 48 deste capí tulo. José Sér gio Leite Lopes, op. cit., pp. 64-83.

82. Ver nota 70 deste capí tulo.

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 232



cuja apo teose resul tante ele mesmo, por sua vez, eri giu em tema

cen tral do seu  ensaio inter pre ta tivo. Para usar uma expres são bem

fute bo lís tica, Mário Filho bateu o escan teio e mar cou o gol de  cabeça

— fora do campo, no ter reno deter mi nante da cons tru ção e con -

so li da ção das ima gens e dos sím bo los. O jor na lista (que vemos

con ver sando com joga do res, em fotos do iní cio dos anos 30, com

o  típico cha péu de banda e um  cigarro no canto  direito da boca,

qual um répor ter de Boca de ouro ou Vestido de noiva) des do bra-se

 depois no  ensaísta e intér prete que tra tou em deta lhe e em con -

junto do fenô meno de cuja pro du ção e pro je ção  pública ele foi um

dos moto res fun da men tais.

Para se ter uma ideia, Mário Filho foi deci sivo para a implan -

ta ção de um jor na lismo espor tivo ágil, que tra zia seus per so na gens

para a cena visí vel, em entre vis tas que plu ra li za vam social mente as

vozes do  esporte e tor na vam defi ni ti va mente ana crô nica a  página

está tica com notí cias de super fí cie e lin gua gem engo mada. O pro -

cesso mar cava a rever são daque las duas cenas que estão na ori gem

do fute bol bra si leiro e se deli neava nas pági nas espor ti vas dos jor -

nais da famí lia Rodri gues, A Manhã, em 1927, e A Crí tica, cuja his -

tó ria come çou em 1928 e ter mi nou tra gi ca mente em 1930. A tra -

gé dia pode ser resu mida assim: Mário Rodri gues, o chefe do clã e

dire tor do jor nal, mer gu lhara na depres são e no alcoo lismo  depois

da morte de seu filho  Roberto Rodri gues, assas si nado em lugar

dele, como uma espé cie de  vítima expia tó ria, por uma  mulher que

fora  objeto de repor ta gens polí ti cas escan da lo sas, tudo em 1929.

Mário Rodri gues mor reu em decor rên cia de uma trom bose cere -

bral em 1930, ano em que o jor nal foi empas te lado nas cir cuns tân -

cias da Revo lu ção. Essa com bi na ção de tra gé dia, famí lia, sexo,

escân dalo, inti mi dade e expo si ção obs cena, vio lên cia par ti cu lar e

 pública, tudo poten cia li zado, é inse pa rá vel, cer ta mente, do  núcleo

da obra fic cio nal de Nel son Rodri gues.

Mas vol tando ao nosso ponto: as ino va ções for mais intro du -

233

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 233



zi das por Mário Filho repre sen ta vam, na ver dade, um golpe no

dis curso fute bo lís tico eli tista, sub ja cente ao jor na lismo espor tivo

até o final dos anos 20. Fre quen tando clu bes, ves tiá rios, cam pos,

asso cia ções, apro xi mando-se dos per so na gens envol vi dos, que se

tor na vam seus per so na gens,  ouvindo as his tó rias, imer gindo “nos

bas ti do res impu ros”, como diz Mar ce lino Rodri gues da Silva,83

Mário Filho  estava pondo em anda mento, como repór ter, a pes -

quisa de campo infor mal  daquele que viria a ser o seu  grande

 assunto ensaís tico. Escre vendo n’O Globo e ins ta lado no Café Nice,

exten são da reda ção e ao mesmo tempo  reduto de joga do res e

músi cos, ponto de cru za mento vir tual do fute bol com o samba, e a

par tir de 1936 diri gindo o Jornal dos  Sports, Mário agi tou parte

 daquela efer ves cente apro xi ma ção entre letra dos e artis tas popu -

la res urba nos atra vés da qual se com pu nha uma repre sen ta ção do

Bra sil  moderno. Ela acom pa nha, de certa forma, os con ta tos de

 Manuel Ban deira com Sinhô, de Gil berto  Freyre, Pru dente de

 Moraes Neto e Villa-Lobos com Pixin gui nha e Donga (nos quais

Her mano  Vianna viu  sinais do pro cesso de cons tru ção cole tiva do

samba como ima gem do Bra sil  moderno),84 e do envol vi mento do

roman cista José Lins do Rego com o Fla mengo e com o fute bol, do

qual se tor nou tam bém um cro nista mili tante. Aliás, hos pe dado na

casa de José Lins,  quando recém-saído das pri sões do  Estado Novo,

Gra ci liano Ramos (que arris cara em crô nica  remota,  escrita ainda

em Pal meira dos Índios, uma pre vi são  falhada sobre o fenô meno

do fute bol no Bra sil como “fogo de palha” e “ modismo lito râ neo”)

teria se depa rado, per plexo, com o fato de que Leô ni das da Silva

pare cia ter pre sença maior, ali, do que Dos toiévski. Essa ane dota

encon tra-se rela tada no livro de Ber nardo Bor ges Buar que de

 Hollanda, O des co bri mento do fute bol: moder nismo, regio na lismo e
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83. Silva, op. cit., p. 122.

84. Ver nota 32 deste capí tulo.
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pai xão espor tiva em José Lins do Rego, que ofe rece um qua dro vivo

e escla re ce dor das mui tas imbri ca ções de fute bol e cul tura no

 período.85  Oswald de  Andrade assi mi lou de pas sa gem o fute bol no

 período moder nista, como vimos, e cri ti cou-o  durante sua mili -

tân cia comu nista, para recu perá-lo mais tarde como uma forma

de tea tro de mas sas. Mário de  Andrade  escreve uma suges tiva crô -

nica sobre um jogo em que o Bra sil é ampla mente der ro tado pela

Argen tina em 1939, num con fronto admi rá vel, como se a “ras pa -

deira mecâ nica” argen tina, “per fei ta mente azei tada”, avan çasse

sobre “onze beija-flo res” bra si lei ros inde fe sos. Vê no “bai lado

mirí fico do jogo” o con traste mito ló gico em que  Minerva-Argen -

tina dá pal mada “num Dio ní sio ado les cente e já com ple ta mente

embria gado”, que, ainda assim,  inventa “umas ras tei ras sutis, uns

jei tos sam bís ti cos de enga nar” e “uns vol teios rapi dís si mos, uma

coisa  radiosa,  pânica, cheia das mais subli mes pro mes sas!”. Mas

 enquanto Dio ní sio-Macu naíma  sucumbe em sua pro messa de

feli ci dade,  Minerva vai “che gando com jeito, com uma segu rança

infa lí vel, baça, vul gar, sem ora tó ria nem  lirismo, e juque! fazia

gol”.86 O texto, poé tico e espi ri tuoso, tem como foco indi reto as

vicis si tu des do cará ter nacio nal, ou de sua falta (tema bem mário-

-andra dino), e pode ser lido, em certo sen tido, como uma  curiosa

ante ci pa ção do con fronto entre Bra sil e Uru guai na Copa de 1950. 

Ganha vam rea li dade,  naquele  momento, as diver sas for mas

de apro xi ma ção entre o mundo eru dito e o popu lar, apro xi ma ção

 aberta pelo moder nismo dos anos 20 e que se torna, na ver dade,

uma linha mes tra da cul tura bra si leira até os anos 60, em todas as
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85. O con tra ponto foi desen vol vido fic cio nal mente por Sil viano San tiago, no

 romance Em liber dade, que tem Gra ci liano por per so na gem. Ver Ber nardo Bor -

ges Buar que de Hol landa, op. cit., pp. 70-2.

86. Mário de  Andrade, “Bra sil-Argen tina”. In Os  filhos de Can di nha. São Paulo:

Mar tins, 1963, pp. 82-3.
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áreas. Pode mos dizer que Mário de  Andrade e Gui ma rães Rosa lhe

deram um  fôlego tota li zante, abar cando o mundo rural e, no caso

de Mário, o  mítico mundo sel va gem. Mas o meio de campo con -

creto,  urbano e  ligado aos meios de massa desse ciclo  envolve a

incor po ra ção explí cita do samba e do fute bol ao uni verso ima gi -

ná rio do Bra sil. É inse pa rá vel disso, cer ta mente, e dos efei tos da

Copa de 1938, o fato de que Ari Bar roso, com po si tor e locu tor

espor tivo, tenha  aberto a “Aqua rela do Bra sil”, em 1939, com os

ver sos “Bra sil/ meu Bra sil bra si leiro/ meu  mulato inzo neiro”. 

Ao lado de par ti ci par afir ma ti va mente da polê mica ado ção

do  regime pro fis sio nal no fute bol bra si leiro (entre os anos de 1931

e 1933), a prá tica jor na lís tica de Mário Filho indu zia a valo ri za ção

do fute bol mis ci ge nado, que lhe era cor res pon dente, e ia par ti ci -

pando deci di da mente do pro cesso pelo qual joga do res  negros e

mula tos iam sendo guin da dos à con di ção de cele bri da des. Entre

esses,  Fausto,  Jaguaré, e, mais que todos, Domin gos da Guia e Leô -

ni das da Silva: Mário Filho “inven tou” pre via mente a ima gem

 pública daque les joga do res que a Copa de 1938 con fir ma ria e con -

sa gra ria. Da Guia, dan çando no campo de jogo os pas sos do miu-

dinho macha diano que  alçava voo em ele tri zan tes “domin ga das”,

como as já des cri tas, e que, mesmo con sa grado, pre fe ria man ter-se,

de certa forma, na zona ambí gua do nem rejei tado nem admi tido —

joga dor do Fla mengo que que ria ter ido para o Flu mi nense. E Leô -

ni das, a cele bri dade que fazia gri tar a sua con di ção estri dente de

admitido e rejei tado, iden ti fi cando-se expli ci ta mente com o para -

digma de Man teiga,  aquele joga dor  baiano que fora incor po rado

ao Amé rica em 1921, antes da hora his tó rica viá vel, no “apa gar das

luzes” da hege mo nia eli tista e  branca, e deje tado em  seguida. 

Mas, no iní cio dos anos 30, o  regime de inclu sões e exclu sões

em vigor já tinha feito  aquela rota ção que é, basi ca mente, o  objeto

de O negro no fute bol bra si leiro: o  modelo Mar cos de Men donça já

era coisa do pas sado, a ambi gui dade de Frie den reich tinha seu eco,
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ate nuado, em Domin gos da Guia, e Leô ni das da Silva era o Man -

teiga que deu certo, sem dei xar de fazer  alarde dessa incon gruên -

cia, por um lado, e de  sofrer per se gui ção e exe cra ção, por outro.

Leô ni das era um  mulato bem  falante, filho de pai por tu guês e mãe

negra, com sim pa tias comu nis tas. Havia rumo res de que o joga dor

tinha rou bado uma joia de uma certa  senhora, e o  estigma de lará -

pio, entre  outros, era-lhe gri tado à beira do campo. Numa des sas

oca siões, bai xou o cal ção e mos trou o pau à pla teia. Se pudés se mos

dizer que esse novo teatro do fute bol bra si leiro, esse tre pi dante

“ins tru mento de dar a ver”, tinha um “autor” implí cito, esse autor

não seria outro senão o irmão de Nel son Rodri gues.

Mas, não bas tasse isso, o senso opor tu nís tico de Mário Filho,

ante nado para as imbri ca ções do fute bol com a  música, patro ci -

nou pela pri meira vez o des file-con curso de esco las de samba, lan -

çado para o car na val de 1932 por O Mundo Espor tivo, que ele edi -

tava. A ideia de “pro mo ver as esco las de samba  segundo o  modelo

dos con cur sos espor ti vos”, suge rida a Mário por um repór ter boê -

mio, “foi um  sucesso e  alguns anos  depois a pre fei tura passa a assu -

mir ofi cial mente sua rea li za ção”.87 Não para por aí o ati ça dor

incan sá vel e envie sado das ins ti tui ções do Bra sil  moderno popu lar

e  mulato.  Movido pela neces si dade empre sa rial e “midiá tica” de

pro du zir suces sos jor na lís ti cos e oti mizá-los,  criando antes, por

meio do jor nal,  aquilo que o jor nal espe lhará  depois, isto é, pro mo -

vendo o clima de expec ta tiva que cerca a imi nên cia e a reper cus são

dos con fron tos fute bo lís ti cos tra di cio nais, Mário Filho “ inventa”

e glo ri fica o Fla-Flu (que Nel son Rodri gues ele vou a mito dos mi -

tos e a pri mór dio dos pri mór dios,  quando afir mou que “o Fla-Flu

come çou qua renta minu tos antes do nada”).  Quando das dis cus -

sões sobre a cons tru ção de um novo está dio que fosse o palco e o

cená rio da Copa do Mundo de 1950, con ce bida subli mi nar mente
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87. José Sér gio Leite Lopes, op. cit., p. 71.
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como a apo teose poten cial das pro mes sas de 1938, Mário Filho

opôs-se à cons tru ção de um está dio mais  modesto e peri fé rico, em

Jaca re pa guá, e sua atua ção foi deter mi nante con tra polí ti cos

influen tes para a ado ção do par tido  máximo: o maior está dio do

mundo, o Mara canã.  Depois da Copa de 1950, suas crô ni cas reco -

lhe ram ainda as cin zas da der rota e sopra ram os ven tos da  virada

de 1958, que o seu livro qui sera já anun ciar em 1947, com a inter -

pre ta ção do fute bol bra si leiro como um revi rão de raça que  augura

a demo cra cia  racial. (O Mara canã pas sou a se cha mar ofi cial mente

Está dio Jor na lista Mário Filho,  depois da sua morte, em 1966.) 

O  grande estu dioso clás sico do fute bol bra si leiro é, por tanto,

um  nativo (como se usa o termo em antro po lo gia) que se envol veu

no pró prio fenô meno até a raiz dos cabe los, fun dando no  espaço dos

meios de massa as con di ções para o desen vol vi mento das poten cia -

li da des que ele veio a exal tar. Seu tra ba lho  difere, em quase tudo, dos

tons dita dos pela obser va ção aca dê mica que mal come çava a se

implan tar sis te ma ti ca mente no Bra sil. A dire triz prin ci pal da sua

ação,  segundo Leite Lopes, é eman ci par o jogo e os joga do res dos

inte res ses par ti cu la res e clu bís ti cos,  criando uma  esfera autô noma

 baseada em  padrões de exce lên cia e reco nhe ci mento  público, garan -

tida pelo pro fis sio na lismo escla re cido ( incluindo o pro fis sio na -

lismo da  imprensa) con tra as suas moda li da des “mar rons”. Sem

expor fron tal mente, ao mesmo tempo, as mano bras e inte res ses da

car to la gem (na inter pre ta ção de Lopes, sua atua ção é  movida por

um desíg nio media dor, com o qual ele busca a expia ção e a subli ma -

ção da tra gé dia fami liar cujo  páthos, mesmo que não os con teú dos,

Nel son Rodri gues maxi mi zou). Se em Nel son temos o  eterno

 retorno de con teú dos resis ten tes ao  moderno,88 em Mário assis ti -

mos ao  esforço moder ni za dor das ins ti tui ções — o fute bol pro fis -
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88. Ver Nuno Ramos, “A noiva des nu dada [o tea tro de Nel son Rodri gues]”, op. cit.,

pp. 51-67.
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sio nal, o jor na lismo espor tivo, o car na val, o Mara canã. Essa ação

eman ci pa tó ria se dá, ao mesmo tempo, no campo inte res sado e mer -

can ti li zado do espe tá culo de massa, agi tada pela  imprensa atra vés da

cul tura da cele bri dade em ascen são, na qual Leô ni das con tra cena

com Getú lio e  Orlando Silva, como vimos, mas tam bém com Car -

mem  Miranda e Evita Perón, num cambalache infin dá vel. O pro jeto

implí cito na sua obra teó rica e prá tica é o de que o Bra sil atua lize as

suas ins ti tui ções em con so nân cia com a sua ori gi na li dade — a des -

ve lar e fazer emer gir. Mário Filho é um dos  heróis de mil faces da sin -

gu la ri dade plu ral do país e da cida da nia asso ciada à “dife rença” (que

terá um outro ava tar à  esquerda na  figura de João Sal da nha). 

Como Gil berto  Freyre, a cujo fra seado o  estilo de O negro no

fute bol bra si leiro deve algo (o tom de con versa, a far tura de epi só -

dios ane dó ti cos, as fra ses coor de na das, pouca subor di na ção),

assim como as crô ni cas devem algo às tira das de Nel son, Mário

Filho expõe a incli na ção bra si leira à adap ta ção mis ci ge nante, à

“reci pro ci dade de cul tu ras” e raças, sem escon der-lhe os  sinais

con trá rios, num pro cesso ina ca bado e não idí lico, mesmo que

triun fante em campo: vio lên cias, maze las miú das, pre con cei tos,

estig mas, misé rias, doen ças (focos den tá rios, sífi lis, alcoo lismo) e

fra que zas psi co ló gi cas  povoam o livro, evi den ciando o ter reno

 minado de onde se  extrai a sua afir ma ção.89 Ao mesmo tempo, o

campo onde vige essa rein ter pre ta ção do fute bol é um  regime per -

meá vel, con fli tivo e plás tico, de exclu sões e inclu sões em revi rada. 
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89. Mar ce lino Rodri gues da Silva faz, no capí tulo 3 de Mil e uma noi tes de fute bol,
uma ins tru tiva sín tese das ques tões meto do ló gi cas e ideo ló gi cas envol vi das no
livro de Mário Filho, ou des per ta das por ele. Em nota às pagi nas 226 e 227, estabe -
lece uma rela ção com pa ra tiva entre Mário Filho e Gil berto  Freyre, afir mando que
“a seme lhança mais sig ni fi ca tiva entre os dois” é “uma per ma nente e não resol vida
ten são entre o reco nhe ci mento das dife ren ças e con fli tos e o  desejo de equi li brar
esses anta go nis mos por meio de pro po si ções sin té ti cas como ‘ mestiçagem’,
‘mulatismo’, ‘demo cra cia  racial’ [que Gil berto  Freyre na ver dade não usa] e ‘mobi -
li dade  social’”. 
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a demo cra cia  racial em ques tão

Num comen tá rio equi li brado e insus peito de qual quer ufa -

nismo,  escrito em 1956 para uma  revista alemã, Ana tol Rosen feld

 afirma que o arco de desen vol vi mento do fute bol bra si leiro ins -

taura, de fato, uma democracia  racial em campo, no que teria

razão a “obra extraor di ná ria” de Mário Filho. Mas não se pode

esten der, diz ele, o reco nhe ci mento do joga dor negro, que se dá

num plano do ima gi ná rio fes tivo e do “ êxtase das mas sas”,

 coroado pela  auréola do extraor di ná rio, ao reco nhe ci mento

 social exten sivo e ordi ná rio da vida  social.90 Pode mos dizer que a

demo cra cia  racial do fute bol bra si leiro pres creve (no sen tido

 médico, de indi car um remé dio) mas não des creve o Bra sil. Ou,

ainda, que ela des creve pos si bi li da des rea li za das e sig ni fi ca ti vas

que não se com ple tam como sis tema. Em  outras pala vras, o país

não coin cide con sigo mesmo, e a demo cra cia  racial tem de ser

com ple xa mente pen sada como algo que é e não é, con tendo nesse

para doxo o xis da ques tão. 

 Segundo Ana tol, a popu la ção de  negros, mula tos e bran cos

 pobres pro du zia “um  grande  número de joga do res de pri meira

 classe”, movi dos pelo  talento natu ral, pela “suc ção da  subida” que

o “remoi nho de chan ces” do fute bol mobi li zava, pelo fato de que

não estu da vam e de que  podiam dar tudo de si no fute bol. O jogo

cons ti tuía-se na ver da deira hora e vez de  homens sem pers pec tiva,

que  tinham tudo para ser desen co ra ja dos pre via mente por sua

con di ção e “tor na dos inte rior mente inca pa zes de enfren tar as exi -

gên cias da vida”. Atra vés do fute bol, eles são sugados para cima

numa ver da deira linha de fuga, numa queda para o alto que redi -

men sio nava ao  avesso, no  entanto, o sen tido da escra vi dão recen -
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90. Ana tol Rosen feld, op. cit., p. 104. Publi cada ori gi nal mente no Anuá rio do Ins -

ti tuto Hans Sta den (Sta den-Jahr buch) sob o  título Das Fuss balls piel in Bra si lien.
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te mente abo lida. Numa socie dade escra vista em que o tra ba lho

 manual era estig ma ti zado e em que o tra ba lho  escravo, como

vimos, rece bia o nome de obrigação, “dar pon ta pés numa bola”, ao

arre pio de qual quer obri ga ção, “era um ato de eman ci pa ção” do

ata vismo da con di ção  escrava. Rosen feld for mula de  maneira

pene trante esse jogo de inver sões: “de  repente o pró prio jogo tor -

nou-se para eles um tra ba lho, e pôde igual mente rela cio nar-se

com a eman ci pa ção dos escra vos — num país que nunca teve o

equi lí brio de uma ética puri tana do tra ba lho — o fato de que, por

outro lado, mui tas vezes tam bém o tra ba lho foi rea li zado como se

fosse um jogo”.91

Pode mos dizer que a for mu la ção de Ana tol Rosen feld é uma

 sóbria tra du ção dia lé tica do para doxo de Flus ser: o fato sin gu lar de

que a escra vi dão, com tudo que tem de avil tante, abri gue em si,

pelo seu cará ter “não webe riano” e estra nho ao asce tismo puri -

tano, um com po nente  lúdico a con tra pelo, per mite que se

 imprima ao fute bol como tra ba lho um pode roso com po nente de

brin quedo. Dimen sões  raciais e  sociais se com bi nam aí de  maneira

inex trin cá vel e ambi va lente. Res pon dendo aos  anseios moder nos

e fre né ti cos das cida des mas si fi ca das que se espe lham nas mano -

bras cole ti vas dos espor tes, de que fala Sev cenko,92 o fute bol bra si -

leiro opera, ao mesmo tempo e pelo menos em seu campo, um

espe ta cu lar revirão93 da expe riên cia cons ti tu tiva e trau má tica da

escra vi dão. A epi fa nia da Copa de 1938 que fez sen tir o fute bol e o
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91. Ana tol Rosen feld, op. cit., p. 85. A refe rên cia à nomea ção do tra ba lho  escravo

como obrigação e a inter pre ta ção de suas con se quên cias na vida bra si leira encon -

tra-se na crô nica já  citada de  Machado de Assis, “29 de maio de 1892”, op. cit.

92. Ver Nico lau Sev cenko, “Fute bol, metró po les e desa ti nos”, Dossiê Fute bol,  Revista

USP, n. 22, jun./jul./ago. 1994. Além de Orfeu extá tico na metró pole, já  citado. 

93. O con ceito de revirão tem sido desen vol vido por M. D. Magno no con texto de

sua Nova Psi ca ná lise. Ver Maria Luiza Fur tado Kahl, A inter pre ta ção do sonho de

Freud. Santa Maria: UFSM, 2000, em espe cial pp. 91-2.
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Bra sil, pela pri meira vez, como se fei tos um para o outro, encon -

trava nele a rea li za ção vir tual, que o tempo con fir mou, de uma

rever são da his tó ria bra si leira  extraída das suas pró prias bases.

Mais do que qual quer outro  esporte, o fute bol dava lugar a essa

gana, da parte de des cen den tes de escra vos ou não, de brin car com

a obri ga ção, de meter os pés pelas mãos e de explo rar a mar gem

ampla e única de gra tui dade, de inven ção indi vi dual, de pro du ti -

vi dade e ócio, de uma nar ra ti vi dade  aberta ao épico mas tam bém

ao trá gico, ao dra má tico, ao  lírico e ao paró dico, que só o fute bol

 inglês, entre as mui tas for mas con cor ren ciais do  esporte  moderno,

per mite. Nele, mula tos criam uma lin gua gem  lúdica (a cur va tura

da reta e a qua dra tura do circo) na qual se cos tu ram os fios mal

amar ra dos da escra vi dão mal abo lida e sem pro jeto, e que se con -

ver tem numa afir ma ção esplên dida de potên cia, que é “pro messa

de feli ci dade”. 

Gil berto  Freyre enten deu esse pro cesso como uma “subli ma -

ção” dos com po nen tes peri go sa mente vio len tos e desor ga ni za do -

res da vida  social, que amea ça ram no  século XIX com uma rup tura

do país. No pre fá cio a O negro no fute bol bra si leiro,  Freyre foi,

 quanto a isso, pos si vel mente mais explí cito do que nunca em toda

a sua obra. Diz, ali, que “o desen vol vi mento do fute bol, não num

 esporte igual aos  outros, mas numa ver da deira ins ti tui ção bra si -

leira, tor nou pos sí vel a subli ma ção de  vários daque les ele men tos

irra cio nais de nossa for ma ção  social e de cul tura”.  Afirma que, na

falta dele ou de algo que lhe cor res pon desse no sen tido de domar e

trans for mar desde den tro os impul sos irra cio nais e as for ças des -

tru ti vas, “o can ga cei rismo teria pro va vel mente evo luído para um

[...] gangs te rismo  urbano [...]”, “a capoei ra gem [...] teria pro va -

vel mente vol tado a enfren tar a polí cia das cida des sob a forma de

con fli tos mais  sérios que os anti gos entre valen tes dos mor ros e

guar das-civis das ave ni das, agora asfal ta das”, “o samba teria se con -

ser vado tão par ti cu lar mente pri mi tivo, afri cano, irra cio nal que
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suas moder nas esti li za ções  seriam des co nhe ci das, com pre juízo

para a nossa cul tura e para o seu vigor  híbrido” e “a malan dra gem

tam bém teria se con ser vado intei ra mente um mal ou uma incon -

ve niên cia”.94  Naquele  momento vê, por tanto, o fute bol (e pode mos

dizer que as for ças que lhe cor res pon dem, como a  música popu lar)

impe dindo o país de engol far-se nos hor ro res que ron dam a socie -

dade por den tro e por baixo: o fute bol é o fármacon pro di gioso, o

 veneno remé dio que con verte a vio lên cia, a desa gre ga ção  social, o

pri ma rismo, o opor tu nismo  vicioso e esté ril, em arte e em pers pec -

tiva de afir ma ção do país. 

 Entenda-se o papel do fármacon: ele é a força que  revira em

seu con trá rio, o mesmo que se trans forma em outro, o  avesso do

 avesso. O pro cesso que per mi tiu aos  negros  entrar num jogo do

qual esta vam excluí dos e virá-lo, tal como des crito por Mário

Filho, é a garan tia para o salto civi li za tó rio ori gi nal capaz de trans -

cen der o giro em falso na vio lên cia e no pri ma rismo, tal como for -

mu lado por  Freyre. Pode ría mos dizer, no  entanto, que, assim

como avan çou, o pro cesso é vir tual mente rever sí vel, de tal modo a

vio lên cia e a sua subli ma ção estão inti ma mente liga das. A epi fa nia

do fute bol bra si leiro, para Gil berto  Freyre, tem como seu nega tivo

o espec tro peri go sa mente real e viru lento da vio lên cia pri má ria,

do pri mi ti vismo sem saída e do opor tu nismo irres pon sá vel afun -

dando no caos  social. 

Essa cons ta ta ção per mite con si de rar cri ti ca mente a for mu la -

ção de Gil berto  Freyre sobre o fute bol e a cul tura, de uma pers pec -

tiva atual, no seu  alcance e no seu  limite. Devol vendo a ela, com

recuo his tó rico, a enge nhosa tor são que ela rea liza, é pre ciso dizer

então que o fute bol bra si leiro pen ta cam peão mun dial ele vou reco -

nhe ci da mente à potên cia  máxima a sua exce lên cia téc nica e artís -

tica, ao mesmo tempo em que as vio lên cias que ele subli ma ria cres -
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94. Gil berto  Freyre, “Pre fá cio à pri meira edi ção”, em Mário Filho, op. cit., p. 25.
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ce ram em potên cia. Os hor ro res que Gil berto  Freyre des creve

como supe ra dos pelo  advento do fute bol pare cem uma des cri ção

cabal e pre cisa daque les que conhe ce mos hoje: a vio lên cia  urbana,

o crime orga ni zado (os mor ros enfren tando “a polí cia das cida des

sob a forma de con fron tos mais  sérios que os anti gos”), a malan -

dra gem (ele vada a opor tu nismo e irres pon sa bi li dade gene ra li -

zada) resis tindo como “um mal” crô nico e “um incon ve niente”.

O fute bol che gou a se for mar (no sen tido de ter desen vol vido ple -

na mente as suas poten cia li da des, a ponto de  dominá-las), e a

nação não. Os des ti nos opos tos da cul tura e da socie dade apre -

sen tam-se como duas faces do mesmo nó, e a tera pia pela cul tura,

que faz do mal o seu antí doto,  resiste no seu ponto esta cio ná rio.

Não é à toa que, visto pelo  prisma do fute bol, que o  encarna aos

olhos de todos, o país se rea liza extraor di na ria mente  enquanto

não se rea liza nunca.

É nesse ponto que se dá uma encru zi lhada  lógica e ideo ló gica.

Os crí ti cos  usuais de Gil berto  Freyre dirão que o fra casso da subli -

ma ção do Bra sil pela cria ti vi dade da cul tura mes tiça e tro pi cal é uma

prova de que as ver da dei ras ques tões liga das ao fute bol e ao Bra sil

devem ser pro cu ra das em outro lugar — em fato res socioe co nô mi -

cos e polí ti cos. O fute bol será con ce bido como o exce lente pre texto

para tra tar daque las coi sas que estão em volta dele, e que são as que

ver da dei ra mente impor tam. Dirão tam bém que a mes ti ça gem é um

falso pro blema ou uma falsa solu ção que pro cura enco brir com o

manto da demo cra cia  racial os cho ques camu fla dos de raça e de

 classe. No  entanto, o mais impor tante na for mu la ção de Gil berto

 Freyre, a meu ver, é que ela toca, cons cien te mente ou não, no ponto

nevrál gico  segundo o qual os fra cas sos e as rea li za ções bra si lei ras

(que se dão sobre tudo em cer tos cam pos da cul tura) fazem parte de

um só pro cesso, cuja dis so cia ção  interna  resiste desa fia do ra mente

como  enigma. Nesse caso, o fute bol não é ape nas a oca sião para estu -

dar a socie dade à sua volta, mas um dos ele men tos nuclea res nos
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quais pode se ler, num nível não ver bal, o fato irre ba tí vel de que o

Bra sil é uma droga, em toda a potên cia ambi va lente da expres são: a

subs tân cia não subs tan cial que se carac te riza por ser ao mesmo

tempo mor tí fera e sal va dora, reden tora e des tru tiva, divi dindo-se e

 repondo-se, sem se deci dir entre essas faces opos tas.95

a catás trofe

A Copa de 1950, que se rea li zou no Bra sil  depois do lapso sem

Copas da  Segunda  Guerra, ofe re ceu um palco quase ina cre di tá vel

para o desen vol vi mento dessa sín drome. Em um “país sem gló rias,

saído de uma dita dura, no  marasmo do  governo Dutra e antes do

 impacto da volta de Var gas ao poder e da eufo ria desen vol vi men -

tista de Jus ce lino Kubits chek” (que  erguerá Bra sí lia dez anos

 depois), cons truiu-se em dois anos o maior está dio do mundo,

com uma capa ci dade para quase 200 mil pes soas.96  Olhada retros -

pec ti va mente, essa  aposta monu men tal se mate ria li zava num

inde ciso com passo de  espera his tó rico: nem mais a ditadura de

Var gas, nem ainda o  retorno de Var gas — seus impas ses e sua tra gé -

dia —, menos ainda o arran que desen vol vi men tista. As novas elei -

ções pre si den ciais avi zi nha vam-se e, por coin ci dên cia ou não, o

PTB homo lo gou a can di da tura de Getú lio Var gas no pró prio dia da

inau gu ra ção do Mara canã, 16 de junho, um mês exato antes da

par tida final da Copa. 

95. A ques tão da ambi va lên cia inde ci dí vel com pa re cendo como “uma estra nha

meta fí sica das  letras bra si lei ras” é tra tada agu da mente por José Anto nio Pasta

 Júnior em Pompeia: A meta fí sica rui nosa d’O Ate neu, Tese de Dou to rado, Uni ver -

si dade de São Paulo, 1991, encon trando um ponto de sín tese na  página 225. A tese

per ma nece infe liz mente iné dita,  podendo ser con sul tada no banco de teses da

Facul dade de Filo so fia,  Letras e Ciên cias Huma nas/USP.

96. Paulo Per di gão, op. cit., pp. 27-8.
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Para além da con jun tura, no  entanto, a gran dio si dade inu si -

tada do está dio, que o nosso obser va dor  inglês, Brian Glan ville,

sen tiu ainda no Bra sil vs. Uru guai como um vasto can teiro de

obras hiper lo tado, será a arena ideal para o balan ceio fra go roso

entre a ambi ção de gran deza e a impo tên cia infan ti li zada de um

povo peri fé rico e anar coide, posto entre as pri mí cias da rea li za ção

ori gi nal suge rida pela Copa de 1938 e o temor incon fes sá vel de

que essas pro mes sas regri dam eter na mente a um ponto inul tra -

pas sá vel. Tudo con tri buiu para a tea tra li za ção em  escala colos sal

dessa sín drome. Por isso mesmo o  trauma bra si leiro, na Copa de

1950, foi e é con ti nua mente lem brado e repe tido em prosa, em

verso, em  ensaio, em foto, em filme: essa recor rên cia insis tente

cum pre aí a fun ção freu diana de rasu rar o  trauma atra vés da sua

infi nita repe ti ção fan tas má tica,  diante de um con teúdo insu por -

tá vel que se deu a ver. 

Um dos mais notá veis  livros sobre fute bol escri tos no Bra sil,

o  ensaio Anatomia de uma der rota, de Paulo Per di gão, con tém, por

exem plo, a trans cri ção integral da trans mis são radio fô nica da par -

tida final, em que o Bra sil per deu do Uru guai por 2 × 1, comen tada

em suas míni mas refra ções. É um clás sico da obses são: o autor,

então com onze anos, que  estava no está dio no dia do jogo, se vê

cap tu rado numa perda em queda livre cujo luto  parece não caber

numa vida  inteira, e onde a lem brança do jogo, assim como o jogo

da lem brança, não podem ter mi nar: “há [...] uma rela ção afe tiva

com a Copa de 1950 e, em par ti cu lar, com o jogo Bra sil × Uru guai,

que pare cem-me des fru tar de uma ‘vida  honorária’ à mar gem do

tempo uni ver sal e se con ser vam inde fi ni da mente em dis puta, em

um fluxo  eterno que só desa pa re cerá  comigo”.97 O  ensaísta  invoca

Freud (a “causa pre ci pi tante” da “perda da ino cên cia”); Jean Coc -

teau (as ima gens frag men tá rias da Copa de 1950, banha das de uma
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luz res plan de cente e mis te riosa, são a prova de que “o  advento da

foto gra fia, e [...] do  cinema, con se guiu reve lar a morte em seu tra -

ba lho”); Hei deg ger e Santo Agos ti nho (“não encon tra mos o

tempo em parte  alguma” e “ aquilo que já pas sou e  aquilo que ainda

virá estão sem pre ‘em outro  lugar’”);  Proust (ao “reen con trar-me”

no Mara canã em 16 de julho de 1950 me  deparo “com uma ‘reali-

dade’ estra nha e  febril, na qual mal me reco nheço, pois já não sou

o mesmo que era e, no  entanto, con ti nuo sendo”); Hegel (ani mar

com a fun ção esté tica “a seve ri dade e a aspe reza da razão”, des ven -

dar “a  beleza do infor tú nio da con di ção  humana ante a adver si -

dade ine vi tá vel do mundo”). Todo esse edi fí cio filo só fico,  erguido

à  maneira de um ver da deiro Mara canã meta fí sico para dri blar o

sen ti mento da exis tên cia  humana como mal-enten dido atroz,

 vacila, no  entanto,  diante da cons ta ta ção ater ra dora e insis tente de

que “nunca mais o Bra sil  ganhará a Copa de 50” (o des ta que é meu).

A memó ria pun gente “tor nou-se [...] algo de  irreal”, que se autos sus -

tenta e se  guarda num mundo “imu tá vel, cons tante e [...] já aca -

bado, sub misso a um des tino ubí quo e pre fi xado”. 

O livro faz uma fina recons ti tui ção do con texto que cami -

nhou para tama nha der ro cada. Mas o ine gá vel exer cí cio de matu -

ri dade em que se cons ti tui Anatomia de uma der rota, evi den ciado

pela qua li dade crí tica do  ensaio,  parece não poder dei xar de repi -

sar eter na mente o  núcleo infan til que é a sua maté ria, sendo a

 franca expo si ção dessa incon gruên cia uma das mar cas do livro. O

luto só se faz à custa de uma insis tente rei te ra ção da melan co lia e

uma ela bo rada esti li za ção de seu cír culo sem saída. Aliás, como

mos tra o autor do  ensaio, a  Gazeta Espor tiva Ilus trada estam pou,

na época, qual a pró pria  esfinge da melan co lia, a man chete:

“Nunca mais... Nunca mais...”. O  refrão do poema de Edgar Allan

Poe, em que um corvo enig má tico e sinis tro  repete cega mente —

“Never more!” — a toda per gunta que se lhe faça, serve à per fei ção

para pon tuar esse luto sem fim e sem fina li dade. 
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Nunca uma fra ção do incons ciente do Bra sil terá se entrea -

berto em espec tro, no  imenso nega tivo de uma foto sem pre atual,

como nessa tarde — por que o que acon te ceu ali está, aliás, sem pre

rea con te cendo entre nós, de  maneira entra nhada e não tão facil -

mente per cep tí vel. E todas as diva ga ções de Paulo Per di gão sobre o

tempo per dido se dis sol ve riam numa lamú ria neu ró tica não fosse

o fato de que “as quase 200 mil pes soas que lota ram o Mara canã na

tarde de 16 de julho cons ti tuíam uma espé cie de quin tes sên cia do

homo bra si lien sis em seus fun da men tos his tó rico-antro po ló gi cos”,

medu sa dos pela encar na ção do fute bol no des tino do país, vendo-

-o fixar-se numa  lutuosa ale go ria ao vivo e dese nhar-se sobre o

campo, como num impla cá vel lance de  búzios, a ima gem ter rí vel

da sua invia bi li dade e o espec tro de “uma deses pe rança  quanto à

efe ti va ção de qual quer pro jeto cole tivo”. O  ensaísta desse clás sico

 movido pela fixa ção, em con tra po si ção ao enge nho tota li zante,

ani mado e volú vel de Mário Filho, é tam bém um  nativo do jogo

que ele veio a des trin char:  enquanto um pro mo veu na prá tica o

fute bol  mulato que decan tou, o outro  sofreu in loco, e desde então

lou ca mente, a par tida que se apos sou dele como o “ cavalo” de uma

enti dade no can dom blé. 

Paulo Per di gão diz que, em sua “esta tura his tó rica e mito ló gica”,

a der rota de 16 de julho é “o  grande  emblema do Ima gi ná rio do país”,

e tam bém “uma das repre sen ta ções da nacio na li dade em seu empe -

nho por uma iden ti dade pró pria”. É impor tante reter aqui essas duas

 noções neces sa ria mente imbri ca das: iden ti dade e ima gi ná rio. O epi -

só dio “traz o encan ta mento  mágico de uma gesta efê mera, tendo por

cená rio sun tuoso um Coli seu da era  moderna”, lite ral mente um

nicho colossal da pai xão dio ni síaca, extá tico na “soli dez e pere ni dade

do  rochedo” e na “calma gran deza de uma ruína clás sica”, edi fi cado

“como pan teão para a gló ria nacio nal”, mas cená rio “onde bro tou a

pro va ção de  heróis esque ci dos e o infor tú nio e a deses pe rança de um

país  inteiro”. Para que se enten dam as dimen sões trá gi cas de que se
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inves tiu o fra casso, ultra pas sando em muito a ocor rên cia de uma

der rota no  esporte, é deci sivo saber, antes de mais nada, que a nar ra -

tiva dese nhada pela Copa expôs e maxi mi zou, com a cruel dade dos

deu ses, a pró pria osci la ção ver ti gi nosa entre a potên cia e a impo tên -

cia, entre os voos do ima gi ná rio e sua  súbita rever são ao real. 

A vitó ria con tra o  México no jogo de  estreia, por 4 × 0, cor res -

pon deu, sem novi dade, ao espe rado. O  empate por 2 × 2 con tra o

ferrolho suíço, que se deu no  Pacaembu, com uma esca la ção des ti -

nada a apla car os brios pau lis tas e a ate nuar a his tó rica dis sen são

entre Rio e São Paulo, por sua vez, pro du ziu uma onda de desâ -

nimo e pes si mismo que “inva diu o país”. Dado que a maio ria dos

joga do res do sele cio nado bra si leiro, bem como seu téc nico, Flá vio

Costa, eram do Vasco da Gama, jogar em São Paulo com  alguns

joga do res pau lis tas não dei xava de ser uma mano bra poli ti ca -

mente con ci lia tó ria e agre ga dora, que aca bou por esbar rar, no

 entanto, num  entrave peri goso. O jogo  seguinte, com a Iugos lá via,

se dava sob risco de des clas si fi ca ção em caso de  empate ou der rota,

o que rever teu em nega ti vismo e des crença já con ta gian tes. Mas

bas tou a vitó ria por 2 × 0 para desen ca dear, por sua vez, “uma cres -

cente onda de eufo ria, pre sun ção e triun fa lismo”. 

Come ça mos a assis tir aqui, por tanto,  àquele dis po si tivo

 típico, e sin to má tico até a raiz dos cabe los, de uma pen du la ção

ima gi ná ria e ciclo tí mica entre o tudo e o nada, sem meias medi das

emo cio nais, em que os cri té rios pon de ra dos e rea lis tas de ava lia -

ção sucum bem ao menor sinal dos fatos, desa guando em cau dal. E

o que se  seguiu, para o bem e para o mal, foi, de fato, um ver da deiro

cau dal de gols. A  famosa  goleada sobre a Espa nha, por 6 × 1, três

dias antes da  última par tida, con tra o Uru guai, foi rit mada ines -

que ci vel mente pelo coro monu men tal do Mara canã  entoando em

unís sono deli rante a mar chi nha car na va lesca “Tou ra das em

Madri”. Ela se  seguia à vitó ria sobre a Sué cia, por 7 × 1, e con fir -

mava, num cres cendo car na va lesco, a sen sa ção de domi nar a rea -
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li dade sob a espé cie do  lúdico, de trans for mar a vida em jogo e de

encon trar por essa via con ge nial um lugar pró prio e ori gi nal no

mundo. 

Enri quece e com plica o qua dro saber, pelo tes te mu nho unâ -

nime dos jor na lis tas estran gei ros pre sen tes, que o delí rio não era

cal cado pura mente na incon sis tên cia da fan ta sia cole tiva, mas que

o Bra sil  jogava, em vez disso, um fute bol fan ta sioso, encan ta tó rio

e único, efi caz e artís tico. Brian Glan ville o diz sem meias pala vras,

de um modo que faria  inveja a Mário Filho ou Gil berto  Freyre:

“Joga do res  negros  tinham desde algum tempo trans for mado e

domi nado o fute bol bra si leiro. Seus extraor di ná rios refle xos, a um

só tempo balé e ginás tica, sua con cep ção do jogo, tão radi cal mente

nova e tão explo si va mente efe tiva, leva ram, a certa  altura do tor -

neio, um jor na lista  romano a cla mar: ‘Come resis tere?’”.98 Não sabe -

mos se a per gunta se  refere à difi cul dade de resis tir em campo a

uma  equipe tão envol vente, ou se à difi cul dade de resis tir na arqui -

ban cada ao seu poder sedu tor — con si de rada tama nha fusão entre

efi cá cia e  beleza, entre com pe ti ção e espe tá culo. Por oca sião da

par tida con tra a Sué cia, diz Glan ville que “o Bra sil  jogava um fute -

bol do  futuro, algo quase sur rea lista, tati ca mente comum mas tec -

ni ca mente  soberbo, no qual joga do res  geniais, não sacri fi cando

um milé simo de seu  direito ao vir tuo sismo e ao espe tá culo, encon -

tra vam um exta siante modus vivendi”. Na imi nên cia da par tida

con tra o Uru guai,  observa ainda que “a intrin cada e elé trica com -

bi na ção de seu trio cen tral avan çado, Zizi nho, Ade mir e Jair, era

devas ta dora. Um movi mento [...] era espe cial mente inu sual e efe -

tivo. Para  variar o  método nor mal de ata que — pas ses cur tos alter -

na dos com bolas em pro fun di dade, agu da mente angu la das para as

pon tas, às vezes com mais de vinte jar das — Ade mir atra sava para

o domi na dor Bauer. Este espe rava, com o pé sobre a bola,  enquanto
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Zizi nho, com seu jeito rela xado e quase dis pli cente, tro tava de

volta como um cão obe diente para tomá-la do com pa nheiro”.99 A

des cri ção cor res ponde, pode-se dizer, à sur presa  frente à ins tau -

ra ção de um tempo de jogo iné dito,  cavando bura cos apa ren te -

mente impro du ti vos, zonas algo ocio sas, bus ca das por des fas tio,

por tédio à redun dân cia, por caden cia mento e varia ção do ritmo

do jogo, por uma espé cie de tra ta mento  íntimo e pes soal da bola

e do campo, que não se vê obri gado a per se guir uma efi ciên cia

que, no  entanto, brota como que natu ral mente. A fina obser va ção

do jor na lista  inglês de uma  jogada sutil como essa é, de certa

forma, mais reve la dora das trans for ma ções que se pro ces sa vam,

indi cando sin gu la ri da des do fute bol bra si leiro, do que a das joga -

das mais evi den tes e espe ta cu lo sas que, não obs tante, se mul ti pli -

ca vam. 

Willy Meisl, do World  Sports de Lon dres, afir mou que Zizi nho

era um gênio pró ximo da per fei ção, e Gior dano Fat tori, do  Gazetta

Dello Sport de Milão, se esten dia sobre o mesmo ponto: “No jogo

Bra sil vs. Espa nha viu-se tudo o que se pode ria ima gi nar teo ri ca -

mente em fute bol. Houve ciên cia, arte, balé, e até joga das de circo.

Mas, entre todos os onze joga do res dessa  equipe  mágica do Bra sil,

um  estava em  relevo. Era Zizi nho, o mes tre da esqua dra. Seu fute -

bol fazia recor dar Leo nardo da Vinci [...]  criando obras-pri mas

com os pés na  imensa tela do gra mado do Mara canã”.100 (A com pa -

ra ção desa bu sada não é intei ra mente nova, de todo modo: já

vimos Décio de  Almeida Prado rela cio nar Da Vinci com Pelé e

Leô ni das invo cando no seu caso o sen tido pre ciso do fute bol como

cosa men tale.) O chi leno Pepe Navas ali nhou “a  máquina espor tiva

cons truída por Flá vio Costa” entre “os monu men tos do Bra sil

 moderno, junto ao  Cristo Reden tor e aos arra nha-céus de Copa ca -
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bana”. E Ari Bar roso, lem brando a pre sença da  capoeira, do

 maxixe, do jongo e do frevo  naquilo que via em campo, com pa rou

essa  máquina a uma orques tra sin fô nica que  tocasse samba. 

De fato, a con jun ção entre o fute bol e a  música tem a sua

demons tra ção explí cita em Bra sil vs. Espa nha, com o Mara canã

 inteiro can tando, como já dis se mos, “Tou ra das em Madri”. A mar -

chi nha car na va lesca, com posta por  Alberto  Ribeiro e João de

Barro — o Bra gui nha —, fora gra vada em novem bro de 1937 por

Almi rante, e, como mui tas de Bra gui nha, per ten cia já à memó ria

cole tiva como se exis tis sem desde sem pre, com pos tas por nin -

guém.  Depois do  quarto gol, mar cado por Chico aos onze minu tos

do  segundo tempo, e pro vo cado pelos “olés” da mul ti dão,  consta

que um grupo come çou a cantá-la em algum lugar do está dio. A

ini cia tiva con ta giou pron ta mente as 150 mil vozes, que se jun ta -

ram num coro ines pe rado e espon tâ neo,  seguido de perto pela

Cha ranga do Fla mengo, de Jaime Car va lho, “ eleito pela loja Dra -

gão dos Teci dos o chefe da tor cida orga ni zada bra si leira”.

Eu fui às tou ra das em Madri

( Parará tchim bum bum bum

 Parará tchim bum bum)

E quase não volto mais aqui-i-i

Pra ver Peri-i-i

Bei jar Ceci

( Parará tchim bum bum bum

 Parará tchim bum bum)

Eu  conheci uma espa nhola

Natu ral da  Catalu-unha

Que ria que eu  tocasse cas ta nhola

E  pegasse o touro à u-unha

 Caramba

Cara co les
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Sou do samba

Não me amo les

Pro Bra sil eu vou fugir

Isso é con versa mole

Para boi dor mir

( Parará tchim bum bum bum

 Parará tchim bum bum)

Não se tra tava de uma mani fes ta ção de eufo ria habi tual de

uma tor cida  diante de um jogo. A mar chi nha tomou pro por ções

avas sa la do ras,  reboando por toda a estre pi tosa  elipse do está dio.

 Segundo João  Máximo, “a mul ti dão pro lon gava de tal forma o u de

Catalunha e unha que se tinha a impres são de que um vento forte

 soprava sono ra mente das arqui ban ca das, das  gerais, das cadei ras

cati vas”101 (vale dizer, a força desen ca deada jun tava todos os seto -

res  sociais, repre sen ta dos na estru tura do está dio — que Leite

Lopes viu como o tea tro e a tea tra li za ção do Bra sil —, numa apo -

teose fusio nal). Simul ta nea mente, o time  parece ter  entrado numa

rela ção de  franca siner gia com a  música, inte ra gindo em campo

com o seu ritmo: “era como se o coro dos tor ce do res  atuasse em

con tra ponto às joga das dos cra ques bra si lei ros, as duas coi sas se

com ple men tando”.102

Tama nha sim biose só pode ria se dar como a cris ta li za ção de

mui tas cama das de sen tido acu mu la das. Can tar  durante o jogo

uma mar cha de car na val que paro diava um paso doble e se refe ria

ao  grande rito espa nhol das tou ra das, nas quais a mul ti dão por sua

vez entoa olés em coro, trans for mava pelo fute bol o time da Espa -

nha numa espé cie de touro paró dico, e assi mi lava e con ver tia o rito

253

101. Apud Per di gão, op. cit., p. 86.

102. Jairo Seve riano e Zuza Homem de Mello, A can ção no tempo, apud Per di gão,

op. cit., p. 86.

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 253



da tou rada em um  imenso rito car na va lesco. Pode-se ima gi nar o

 efeito de des re cal que inves tido na cena, e o  quanto ela pre sen ti fi -

cava em  escala eufó rica as pro mes sas de uma cul tura mes tiça, sem

reco nhe ci mento em plano mun dial, exer cendo desem ba ra ça da -

mente a sua pro pen são a incor po rar o  alheio e dar-lhe os pró prios

sen ti dos. Nesse caso dupla mente, assi mi lando a um só tempo o

fute bol  inglês e a tou rada espa nhola a uma “ lógica” toda pró pria. 

Mas o que não se cos tuma dizer a pro pó sito do epi só dio é que

esse  momento de delí rio eufó rico abso luto, de encon tro pleno

com a fan ta sia cole tiva, já con tém, de certa forma, na apo teose do

con junto e cifra das na pró pria can ção, as pre con di ções do fra casso

que se segui ria três dias  depois. O  transe do unís sono de massa,

embria gado pela sen sa ção da potên cia que se  extrai do fute bol que

se mis tura com a  música, sus tenta a pre ten são de que a rea li dade

está ren dida defi ni ti va mente ao pra zer, como se essa mani fes ta ção

do  desejo se con fun disse com o fato con su mado. Mais do que um

 momento de  êxtase espor tivo e artís tico, o homo brasiliensis tomou

ao pé da letra, nesses dias, e nos dias seguin tes,  aquilo que a letra da

can ção sole tra com astú cia malan dra, sendo pego no con trapé,

como se diz no fute bol, dessa mesma  crença cega. 

Não custa pres tar um pouco mais de aten ção à mar chi nha,

por que nela se mani fes tam con teú dos laten tes ou quase explí ci tos

que são muito pró xi mos daque les que, em algum nível, a pró pria

Copa punha em cena para o Bra sil,  embora invi sí veis de tão  óbvios.

A can ção  começa com uma  suposta visi ta ção ao ter ri tó rio do

outro: “ eeeeeeeu fui às tou ra das de Madri”. A melo dia espa nho li -

zada con firma esse anún cio com uma festa ono ma to paica, que nos

trans porta ime dia ta mente para o  ambiente musi cal do paso doble:

“( Parará tchim bum bum bum/  Parará tchim bum bum)”. A

 pronta e fácil assi mi la ção da cul tura do outro  simula, por sua vez,

uma  pseudodes pe dida do Bra sil, repre sen tado pelo mito de ori -

gem d’O Gua rani de José de Alen car, escan dido sibi li na mente em
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repe ti dos iis espanholados: “E[ eeeeeee] quase não volto mais aqui-

-i-i/ Pra ver Peri-i-i/ Bei jar Ceci/ ( Parará tchim bum bum bum/

 Parará tchim bum bum)”. (Vale lem brar outra can ção do  gênero, a

“His tó ria do Bra sil” de Lamar tine Babo, onde,  depois de se dizer

que o Bra sil foi “inven tado” por “seu  Cabral” no dia 21 de abril,

“três meses  depois do car na val”, se acres centa, numa nova festa de

iis: “Aí, Peri bei jou Ceci/ Ceci bei jou Peri/ ao som, ao som do Gua -

rani/ do Gua rani ao Gua raná/ criou-se a fei joada e  depois a  Parati”.

Nos dois casos, a mito lo gia român tica da ori gem do Bra sil é

 reposta por uma car na va li za ção em  ambiente bre jeiro e pater na -

lista de fundo, no qual se jun tam as “coi sas nos sas”: a  música, a

 cachaça, a fei joada, e, por acrés cimo natu ral, o fute bol.)

Mas a  segunda parte de “Tou ra das em Madri”  virará do  avesso

( depois de uma modu la ção tonal inco mum em sin ge las mar chi -

nhas de car na val, mas em con so nân cia com o  modelo paro diado

do paso doble) a  ameaça de aban dono do Bra sil, que  estava aí, evi -

den te mente, como um  rebate falso. “Eu  conheci uma espa nhola

natu ral da Cata luuuuu-unha”: a já  citada  sílaba em u é uma imi ta -

ção da nota longa  típica nesse  gênero de  música de tou rada, e um

 índice da assi mi la ção dos regis tros da alte ri dade, pro me tendo pra -

zer. Mas a pro messa de satis fa ção eró tica no reco nhe ci mento do

outro (a “espa nhola”) não se faz de graça, exi gindo como rito de

pas sa gem uma ines pe rada adap ta ção ao flamenco e, mais do que

isso, uma sujei ção aos ritos da tau ro ma quia, nos quais, como sabe -

mos, a prova da morte está  incluída: “que ria que eu  tocasse cas ta -

nhola/ e  pegasse o touro à  uuuuuu-unha”. Essa prova do real é o

 limite da aven tura, dis pa rando uma  rápida regres são aos hábi tos e

ao habi tat bra si leiro: “ Caramba/ cara co les/ sou do samba/ não me

amo les/ pro Bra sil eu vou fugir/ isso é con versa mole para boi dor -

mir”. O fogo cru zado de expres sões espa nho las e bra si lei ras, todas

com par ti lha das pelo reper tó rio comum,  rebate a conhe cida

expres são refe rente ao enfren ta mento  direto de uma difi cul dade
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— “pegar o touro à unha” —, des qua li fi cada por meio das não

menos conhe ci das e eva si vas “con versa mole” e “con versa para boi

dor mir”. Na sua sim ples e intrin cada rela ção entre letra e  música,

“Tou ra das em Madri” é um hino da vitó ria inso fis má vel do  chiste

sobre o cha mado à  dureza das coi sas, cujo campo de mano bras é o

ter ri tó rio do outro, mas cujo berço irre pri mí vel é dado como

sendo o Bra sil. 

Com isso, a mar chi nha radio grafa a sín drome car na va li zante

bra si leira e expõe algu mas das suas face tas trai çoei ras, que andam

junto com a sua face  gozosa: uma dis po si ção para lan çar-se e

expor-se ao campo do outro  retroage numa afir ma ção do  espaço

fami liar com par ti lhado; uma agi lís sima capa ci dade de absor ver os

esti los  alheios desem boca na afir ma ção resis tente da dis po si ção a

não sair do lugar e do mesmo; uma astú cia fun dada no hábil domí -

nio dos sig ni fi can tes pre tende rasu rar o  impacto do real e subor -

nar o prin cí pio de rea li dade pelo prin cí pio do pra zer. Tem-se aí a

cena de uma iden ti dade pola ri zada pelo jogo do ima gi ná rio, em

que o outro fun ciona como um espe lho do mesmo (e onde o con -

tato do real com o sim bó lico gira em falso). Se  olhada com o  devido

humor, essa sin gela, astu ciosa e refi na dís sima mar chi nha pode ser

vista como um docu mento “da mais avan çada das civi li za ções”,

explo rando sinuo sa mente o lapso do mais-de-gozo (amor e hu -

mor, autoiro nia, malea bi li dade e salto para a ale gria). Se  tomada

lite ral mente a sério, poder-se-ia dizer que “não passa da pri meira

das ver du ras”. Nos dois casos, con si de ra dos con jun ta mente, ela

tanto trans fi gura como expõe sin to ma ti ca mente a difi cul dade de

con fron tar-se com a alte ri dade, fan ta siada da ines go tá vel capa ci -

dade de pare cer fazê-lo. 

A can ção capta e irra dia essa dis po si ção  difusa, que pare cia

encon trar no Mara canã o seu des tino triun fal,  ganhando forma

repen tina e con fir ma ção lite ral ines pe rada pelo seu vulto. Se for

per mi tida a digres são, pode mos dizer que os con teú dos laten tes em
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jogo decan ta vam uma saída pela tan gente, à  maneira de Macu -

naíma: lem bre mos que o herói foge à esco lha de uma das três  filhas

de Vei, a Sol, des viando-se, como só ele, do com plexo recor rente,

ana li sado por Freud em tan tas cul tu ras conhe ci das, em que o herói

esco lhe sem pre a ter ceira,  quando cha mado a esco lher entre três

mulhe res.103 O  enigma da esco lha da ter ceira,  segundo Freud, con -

siste numa mano bra de astú cia sim bó lica pela qual se  aceita o  limite

da morte ine lu tá vel esco lhendo na ter ceira (a “cin zenta”, a “bor ra -

lheira”, a obs cura)  aquilo que não tem esco lha, a morte, que se

trans fi gura então numa bela  mulher. Pas sar pela prova do  limite,

assu mindo-a e  sofrendo a resis tên cia do  objeto, em troca da sua

frui ção con sis tente,  parece ser a pre con di ção uni ver sal de toda

busca. Trata-se, no caso, de uma nego cia ção entre a dia le ti za ção do

mundo, de seus lados posi ti vos e nega ti vos, e o corte sem saída, que

se impõe ine lu ta vel mente. Dife ren te de seus pares míti cos, no

 entanto, Macu naíma, a quem é dado o pri vi lé gio mirí fico de “brin -

car” de ante mão com as três  filhas da Vei, “ esquece” e dri bla o com -

pro misso fir mado com a enti dade solar, “brin cando” com uma

 quarta, que não  estava na his tó ria. De  maneira seme lhante a Macu -

naíma, o  sujeito de “Tou ra das em Madri”, o homo brasiliensis contu-

maz,  recusa o encon tro com a “espa nhola”, em que é posto à prova

da resis tên cia feroz do  objeto e da opa ci dade da coisa (“pegar o

touro à unha”), para vol tar (lite ral mente fugir) para os bra ços ima -

gi ná rios de uma bra si li dade sem fra tu ras. Essa mesma dis po si ção

desen ca deará mais tarde, na nar ra tiva, o estra ça lha mento de Macu -

naíma e a perda da mui ra quitã, “ jogada” vin ga ti va mente pela Vei

numa lagoa de pira nhas tendo ao fundo a Uiara (a  mulher-morte,

evi tada no plano sim bó lico, retor nando no real).

 Entende-se que a eufo ria gene ra li zada e a  difusa con vic ção

cole tiva de que o país encon trava no fute bol já não mais um campo
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de dis puta — o ter ri tó rio difí cil de um fazer —, mas o locus pri vi -

le giado do seu ser em des file, deram à par tida deci siva con tra a

valo rosa sele ção do Uru guai, cam peã mun dial de 1930, a sen sa ção

gene ra li zada de uma vitó ria por ante ci pa ção, a cele bra ção exul -

tante de um sta tus já con quis tado. Se ana li sa das rea lis ti ca mente, as

chan ces pode riam ser con si de ra das efe ti va mente muito boas: o

Uru guai tinha pas sado com difi cul dade pelos seus adver sá rios do

qua dran gu lar deci sivo, empa tando com a Espa nha em 2 × 2 e ven -

cendo sofri da mente a Sué cia por 3 × 2. Por isso mesmo o Bra sil dis -

pu nha da van ta gem do  empate, além de vir sono ra mente emba -

lado por tudo que já dis se mos. Mas, como fica evi dente, não era a

aná lise pon de rada que movia os espí ri tos, mas o trans porte a um

plano supos ta mente inven cí vel dado de ante mão (tudo isso no

campo de fute bol,  aquele  esporte trai çoeiro em que, como já

vimos, os movi men tos do pla car eli dem a estru tura do jogo). 

Ultra pas sa dos ima gi na ria mente os limi tes da rea li dade, a

expec ta tiva  mínima era de uma nova  goleada triun fal e apo teó tica,

como se se tra tasse, ali, não mais de ven cer um adver sá rio, mas de

supe rar-se ao infi nito. Já se disse, com razão, que se não  tivesse

 havido Bra sil 6 × 1 Espa nha com “Tou ra das em Madri”, uma der -

rota por 2 ×1 para o Uru guai pode ria até ter sido sen tida como

 fazendo parte da ordem natu ral das coi sas. As duas par ti das fazem,

no  entanto, um par com ple men tar indis so ciá vel, já que a vitó ria na

pri meira delas, tal como se deu, pro du ziu uma ver da deira precipi-

tação do ima gi ná rio cole tivo, em todos os sen ti dos da pala vra,

escan ca rando os seus des fi la dei ros mais ver ti gi no sos, nos quais se

tomba fra go ro sa mente na par tida  seguinte.

A tra di ção do fute bol uru guaio  estava  baseada em nada mais

nada menos, por sua vez, do que no ato sim bó lico de “pegar o

touro à unha”. Como já vimos, a sua maté ria  social ori gi ná ria foi

o con fronto  interno de raças e clas ses assu mido e cana li zado, atra -

vés do fute bol, para a con di ção de ethos nacio nal. É ela que con -
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tra ce nava subli mi nar mente com a mes ti ça gem bra si leira, guin -

dada e trans cen dida à con di ção de fute bol-arte, em que se pre fi -

gu rava a uto pia do homo  ludens, acom pa nhada por um  séquito

estru tu ral de opor tu nis tas, apro vei ta do res, inte res sei ros de todo

tipo, e  seguida pela massa em  triunfo, ilu dida pelo bri lho da con -

quista por ante ci pa ção. Como que para faci li tar a expo si ção da

sele ção nacio nal a esse caldo de cul tura, o  retiro dos joga do res foi

trans fe rido, nas vés pe ras do jogo, do dis tante Joá para o ves peiro

fer vi lhante de São Januá rio. Ali, o  espaço reser vado da con cen tra -

ção virou ponto ofi cial de roma ria, inva dido pelos opor tu nis mos

polí ti cos e elei to rei ros, pelo assé dio publi ci tá rio, pelas benes ses

pater na lis tas e pelos ven de do res e caça do res de autó gra fos sobre

fotos já assi na la das com o  título de cam peões do mundo. A pro -

pó sito, um jor nal, O Mundo, já cir cu lava com a notí cia do cam -

peo nato con quis tado (e foi  tomado pelos uru guaios como agui -

lhão moti va dor e peça de expia ção cole tiva, com os joga do res

uri nando ritual mente sobre ele). No dia da par tida, os joga do res

bra si lei ros foram expos tos aos dis cur sos triun fa lis tas, às péro las

da retó rica, às incon se quên cias mais ras tei ras e ao esque ci mento

dos limi tes, cul mi nando numa pri meira inter rup ção do  almoço

cole tivo para ouvir, na sala de tro féus de São Januá rio, o dis curso

auto pro pa gan dís tico de Cris tiano  Machado, can di dato à pre si -

dên cia, acom pa nhado de figu rões da Con fe de ra ção Bra si leira de

Des por tos; como se não bas tasse houve uma  segunda inter rup ção

para rece ber Adhe mar de Bar ros e sua comi tiva, que  apoiava

Getú lio, e, já em campo, deu-se o dis curso do pre feito Ângelo

Men des de  Moraes, um épico da impro prie dade  cívica e da par -

cia li dade, como se tudo rea li zasse um  resumo mag ni fi cado dos

temas-chave da iro nia macha diana: ideia fixa, obnu bi la ção, oni -

po tên cia ima gi ná ria e tombo no real.

Arno Vogel  observa com razão, de um ponto de vista antro -

po ló gico, que os suces si vos pro ce di men tos incon se quen tes envol -
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vem “uma vio la ção fla grante e pri má ria do prin cí pio de iso la -

mento que carac te riza os ritos de pas sa gem [...]. A sacra li dade do

 estado limi nar, que marca a con cen tra ção dos joga do res de fute -

bol [...] ficou  exposta à polui ção resul tante do con tato com os

polí ti cos” e  demais inva so res qua li fi ca dos e des qua li fi ca dos. Ao

mesmo tempo, a inves ti dura por ante ci pa ção num sta tus que se

busca, ou seja, o  título con fe rido antes da par tida, sub verte a

ordem do rito e des qua li fica a prova pela qual se vai pas sar, degra -

dando-a em mera e ilu dida “for ma li dade con fir ma tó ria”.104 Zizi -

nho comen tava que a deci são tinha se con ver tido ante ci pa da -

mente numa cele bra ção pro forma. São erros sim bó li cos cras sos,

cujas cau sas mais fun das são inse pa rá veis do con junto de sin to -

mas apon tado, e cujas con se quên cias ime dia tas são a perda da

con cen tra ção e do tônus com pe ti tivo.

Ainda assim, o time do Bra sil,  depois de um zero a zero no

pri meiro tempo, abriu o mar ca dor com um gol de  Friaça a um

 minuto do  segundo tempo e colo cou-se, em seu pró prio campo, e

 frente à maior tor cida já reu nida den tro de um está dio, em van ta -

gem con for tá vel e difi cil mente rever sí vel.  Segundo os tes te mu -

nhos, no  entanto, essa van ta gem, pos si vel mente reco nhe cida

 enquanto tal por qual quer pla teia do mundo, era sen tida difu sa -

mente, ali, como insu fi ciente: era pre ciso con fir mar pelo  excesso

as pro je ções da fan ta sia, sem as quais a pró pria vitó ria pare cia cair

no vazio. Note-se que o  regime do imaginário, tal como o esta mos

enten dendo, con siste na iden ti fi ca ção ime diata com uma autoima -

gem abso luta, que reco bre a angús tia de um vazio onde essa ima -

gem falta por com pleto. Tra tava-se, no caso, do  limite frá gil entre

a  goleada e o nada. 
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Deu-se, então, jus ta mente, que o Uru guai fez o gol de  empate

aos vinte minu tos, explo rando o  flanco  direito de seu ata que, atra -

vés de Ghig gia, que, ven cendo a mar ca ção de  Bigode, pas sou para

Schiaf fino fina li zar. Esse fato, que garan tia ainda ao Bra sil um

resul tado favo rá vel, é  vivido, no  entanto, como um desa ba mento

surdo que des vela o ina cre di tá vel: o Outro  existe. A situa ção é o

 momento emble má tico de uma vicis si tude do  veneno remé dio

bra si leiro: o outro, que sub siste tão natu ral mente  quando  objeto

de apro pria ção e paró dia — vide as “Tou ra das em Madri” —,  existe

com difi cul dade  quando  reverte como  limite. Os rela tos do

 impacto desse gol sobre o time e a tor cida — esse golpe ines pe rado,

sen tido como uma trai ção do fado, essa cota de real em hora

 adversa — fazem lem brar os rela tos da estra nha des co ne xão apá -

tica do rei de Por tu gal, d. Sebas tião, na legen dá ria bata lha de Alcá -

cer Qui bir, em 1578, que levou à queda do impé rio e à sub mis são

de Por tu gal ao domí nio espa nhol. Uma estra nha cata to nia em

campo e nas arqui ban ca das  parece adi vi nhar que, se acon te ceu um

gol do adver sá rio, isto é, se este  existe, um  segundo acon te cerá,

então, fatal mente. Só isso  explica o “silên cio ensur de ce dor” que,

 segundo tan tos tes te mu nhos, se aba teu sobre o está dio, silên cio

que a gra va ção de rádio não regis tra, mas que  parece estar loca li -

zado num lugar mais abis sal do que as cama das agi ta das de ar. 

O  segundo gol é assi na lado aos  trinta e três minu tos pelo pró -

prio Ghig gia, em  jogada pela  direita que  parece quase repe tir fati -

di ca mente a do pri meiro gol, com a dife rença de que, dessa vez, em

vez de cen trar, o ponta chu tou a gol, sur preen dendo o  goleiro Bar -

bosa. Só  acresce em iro nia o fato de que o chute não tenha sido forte

nem pre ciso, con tando com uma rela tiva par ti ci pa ção do Gra va ti -

nha, con forme se vê na des cri ção do pró prio Ghiggia: “Ergui a

 cabeça  quando me cer ti fi quei de que  Bigode não podia mais me

alcan çar e per cebi um  espaço que se abriu entre Bar bosa e a trave

 esquerda. [...] Bar bosa já  estava acos tu mado aos cru za men tos e
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não se preo cu pou em  fechar o  ângulo. [...] Não pen sei mais e chu -

tei a bola com a  direita. O chute saiu mur cho e torto, em dire ção ao

 pequeno  espaço entre Bar bosa e a trave. A bola  levava  efeito, e isso

con tri buiu tam bém para que Bar bosa não  pudesse con trolá-la.

 Quando [...] se ati rou,  estava no con trapé e já era tarde”.105

Um dos fas cí nios do fute bol, como já vimos, é de que um

 imenso inves ti mento cole tivo, um Mara canã psí quico, o des tino

 inteiro de um país  parece peri cli tar no  efeito de uma bola defei -

tuosa e cer teira, na fra ção de um  espasmo entre o abso luto e a con -

tin gên cia. Tendo apos tado na repe ti ção do cen tro para o miolo da

área, Bar bosa per deu a fra ção de  segundo em que ela veio para o

gol, como quem per desse numa dis puta de par ou ímpar. A des cri -

ção do lance, do seu ponto de vista, tam bém é reve la dora, e in sis -

tente na pala vra “medo”, em con traste com o  relato do uru guaio: 

“ Quando vi que Ghig gia  tomava a bola e outra vez se  livrava de

 Bigode,  fiquei com medo. E o medo aumen tou por que, de sos laio,

per cebi que Juve nal aban do nava o cen tro da área para cor rer na

dire ção de Ghig gia, dei xando Schiaf fino livre. Pen sei que Ghig gia

ia cru zar, pois sem pre fazia isso. [...]  Quando Ghig gia per ce beu,

chu tou para o gol entre meu corpo e a trave  esquerda, mais por

desen cargo de cons ciên cia, por que  estava pra ti ca mente sem

 ângulo. Dei um salto de gato para trás e che guei a tocar na bola. Um

 segundo  depois, olhei para o gol e vi as redes balan çando. Por um

ins tante, pen sei que ela esti vesse do lado de fora”. Sua con clu são, na

forma de uma jus ti fi ca ção trá gica, é uma  pérola do  quiasmo: “ele

pen sou  errado e deu certo; eu pen sei certo e deu  errado”.106 A afir -

ma ção cor reta de Bar bosa sobre Ghig gia seria ainda, se con si de ra -

das as duas des cri ções, mais  sinuosa — algo como “ele pen sou

certo, chu tou  errado, e deu certo; eu pen sei que pen sei certo, sal tei
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certo, e deu  errado”. Como se sabe, o exce lente e ele gante  goleiro

negro ficou sendo um dos bodes expia tó rios da der rota, o que

levou Nel son Rodri gues a falar na som bra de um “ frango  eterno”. 

A cul pa bi li za ção do  zagueiro lateral-esquerdo  Bigode, por

sua vez, o mar ca dor de Ghig gia, pode ser vista sob três aspec tos. O

pri meiro é a acu sa ção de pusi la ni mi dade após inti mi da ção por

Obdu lio  Varela, o caris má tico capi tão da vitó ria uru guaia, que en -

ce nou um tapa inti mi da dor, mais tea tral do que real, em  Bigode,

 fazendo valer a len dá ria garra cis pla tina. Essa ver são esten de ria o

 estigma de Bar bosa ao  zagueiro, tam bém negro — tema que Mário

Filho desen vol veu em seu livro como um  retorno dos pre con cei tos

con tra  negros e mula tos no fute bol bra si leiro, que  tinham sido

par cial ou apa ren te mente supe ra dos (a dis cus são escon dia o fato

muito sig ni fi ca tivo de que Obdu lio  Varela era um  mulato uru -

guaio). Uma  segunda ver são fala que uma mar ca ção indi vi dual

rela ti va mente  frouxa de  Bigode sobre Ghig gia evi den cia ria um

 desejo de evi tar os cho ques mais arris ca dos, de  maneira a não repe -

tir o  trauma do epi só dio de 1938, isto é, o  pênalti de Domin gos da

Guia sobre Piola. Uma ter ceira dis cus são, mais escla re cida, dá

conta que a ques tão não se resu mia a um pro blema indi vi dual de

 Bigode, mas acu sava a exis tên cia de um  flanco  tático, uma zona

des pro te gida e sem cober tura, dei xando o  zagueiro  exposto às

tabe las do adver sá rio, que o Uru guai explo rou de  maneira per sis -

tente e inte li gente.  Segundo o pró prio téc nico Flá vio Costa, o

 triunfo sobre a Espa nha tinha tido tam bém o poder de escon der as

defi ciên cias táti cas que o time apre sen tava. 

De todo modo, a con su ma ção do fato dá a ele a marca trá gica

a que nos refe ri mos, aba tendo-se impla ca vel mente sobre a  hybris

pue ril do povo que ima gina poder fun dir numa só “as esfe ras do

jogo e da vida”. Faz sen tido reto mar aqui a opo si ção pro posta por

Nuno Ramos: o fute bol bra si leiro  parece  sofrer,  naquele  momento,

de uma cisão pro funda e sin to má tica entre a continuidade eró tica
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do jogo, na qual ele se reco nhece ple na mente (ele vada ao paro -

xismo em Bra sil vs. Espa nha, com a chuva de gols  coroada de

 música, fun dindo o campo e a pla teia) e a descontinuidade des con -

cer tante do  sagrado, que se  expressa no movi mento do pla car (apa -

ren te mente)  adverso, para li sando-o. O pla car, aliás, nada mais é do

que a expres são sim bó lica de um real, que mani festa seu poder de

corte como uma cisão que cai do alto — uma decisão. Só mesmo o

seu com pleto des com passo com um ima gi ná rio  inflado, pri sio -

neiro do balan ceio entre a autoima gem plena ou o vazio, o tudo ou

o nada, pode expli car o  efeito de um pla car ainda favo rá vel ter sido

 tomado difu sa mente como um golpe fatí dico, com seus cor re la tos

de “temor, tabu, catás trofe, per ma nên cia”. Com o pri meiro gol do

Uru guai, uma espé cie de ter ror  sagrado  parece se aba ter sobre o

fluxo eró tico do jogo, como se  pudesse anulá-lo com a sua sim ples

mani fes ta ção. (Algo dessa ver são, recor rente entre as tes te mu nhas

do jogo, res soa na afir ma ção de um joga dor uru guaio  dizendo que,

ao cho car-se com um bra si leiro numa cir cuns tân cia do jogo,  àque -

la  altura, sen tiu a sua  cabeça espan to sa mente  gelada.)

Mais do que o pre vi sí vel medo de per der, a final da Copa de

1950  parece apon tar tambémpara uma espé cie de medo para li sante

 diante da vitó ria, que seria, tam bém ela, excessivamente real. Nel son

Rodri gues imor ta li zou esse sen ti mento na fór mula do “com plexo

de vira-latas”, que assom bra ria o povo colo ni zado e mes tiço com a

inca pa ci dade doen tia de acei tar a pró pria potên cia.107 Esse com -
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107.  Ricardo Ben za quen de  Araújo  observa, por sua vez, que a obra de Gil berto

 Freyre pode ser enten dida a par tir de uma  remota visão sua de mari nhei ros bra si lei -

ros, mula tos e cafu zos, cami nhando num  inverno em Nova York, que ele per cebe

angus tia da mente como “cari ca tu ras de  homens”, lem brando-se com incô modo da

frase de um via jante ame ri cano ou  inglês que vira um  aspecto de “vira-lata” na popu -

la ção bra si leira. Todo o  esforço ensaís tico de  Freyre con sis ti ria, pode-se dizer, numa

labo riosa  tarefa de refutaçãoe rever são dessa ima gem. Ver  Guerra e paz: Casa-grande

& sen zala e a obra de Gil berto  Freyre nos anos 30. São Paulo: Edi tora 34, 1994, p. 27.
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plexo é tanto mais irô nico e cruel pelo fato de con tra ce nar com o

 colosso de con creto do Mara canã. A exis tên cia do está dio con fere à

par tida final de 1950 nada mais nada menos do que a con di ção

espan to sa mente der ri só ria de ser o maior espe tá culo do fra casso in

loco já visto na his tó ria, o cam peo nato mun dial da der rota ao vivo

— numa gra ti fi ca ção cruel e inver tida das pro je ções da fan ta sia. 

Numa crô nica cha mada “A der rota”, José Lins do Rego fala de

uma “ideia fixa que se gru dou na [sua]  cabeça, a ideia de que éra -

mos mesmo um povo sem sorte, um povo sem as gran des ale grias

das vitó rias, sem pre per se guido pelo azar, pela mes qui nha ria do

des tino. A vil tris teza de  Camões, a vil tris teza dos que nada têm

que espe rar, seria assim o ali mento podre dos nos sos cora ções”.108

 Embora o escri tor  nomeie a “apa gada e vil tris teza” da epo peia

camo niana, empres tando à der rota algo ainda de um sopro épico,

o sub texto evi dente e recal cado é o  Emplasto Brás Cubas de

 Machado, ante ce dido pela ideia fixa que gruda na  cabeça da per so -

na gem, a dizer com suas pirue tas em xis: “Deci fra-me ou  devoro-

-te”. Trata-se de olhar o espe tá culo hor rí vel da falta de con quis tas e

de pers pec ti vas cole ti vas,  escoada pelo ralo junto com uma der ri -

só ria e mera par tida de fute bol. A deca dên cia do pas sado por tu -

guês (a “vil tris teza” como ali mento podre do cora ção) espe lhada

no  buraco sem  futuro de uma civi li za ção que nunca  demarca o seu

 começo, e que o apos tou todo no jogo. O con fronto de fundo — ou

sem fundo — entre o  Emplasto Brás Cubas e as “Tou ra das em

Madri”. Con sola-o desse pesa delo, no  entanto, a sen sa ção da pre -

sença, no epi só dio, de uma enti dade, não se sabe se nova ou recor -

rente, visí vel e quase tan gí vel: o povo brasileiro, “uma média de

 homens e mulhe res de todas as clas ses  sociais”, para além dos gru -

pos,  regiões ou clas ses, “o Bra sil em corpo  inteiro”. Em  resumo, um

povo per se guido “pela mes qui nha ria do des tino”, mas um povo. 
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108. Hol landa, op. cit., pp. 91-2.
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O já  citado jor na lista do World  Sports, Willy Meisl, como vido

com a mul ti dão estar re cida e, ainda assim, capaz de aplau dir os

ven ce do res, vai mais longe na mesma linha:  escreve que “aca bava

de pre sen ciar a um daque les raros momen tos na vida de um

homem,  quando um povo encon tra a sua pró pria alma,  quando

uma nação se  supera a si pró pria. [...] Por que o Bra sil foi maior na

der rota do que pode ria ter sido na vitó ria”. Na ver dade, o  trauma

intro je tado, fan tas má tico, é tão abis sal  quanto paci fi ca mente

 aceito (con si de rando-se o  quanto o ima gi ná rio  traído por sua pró -

pria ilu são cos tuma ser vin ga tivo e vio lento — agres sivo con tra a

ima gem do outro que o nega —, como o prova o fenô meno pos te -

rior das pró prias tor ci das orga ni za das de fute bol).

O des tino pro pria mente fute bo lís tico desse nó fica  latente,

no  entanto, em duas rea ções tão reve la do ras de seus ato res  quanto

opos tas: em Bauru, o  menino Pelé pro me tia ao pai — o ex-joga dor

Don di nho, que  tivera uma car reira abor tada no fute bol, e que cho -

rava a der rota — que lhe tra ria a Copa do Mundo; em Pau  Grande,

Gar rin cha não se lem brou de ouvir o jogo pelo alto- falante  ar ma -

do na praça, foi pes car ou caçar pas sa ri nho, e, na volta, encon trou

Pau  Grande  inteira cho rando. “ Quando ficou  sabendo por  quê,

achou uma boba gem. O fute bol só era bom para jogar.”109

Um quer redi mir a  figura do pai rebai xado pela his tó ria indi -

vi dual e cole tiva, o outro está mais aquém ou mais além desse
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109. Ruy Cas tro,  Estrela soli tá ria: um bra si leiro cha mado Gar rin cha. São Paulo:
Com pa nhia das  Letras, 1995, pp. 39-40. Paulo Men des Cam pos  reporta a con -
versa que Gar rin cha teve com um jor na lista: “No  último jogo  daquela Copa que
teve aqui no Rio, eu não dei bola. Não ouvi nem rádio. Fui caçar pas sa ri nho. [...]
 Quando che guei de tar di nha lá em Pau  Grande, levei um susto  danado: tava todo
mundo cho rando. Pen sei logo que fosse desas tre de trem.  Quando me con ta ram
que o Bra sil tinha per dido é que eu  fiquei calmo e falei pro pes soal que era boba -
gem cho rar por causa de fute bol”. Ver Paulo Men des Cam pos, “Gar rin cha”, em
Flá vio  Pinheiro (org. e apr.), O gol é neces sá rio: crô ni cas espor ti vas. Rio de  Janeiro:
Civi li za ção Bra si leira, 2000, pp. 26-7.
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drama. Só a con jun ção des sas duas dis po si ções, o acaso ful gu rante

de que elas  recaíam sobre dois  gênios do fute bol, mais tudo  aquilo

que a expe riên cia cole tiva acu mu lou, pode ria ilu mi nar, tal vez, o

que se pas sou  depois. 

gar rin cha e pelé

A Copa  seguinte, de 1954, na Suíça, foi ainda, para o time do

Bra sil, uma espé cie de res saca da Copa de 1950. A  equipe per deu

nas quar tas de final para a legen dá ria Hun gria de Pus kas por 4 × 2.

João  Máximo, bió grafo de João Sal da nha,  resume o epi só dio, rese -

nhando as  ideias de seu per so na gem — o  inquieto e múl ti plo jor -

na lista que se tor na ria téc nico do Bota fogo de Gar rin cha, Didi e

Nil ton San tos, pou cos anos  depois, e da sele ção bra si leira em 1969-

-70: “o orto doxo sis tema ado tado por Zezé  Moreira bito lava em

dema sia joga do res com  talento de sobra para [...] cria rem den tro

de campo as melho res solu ções táti cas. Havia mag ní fi cos joga do -

res  naquele time: Juli nho, Didi, Bauer,  Djalma e Nil ton San tos.

Eram os nos sos Pus kas, os nos sos Hideg ku tis, só que tec ni ca mente

tolhi dos, além de psi co lo gi ca mente mal-orien ta dos: tanto lhes

mete ram na  cabeça que  aquela  quarta de final com a Hun gria era

uma bata lha patrió tica, uma  guerra anti co mu nista, que eles aca -

ba ram ven ci dos pelos ner vos”.110

Mas a Copa de 1958, na Sué cia, é a quase ina cre di tá vel rever -

são das pre ce den tes, e a con fir ma ção, com aura  mágica e efi cá cia

indis cu tida, das pro mes sas de 1938 e 1950, con so li da das  depois

pelas Copas de 1962 no Chile e de 1970 no  México, que dão ao Bra -

sil o pri meiro tri cam peo nato mun dial da his tó ria e a posse defi ni -
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110. João  Máximo, op. cit., p. 41.
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tiva da taça Jules Rimet. Numa crô nica pro fé tica, e logo ante rior à

Copa, Nel son Rodri gues mar te lava con tra as expec ta ti vas  gerais a

cer teza de que, arran cado o “com plexo de vira-latas”, reve lar-se-ia,

no mesmo ins tante “a pura, a santa ver dade”: a de que o “joga dor

bra si leiro,  quando se desa marra de suas ini bi ções e se põe em

 estado de graça, é algo de único em maté ria de fan ta sia, de impro -

vi sa ção, de inven ção”.111 Nel son insis tia no bor dão a ponto de pare -

cer que aca ba ria acer tando pela insis tên cia. Na sua aná lise, o bra -

si leiro é — ou tor nou-se — um “nar ciso às aves sas que cospe na

pró pria ima gem”, por uma orgu lhosa e pusi lâ nime pre cau ção con -

tra o medo de  sofrer. Assim, em fase de pre pa ra ção para o tor neio

mun dial, “se vence de cinco, [...] o tor ce dor acha que o adver sá rio

não  presta. Se  empata, quem não  presta somos nós”. Mas se vence

o cam peo nato com folga, como mos trará a expe riên cia, então

sem pre fomos e sere mos eter na mente os melho res, até o pró ximo

e magro 1 × 0,  quando rei ni cia o cír culo  vicioso. Com sua arma

mais carac te rís tica, a hipér bole ines pe rada, Nel son Rodri gues

bom bar deava esse mons tro psí quico — “o qua drú pede de 28

patas” — que fazia o bra si leiro des crer cro ni ca mente das pró prias

poten cia li da des.112

Por mais hiper bó li cas que pudes sem ser as suas pala vras, no

 entanto, elas ganha riam uma mate ria li za ção iné dita com a  estreia

de Pelé e Gar rin cha no jogo con tra a Rús sia, cujos três pri mei ros

minu tos são a pre fi gu ra ção eston teante de um novo mundo de pos -

si bi li da des — um  jamais visto — que se abria para o fute bol (“os

maio res três minu tos” da his tó ria, teria dito  àquela  altura,  segundo

Ruy Cas tro, o jor na lista  Gabriel Han not). A des cri ção do  momento

pelo repór ter Ney Bian chi, em Manchete Espor tiva,  ostenta o indis -
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111. Nel son Rodri gues, “Com plexo de vira-latas”, À som bra das chu tei ras imor tais.

Seleção e notas: Ruy Cas tro. São Paulo: Com pa nhia das  Letras, 1993, p. 52. 

112. Nel son Rodri gues, “O qua drú pede de 28 patas”, op. cit., pp. 49-50.
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far çá vel des re cal que nacio nal  diante da ple tora do acon te ci mento

em campo. A recôn dita Rús sia da Cor tina de Ferro, que soava para

o Oci dente como se fosse uma espé cie de pla neta Marte, e que lan -

çara recen te mente ao  espaço o saté lite arti fi cial Sput nik, teria con -

se guido,  segundo se dizia, trans por para o campo de jogo de fute bol

as novas capa ci da des do cére bro ele trô nico. A des mon ta gem ful gu -

rante desse mito, o da vir tual oni po tên cia cien tí fica, por uma espé -

cie de “tec no lo gia”  nativa, o dri ble ao cubo, é o sub texto eufó rico da

nar ra tiva de Bian chi. Antes de se des fa zer na eufo ria, ela se com praz

na cria ção de um  efeito de obje ti vi dade exaus tiva, a ponto de simu -

lar a impro vá vel capa ci dade,  segundo Ruy Cas tro, de man ter “um

olho na bola e outro no cro nô me tro”:

Mon sieur Gui gue, gendarme nas horas vagas,  ordena o  começo da

par tida. Didi cen tra  rápido para a  direita: 15 segun dos de jogo. Gar -

rin cha  escora a bola com o peito do pé: 20 segun dos. Kuz net zov

parte sobre ele. Gar rin cha faz que vai para a  esquerda, não vai, sai

pela  direita. Kuz net zov cai e fica sendo o pri meiro joão da Copa do

Mundo: 25 segun dos. Gar rin cha dá outro dri ble em Kuz net zov: 27

segun dos. Mais outro: 30 segun dos. Outro. Todo o está dio  levanta-

-se. Kuz net zov está sen tado, espan tado: 32 segun dos. Gar rin cha

parte para a linha de fundo. Kuz net zov arre mete outra vez, agora

aju dado por Voi nov e Krij veski: 34 segun dos. Gar rin cha faz assim

com a perna. Puxa a bola para cá, para lá e sai de novo pela  direita.

Os três rus sos estão espar ra ma dos pela grama, Voi nov com o

 assento empi nado para o céu. O está dio  estoura de riso: 38 segun -

dos. Gar rin cha chuta vio len ta mente, cru zado, sem  ângulo. A bola

 explode no poste  esquerdo da  baliza de Yas hin e sai pela linha de

fundo: 40 segun dos. A pla teia  delira. Gar rin cha volta para o meio do

campo, sem pre desen gon çado. Agora é aplau dido.

A tor cida fica de pé outra vez. Gar rin cha  avança com a bola. João

Kuz net zov cai nova mente. Didi pede a bola: 45 segun dos. Chuta de
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curva, com a parte de den tro do pé. A bola faz a volta ao lado de Igor

Netto e cai nos pés de Pelé. Pelé dá a Vavá: 48 segun dos. Vavá a Didi,

a Gar rin cha, outra vez a Pelé, Pelé chuta, a bola bate no tra ves são e

sobe: 55 segun dos. O ritmo do time é alu ci nante. É a cadên cia de

Gar rin cha. Yas hin tem a  camisa empa pada de suor, como se  jogasse

há  várias horas. A ava lan che con ti nua.  Segundo após segun dos,

Gar rin cha  dizima os rus sos. A his te ria  domina o está dio. E a explo -

são vem com o gol de Vavá, exa ta mente aos três minu tos.113

Gar rin cha leva a um  extremo inco mum, ali, as pos si bi li da des

do dri ble — que é finta, nega ceio, movi mento que se dá e não se dá,

em fra ção de  segundo, con fun dindo a expec ta tiva do adver sá rio e

explo rando essa con fu são ins tan tâ nea. Nesse sen tido, o dri ble é

elipse, para usar um termo téc nico da retó rica, isto é, uma per tur -

ba ção da linea ri dade que pro duz um  efeito poé tico; é  chiste, pro -

du zindo uma pra ze rosa e des con cer tante sus pen são do recal cado,

um ins tan tâ neo do incons ciente (como pro põe o  ensaio de Freud

sobre o  assunto); é síncopa, o  acento rít mico fora do tempo forte do

com passo — o  acento con tra mé trico, como acon tece na  música

popu lar com a com bi na ção das rít mi cas euro peia e afri cana, que

lhe per mite pas sar pelo  espaço espe rá vel no tempo ines pe rado.

Não bas tasse, o dri ble de Gar rin cha é um “antô nimo do dri ble”, um

para doxo e um oxí moro:  segundo Paulo Men des Cam pos,  Armando

 Nogueira dizia que em vez de fin gir obvia mente que vai sair pela

 esquerda  saindo em  seguida pela  direita, como se  espera nor mal -

mente do dri ble ines pe rado, Gar rin cha “pega a bola e para; o mar -

ca dor sabe que ele vai sair pela  direita; seu Mané mos tra com o

corpo que vai sair pela  direita; o  público todo sabe que ele vai sair

pela  direita; seu Mané mos tra mais uma vez que vai sair pela

 direita; a essa  altura a con vic ção do mar ca dor é gra ní tica: ele vai
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113. Ruy Cas tro, op. cit., p. 164.
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sair pela  direita; Gar rin cha parte e sai pela  direita. Um mur mú rio

de  espanto per corre o está dio: o espe rado acon te ceu, o antô nimo

do dri ble acon te ceu”. Paulo Men des Cam pos acres centa sobre “a

graça espan tosa” con tida nessa finta: “às vezes o adver sá rio  retarda

o mais pos sí vel a  entrada em cima dele, na impro vá vel espe rança

duma opor tu ni dade  melhor. Gar rin cha  avança um pouco, o

adver sá rio recua. Que faz então? Tenta o mar ca dor, ofe re cendo-lhe

um pouco da bola, adian tando esta a um ponto sufi ciente para

 encher de  cobiça o pobre João. João parte para a bola de  acordo

com o prin cí pio de Nenê Pran cha: como quem parte para um

prato de  comida. Seu Mané então sai pela  direita”.114

Num  curioso e esti mu lante  ensaio sobre Gar rin cha, em que

 invoca desde Herá clito a Lewis Car roll, o crí tico boli viano Luis

Ante zana fala da cons tru ção de minús cu los labi rin tos na bei rada

do campo, onde se per diam irre me dia vel mente as defe sas adver sá -

rias. Ali, na ponta  direita, e como que  puxando o dese nho de um

 tapete pelo fio de  Ariadne, Gar rin cha che gava ao gol — seu, dos

com pa nhei ros, ou ao nada — “já como um mero  excesso suple -

men tar de livre e gra tuita doa ção”.115 Ante zana com para ainda essa

explo ra ção inu si tada da  extrema  direita com a estra té gia de cer tos

enxa dris tas extre ma mente  hábeis no uso dos espa ços late rais

míni mos (com base em A luta, de Nor man Mai ler, ele cita Nim zo -

vitch e Reti) a par tir dos quais pre pa ram “uma defi ni tiva e fatal

apro pria ção do cen tro”. Lem brando pro ce di men tos béli cos tra di -

cio nais, Leite Lopes e  Sylvain  Maresca falam numa  tática de embos-

cada a pro pó sito de Gar rin cha, em con tra po si ção ao  estilo ful gu -

rante de cavalaria  ligeira que será desen vol vido por Pelé.116
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114. Paulo Men des Cam pos, op. cit., p. 29.
115. Luis H. Ante zana Jua rez, op. cit., p. 36. 
116. José Sér gio Leite Lopes e  Sylvain  Maresca, “La dis pa ri tion de ‘La joie du
 peuple’: notes sur la mort d’un  joueur de foot ball célè bre”, Actes de la Recher che
en Scien ces Socia les, Paris, n. 79, pp. 21-36, set. 1989.
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Pode-se dizer que, do fes ti val de dri bles ao passe em curva de

Didi, o que se des creve nessa sequên cia é uma ines pe rada var re -

dura do campo por uma cas cata de elip ses. A linea ri dade do per -

curso da bola é alte rada con ti nua mente por lap sos não linea res,

que tor nam difí cil ao adver sá rio habi tuado à prosa do jogo “achar”

onde ela está. O  efeito  cômico  resulta do  esforço con ti nuado e inú -

til, mesmo com a vinda de refor ços na mar ca ção. O jogo não foi

uma  goleada, fique claro, e ter mi nou em 2 × 0: pas sado o susto ini -

cial, a Rús sia terá se  achado em campo, Yas hin  fazendo por sua vez

uma série de defe sas que res soam a lenda do “Ara nha Negra” como

o  goleiro do  século (o Bra sil ata cou 36 vezes,  dezoito delas com

 perigo). Mas o que se passa nes ses len dá rios três minu tos é uma

espé cie de surto inau gu ral, um des ses momen tos em que o iní cio

de uma era se anun cia atra vés de sua pre fi gu ra ção fre né tica e con -

cen trada. Ela indi cava que algo sin gu lar, de fato, tinha se pro ces -

sado no fute bol bra si leiro, com o encon tro de uma saída dia lé tica

para a sua con ge nial “ lógica da dife rença”. O  espanto e o riso, a gra -

tui dade e a efi cá cia, a sus pen são da opo si ção entre pro du ti vi dade

e impro du ti vi dade, tra ba lho e brin quedo, fina li dade e ócio, que se

estam pam aí, eram o equa cio na mento ao mesmo tempo espe rado

e inu si tado das ques tões for ma ti vas cifra das no fute bol bra si leiro,

de que vie mos  falando. 

A esca la ção de Gar rin cha nesse ter ceiro jogo, com a Copa já

em anda mento,  depois de um  empate desa ni ma dor em 0 × 0 com

a Ingla terra e de um time não con vin cente, era uma  aposta arris -

cada, mas irre cu sá vel, nas vir tu des ambi va len tes de Macu naíma,

do qual a vida e obra de Gar rin cha cons ti tuem-se num ver da deiro

ava tar. Sonso, enga no sa mente retar dado e pre coce, impre vi si vel -

mente  ligado e des li gado do tempo do jogo, dono de um dri ble que

podia ser tanto a solu ção  quanto a per di ção por  excesso, Gar rin cha

era uma espé cie de incóg nita do  dilema bra si leiro, colo cado entre

as maze las do  atraso e as pro mes sas de sua ori gi na li dade no modo
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de inse rir-se na rea li dade dos tem pos moder nos. Sua curta car -

reira, que  esplende entre 58 e 62, sua deca dên cia trá gica, suas

famo sas per nas tor tas,  fazendo do défi cit uma van ta gem, con têm

esse  momento de afir ma ção glo riosa e ful gu rante da face posi tiva

desse com plexo, dando um toque popu lar pro fundo às for mu la -

ções cos mo po li tas da bossa nova e da arqui te tura de Bra sí lia, que

lhe são con tem po râ neas. Gar rin cha é a “ale gria do povo” e sua não

aris to té lica “prova dos nove”.

Se Gar rin cha  remete a uma con jun ção dis pa ra tada e sur -

preen dente de todos os ele men tos reco nhe cí veis da for ma ção bra -

si leira, Pelé os trans cende e com pacta numa reso lu ção tão con cen -

trada que torna difí cil falar sobre ele. Gar rin cha des perta e pro voca

a inter pre ta ção infi nita, na forma de “digres sões em torno de uma

 legenda”, ou glo sas a um conto das mil e uma noi tes.117  Existe sobre

ele uma “abun dante lite ra tura inter pre ta tiva”.118 Pelé, ao con trá rio,

silen cia o intér prete, para li sado por não poder expli car, antes de

tudo, como terá sido pos sí vel a um joga dor domi nar todas as ins -

tân cias do jogo, do dri ble, do chute, do passe, do cabe ceio, e, além

do mais, adi vi nhar o jogo à sua volta, como se esca neasse o campo

e o arras tasse con sigo.

A capa ci dade de dizi mar defe sas adver sá rias  mudando o

ritmo da inves tida, apon tando como uma fle cha em dire ção ao gol

com arran ca das e para das súbi tas,  fazendo a bola pas sar entre as

per nas de um adver sá rio e por cima da  cabeça do adver sá rio

 seguinte, com des nor teante sim pli ci dade e furor, fazem parte da
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117. Cf. Ante zana, op. cit., p. 32. Ver tam bém Ruy Cas tro, op. cit; Alex Bel los, op.

cit.; João Sal da nha, Os sub ter râ neos do fute bol. Rio de  Janeiro: José Olym pio, 1980;

Nel son Rodri gues, “Des co berta de Gar rin cha” e “Gar rin cha não pensa”, op. cit.;

Car los Drum mond de  Andrade, “Mané e o sonho”,  Quando é dia de fute bol. Rio

de  Janeiro/São Paulo:  Record, 2002. Além, é claro, do filme Garrincha, ale gria do

povo, de Joa quim Pedro de  Andrade.

118. Lopes e  Maresca, op. cit., p. 25.
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 reserva mais  seleta dos exem plos de enfren ta mento supe rior das

cur vas do tempo e do  espaço, da ful gu ra ção do  insight no ins tante,

da pro du ção da epi fa nia da forma, da afir ma ção natu ral da majes -

tade do corpo.

Em 1958, com dezes sete anos e já se mos trando “qual na

 inteira idade”, Pelé dava rea li dade à  figura  mítica da  criança

 madura, com a qual se con fir mava e trans cen dia o papel do mole-

que como inven tor essen cial da relei tura que o fute bol bra si leiro

impõe ao seu  modelo  inglês. Que essa rela ção infan til, ou “pue ril”,

se qui ser mos, possa ter se con ver tido tam bém em uma capa ci dade

de enfren ta mento dos obs tá cu los con cre tos, em “matu ri dade

viril”, pro me tendo uma via ori gi nal e cria tiva para os per cal ços da

moder ni za ção, é o sonho que a Copa de 1958 mate ria li zou por um

ins tante  eterno. Por isso,  quando, na par tida final con tra a Sué cia,

o jovem Pelé mata a bola no peito, dis pu tando-a com um adver sá -

rio, e, sem deixá-la tocar o chão, enco bre o adver sá rio  seguinte, que

se apre sen tava para des pa chá-la, con cluindo em  seguida para fazer

o ter ceiro gol, a  súbita  subida da bola, como um  repuxo, faz pen sar

na irrup ção de len çóis petro lí fe ros e no desa bro char defi ni tivo das

poten cia li da des de uma cul tura, dando-se em espe tá culo — sem -

pre em  elipse. Rema tando os seus comen tá rios sobre a Copa de

1958, Brian Glan ville  declara que “não pai rava  dúvida,  naquele

 momento, de que o imen sa mente  melhor e mais refinado dos times

havia ven cido”.119

Con su mando-se na Copa de 1970, a “era Pelé” acom pa nhou

os anos da bossa nova, da Jovem  Guarda, da eclo são da can ção

popu lar e do movi mento tro pi ca lista, do  cinema novo, do con cre -

tismo e do neo con cre tismo na lite ra tura e nas artes plás ti cas, da

ten são entre uma cul tura efer ves cente e o  regime mili tar, até o

recru des ci mento deste no AI-5, em 1968.  Quando o  governo
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 Médici, em 1970, tenta capi ta li zar sim bo li ca mente a seu favor a

con quista do tri cam peo nato mun dial, pode-se dizer, sem mini mi -

zar o que isso repre sen tou como fato polí tico, que o sig ni fi cado do

fute bol era maior do que a dita dura, reme tia a estra tos pro fun dos

da vida popu lar e não era, efe ti va mente, de fácil apro pria ção.

macu naíma e seu outro

Vol te mos ao ponto: a rela ção da vida e obra de Gar rin cha com

a rap só dia lite rá ria de Mário de  Andrade é tão forte, e o livro uma

intui ção tão sutil e com plexa dessa expe riên cia cole tiva, que não

deve mos per mi tir que a com pa ra ção fique rele gada ao plano da

gene ra li dade e do este reó tipo. Em pri meiro lugar, é notá vel o fato

de que os frag men tos bio grá fi cos colhi dos por Ruy Cas tro para

Estrela soli tá ria, basea dos em tes te mu nhos, “colam” per fei ta mente

na nar ra tiva  mítica do “herói da nossa gente”, a come çar do seu

nas ci mento excep cio nal e cres ci mento anor mal, onde se jun tam

mar cas ambí guas de pre co ci dade e retar da mento. 

 Quando o  menino  Manuel nas ceu, sua par teira, dona Leo nor, foi a

pri meira a ver que ele tinha as per nas tor tas. A perna  esquerda era

 arqueada para fora e a  direita para den tro, para le las, como se uma

 rajada de vento de dese nho ani mado as  tivesse ver gado para o mesmo

lado.  Manuel não her dara essas per nas de Amaro, mas da mãe, Maria

Caro lina,  embora as dela não fos sem tão tor tas  quanto as dele.120

 Embora com preen dida ime dia ta mente como uma  herança

gené tica, essa marca de nas cença lem bra tam bém um traço cul tu -

ral reco nhe cido e assi na lado por Gil berto  Freyre em Casa-grande
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& sen zala,  quando fala das tan tas crian ças com per nas entor ta das

pela posi ção em que fica vam car re ga das nas cos tas da mãe,

 segundo cos tume afri cano: “obri ga das as  negras, no tra ba lho agrí -

cola de lon gas horas por dia, a tra ze rem os  filhos ata dos às cos tas

[...] ‘veem mais tarde os seus  filhos fica rem com as per nas defei tuo -

sas, arquea das, de modo que,  tocando-se pelos pés, for mam uma

 elipse  alongada’”.121 Fato que con fere a esse mes tiço das três raças, e

des cen dente pró ximo dos  índios ful niô,  aquela marca de limi na ri -

dade a que se  refere Ante zana, pró pria dos seres míti cos e nunca

domes ti ca dos que não são nem bem da natu reza nem bem da cul -

tura, que têm algo dos ani mais e das enti da des, das más ca ras, do

“caos por trás dos ros tos civi li za dos”. 

Alex Bel los obser vou a afi ni dade desse handicap mira cu loso

com duas figu ras do ima gi ná rio popu lar bra si leiro: o saci e o curu -

pira. “O curu pira [...] tem apa rên cia de  menino, cabe los rui vos e dis -

tin gue-se por um traço  físico pecu liar: seus pés são vira dos para trás.

 Quando o curu pira corre numa dire ção, suas pega das cor rem na

dire ção con trá ria. O curu pira é veloz e enga na dor. Se você ten tar

segui-lo, irá pelo cami nho  errado e  ficará per dido na mata para sem -

pre”. O saci: “sua perna única o torna leve e  ligeiro. A  maneira de

pará-lo é apri sioná-lo num rede moi nho”. Cons ta tando a carac te rís -

tica comum a esses “dois mons tri nhos” de uti li zar com esper teza

seus mem bros infe rio res ambi va len te mente excep cio nais, Bel los a

reco nhece tam bém no joga dor: como o curu pira e o saci- pererê,

Gar rin cha “tinha um per fil inco mum  abaixo da cin tura”, como eles

“era  astuto, ágil, [...] impos sí vel de pegar” e, “por causa de seu ali nha -

mento, [...] capaz de se mover em dire ções impre vi sí veis”, capa ci -

dade poten cia li zada pela sua extraor di ná ria ace le ra ção. Em  resumo,

esse ser para do xal na raiz, “esse antia tleta”, esse “desa fio à medi cina
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espor tiva” era “um fio de prumo, um homem que só caía  quando

der ru bado. E, que, pelo con trá rio, dese qui li brava os  outros”.122

Com pa re cem tam bém, nas cir cuns tân cias da infân cia de

Gar rin cha, os tra ços pro to tí pi cos do cres ci mento anor mal do

herói, reco nhe ci dos gene ri ca mente nos con tos popu la res uni ver -

sais, e iden ti fi ca dos no caso sin gu lar de Macunaíma com a  figura

ambi va lente do bobo  sabido, atra sado e pre coce, como mos trou

 Haroldo de Cam pos em Morfologia do Macu naíma.123 Segui mos

com Ruy Cas tro: 

 Quando  Manuel apren deu a falar, come çou a chamá-la [a irmã] de

‘Vó’,  embora Rosa  tivesse ape nas oito anos e dez meses a mais do que

ele. Em com pen sa ção, todos os que não o cha ma vam de  Manuel o

tra ta vam por ‘ Camisinha’ — por andar dia e noite com a mesma

cami si nha de meia,  babada pela chu peta pen du rada por um bar -

bante, as cal ças cur tas  caindo e o  umbigo de fora. 

[...] 

Vivia des calço — suas solas dos pés, desde sem pre, eram as de quem

 andava no mato e nos cal ça men tos de pedra. Seu pai tinha um

 cavalo e  Manuel apren deu a caval gar em pelo antes de ter idade pra

subir sem ajuda no ani mal. E, longe das vis tas de sua famí lia, já se

ati rara ao rio Inho mi rim e saíra  nadando, na com pa nhia dos  bagres

e das pia bas.  Quando  Manuel era  criança, os úni cos  índios em que

podia espe lhar-se eram os das estam pas do sabo nete Euca lol. Mas

não pre cisa espe lhar-se em estam pas para ser um deles.

Todos os con tem po râ neos do  pequeno  Manuel se refe rem à sua

mei guice. Era um  menino de uma  intensa  doçura, inca paz de uma

res posta atra ves sada para os mais  velhos ou mesmo para os do seu

tama nho.  Falava pouco e nunca em voz alta. Mas era tam bém ingo -
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ver ná vel.  Quando ralha vam com ele por rou bar doces ou bis coi tos

na des pensa, sor ria sem graça — e, na pri meira opor tu ni dade, vol -

tava a fazer o que lhe fora proi bido. Apa nhou de vara de mar melo,

mas tal vez menos do que mere cesse: era peque ni nho, menor do que

deve ria para sua idade, e ins pi rava pena e cari nho.124

As pecu lia ri da des do  acesso ini cial à fala, com bi na das com o

trans torno das  noções tem po rais, a inti mi dade sel va gem com os

rios e os  bichos, a mis tura de reve rên cia res pei tosa aos mais  velhos

com ingo ver na bi li dade incor ri gí vel, a capa ci dade de des con cer tar

e sedu zir, tudo isso pode ser reco nhe cido sem difi cul dade, tam bém,

nas pri mei ras pági nas da saga do “herói sem  nenhum cará ter”.

Além des sas carac te rís ti cas, pode-se iden ti fi car neles a pre co ce

dis po si ção para o sexo, pre sente igual mente nes ses dois exem  pla -

res de  criança  adulta e  adulto- criança,  cifrada enig ma ti ca mente no

“sim sinhô” do  menino: “ segundo os rela tos mais insus pei tos, antes

dos dez anos Gar rin cha já tinha um pênis de  adulto, assus ta dor

para a sua idade”.

É, por tanto, nesse quase “ócio  lúdico da pro mis cui dade tri -

bal” (como cha mou  Haroldo de Cam pos a fase ini cial da nar ra tiva

de Mário de  Andrade), num mundo em que os limi tes são difu sos

e res va la di ços, e onde os prin cí pios da rea li dade, da hie rar quia e da

tem po ra li dade vaci lam num jogo inde ter mi nado, que trans corre a

con vi vên cia de gaio las, ati ra dei ras e ara pu cas com a velha bola de

meia “ recheada com papel de embru lho e cos tu rada na boca”, a de

 bexiga de  cabrito  soprada com um nó de tripa, a ver me lha de bor -

ra cha dada por Rosa no ani ver sá rio de sete anos, “que cus tou cinco

mil-réis no arma ri nho do por tu guês Antô nio Bar beiro” — tudo

sob o signo totê mico do Pau  Grande. 

No sabo roso, reve la dor e cheio de verve Os sub ter râ neos do
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fute bol, João Sal da nha faz um  retrato vivo desse alvo em per ma -

nente movi mento que é o nosso per so na gem  quando joga dor do

Bota fogo e não muito antes da Copa de 1958.125 Além de macu naí -

mi cas, as crô ni cas nos reme tem niti da mente a Memórias de um sar -

gento de milí cias, de  Manuel Antô nio de  Almeida, o  romance de

1853 em cuja estru tura  interna Anto nio Can dido iden ti fi cou o

prin ci pio da “dia lé tica da malan dra gem” como marca da socia bi li -

dade bra si leira, escor re gando sem pre ambi gua mente entre a

ordem e a desor dem. No papel de téc nico da  equipe, Sal da nha faz

de certo modo a  figura, iro ni ca mente cons ciente, de uma espé cie de

major Vidi gal que, além de diri gir o time em campo, deve pas to rear

e repri mir as pul sões malan dras desse con junto de fute bo lis tas

sem pre pron tos a esca par da con cen tra ção ou se envol ve rem em

patus ca das,  quando não em enras ca das. Mais que isso, Sal da nha é,

na prá tica, um Vidi gal que se des do brasse no pró prio  Manuel Antô -

nio de  Almeida.  Parece  extraída dire ta mente do  romance a  página

em que ele sur preende um grupo de joga do res escon dido em um

 quarto de hotel, alta noite, vés pera de con fronto,  jogando car teado

e tendo Didi como ban queiro do jogo — o vene rá vel “prín cipe

 etíope de ran cho” sur preen dido ali com os dedos inter ca la dos de

notas de  dinheiro, pare cendo um “tro ca dor de ôni bus”.

Mas  nenhum deles chega aos pés de Gar rin cha, que ganha, na

 escrita de Sal da nha, o sta tus de um trickster de anto lo gia, um pro -

dí gio da astú cia uni ver sal, um  macaco- jabuti Pedro Mala sar tes,

saci-curu pira e Leo nar di nho, todos jun tos num só. Ins pi rado por

seu ape tite irre freá vel de brincar, no campo de jogo e fora dele, no

sen tido car na va lesco e no sen tido macu naí mico, Gar rin cha foge

repe ti das vezes, à noite, do sis tema de inter nato da con cen tra ção,

dei xando no seu lugar um outro que ele faz dor mir com seu  pijama
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qua dri cu lado e um tra ves seiro  cobrindo a  cabeça; a certa  altura, é

des co berto dan çando em El Sal va dor com uma “catur rita”, sob o

pseu dô nimo de  Manolo, na imi nên cia de  ganhar um con curso de

 bolero pelo prê mio de vinte dóla res; na  cidade do  México,  escapa

para um car na val local dis far çado de “ payaso”. Além de dei xar

noi vas pelo cami nho, a sua  libido insa ciá vel não per doa nem mes -

mo uma cama reira  velhota em Goiás. E em meio a tudo isso, dá um

 vareio de bola em um late ral do River Plate — Vairo —,  fazendo o

está dio mexi cano pror rom per num delí rio de maria chis e olés.

Nem deve mos per der tempo em ten tar apu rar a con tri bui -

ção da ima gi na ção tam bém fér til de João Sal da nha na bri lhante

con fi gu ra ção nar ra tiva da per so na gem. Aqui, esta mos nos domí -

nios da pró pria “dia lé tica da malan dra gem”, o fio da nava lha em

que os sen ti dos supos ta mente esta be le ci dos des li zam para a sua

per ma nente con ver são em jogo. A  escrita de João Sal da nha nas

crô ni cas de Os sub ter râ neos do fute bol está em per feita inti mi dade

com o malan dro retra tado, e nela o major Vidi gal de  Almeida não

é neces sa ria mente menos  astuto que seus obje tos de vigi lân cia. O

téc nico-jor na lista e escri tor, inse rido no “inter texto” da malan -

dra gem, está  recriando, cer ta mente, o caldo de cul tura que ele

 conhece pro fun da mente e do qual faz parte, por den tro e por fora,

como gaú cho aca rio cado que já ali men tava a essa  altura,  decerto,

o pro jeto de ele var um dia esse ani mado  viveiro de malan dros à

 altura de si mesmo. Sal da nha tinha, como vere mos, um pen sa -

mento todo pró prio sobre o fute bol bra si leiro, e terá oca sião de

 colocá-lo em prá tica como téc nico da sele ção bra si leira de Gér -

son, Pelé e Tos tão, no  período con tur bado que ante cede a Copa de

1970. Comu nista exal tado e boê mio de praia, ima gi noso e en -

cren queiro, que garan tia ter par ti ci pado da  Grande Mar cha de

Mao Tsé-tung e desem bar cado com as tro pas de Mont go mery na

Nor man dia, Sal da nha diri giu com uma inde pen dên cia indo má -

vel a sele ção bra si leira em plena dita dura Gar ras tazu  Médici, por
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um ano, dando-lhe o toque deci sivo para que ela  viesse a ser o que

foi. O que não  parece ser uma  proeza menor do que as duas ante -

rio res e nunca con fir ma das, a da China e a da Nor man dia. João

Sal da nha reúne, na ver dade, as qua li da des de um gene ral gaú cho

com as de Neném Pran cha, téc nico de fute bol de praia e filó sofo.

É, pois, do alto da sua legen dá ria expe riên cia e da sua con di ção de

auto ri dade a ser obe de cida que o trei na dor, jor na lista e homem

do mundo rende  preito e tri buto a Gar rin cha, o insu pe rá vel: “den -

tro e fora do campo,  jamais vi  alguém tão des con cer tante, tão dri -

bla dor. É impos sí vel adi vi nhar-se o lado por onde Mané vai sair

da enras cada”. 

José Sér gio Leite Lopes e  Sylvain  Maresca lem bram que o fu -

te bol de Gar rin cha tem uma base  social inti ma mente  ligada ao

mundo do ama do rismo. Como ins tinto, Gar rin cha leva para a sua

expe riên cia como pro fis sio nal (à qual che gou, aliás, rela ti va mente

tarde e sem  nenhuma  pressa, um ano  depois de ter sido des co berto

por um “ olheiro” em Pau  Grande) as carac te rís ti cas pró prias do

fute bol ama dor, que ele ama du re ceu sem  nenhum  esforço espe cí -

fico no sen tido de “ superá-las”, até que seu exa gero nos dri bles che -

gasse natu ral mente ao ponto. O fenô meno Gar rin cha con siste no

pró prio fato inu si tado de que isso tenha sido pos sí vel em tão alto

nível,  estando o joga dor apa ren te mente  alheio à con tra di ção que

repre sen tava.

O fute bol foi intro du zido na cida de zi nha de Pau  Grande à

 maneira clás sica da  fábrica com diri gen tes ingle ses, que se esten dia

num time de fute bol de vár zea,  seguindo o mesmo  modelo que

gerou um clube como o Bangu,  embora, no caso deste, dis pu tando

a divi são prin ci pal do Rio de  Janeiro. A prá tica do  esporte bre tão

“[...] já exis tia ali desde 1908,  quando os ingle ses impor ta ram as

pri mei ras bolas, ensi na ram-no aos ope rá rios e fun da ram o Sport

Club Pau  Grande. [...] Os joga do res eram ama do res e con ti nua -

riam a ser, muito  depois de o pro fis sio na lismo ser ofi cia li zado no
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país em 1933. [...] Para jogar pelo Pau  Grande, pre ci sa vam ser ope -

rá rios da  fábrica e  sócios do clube [...]”.126

A per mea bi li dade das rela ções pater na lis tas, numa  fábrica

em  ambiente quase rural cer cada de con di ções pro pí cias a caça das

e pes ca rias, ins taura  segundo Lopes e  Maresca um  regime ambí -

guo “entre um  mínimo de dis ci plina e assi dui dade ao tra ba lho e

um  máximo de ati vi da des para le las, no pri meiro plano das quais

está o fute bol que, patro ci nado pela  fábrica, o recu pera por sua vez

no sta tus reco nhe cido do tra ba lha dor-joga dor”.127  Segundo essa

inter pre ta ção, Gar rin cha nunca se des li gou, nem den tro nem fora

do campo, das con di ções  sociais que o mol da ram, nas quais  parece

 ganhar uma  curiosa sobre vida a “dia lé tica da malan dra gem” e seu

“mundo sem culpa”, em  ambiente já indus trial. Sua rela ção com o

clube do Bota fogo  seguiu sem pre o  modelo patro nal-pater na lista,

com o joga dor assi nando con tra tos em  branco, des li gado do

 dinheiro e sem pre tute lado pela  figura gene rosa e leal de um

“padri nho”, o cra que Nil ton San tos, conhe cido como a “Enci clo -

pé dia do Fute bol”, e que, dri blado segui da mente por Gar rin cha no

pri meiro  treino de que este par ti ci pou, pas sou a reco mendá-lo e a

pro tegê-lo. Den tro do campo o seu fute bol, sem dei xar de ser efi -

caz e pre ciso, guar dava a mar gem  lúdica e gra tuita do “pela deiro”,

traço que man teve a real dimen são do seu valor em sus penso até os

jogos ines que cí veis da Copa de 1958,  quando pas sou dire ta mente

da  dúvida para a his tó ria e para o mito. Tos tão  observa que, como

ponta, ao che gar dri blando à linha de fundo Gar rin cha não cen -

trava, sim ples mente, mas pas sava a bola com exa ti dão — com

plena visão do jogo.  Quando foi pre ciso, na Copa de 1962 (na

ausên cia de Pelé, que se con tun dira, sendo subs ti tuído por Ama -

rildo), essa visão de jogo se estam pou cla ra mente: Gar rin cha dei -
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xou o  flanco exclu sivo do campo e foi capaz de dar lan ça mento,

fazer gol de falta e de  cabeça, mos trando que sua  figura de dri bla -

dor excep cio nal pela ponta incu bava, não sem razão, um reper tó -

rio  imenso de capa ci da des insus pei ta das. Mas pode mos dizer que

mesmo nessa muta ção era ainda e sem pre o amador que  falava

mais alto: Elza Soa res, a abso lu ta mente  genial sam bista a quem

Gar rin cha se liga ria escan da lo sa mente, logo  depois, numa rela ção

pro funda e dura doura, dei xando a  mulher e nume rosa prole de

sete  filhas em Pau  Grande, assis tia in loco àque les jogos no Chile

como uma ver da deira musa musi cal. (Ela ten ta ria intro duzi-lo a

uma visão mais inte res sa da mente pro fis sio nal do  esporte e a uma

acei ta ção das con di ções de vida dadas pelo enri que ci mento, mas

em vão: um carro  luxuoso, com prado por ela para ele,  virava rapi -

da mente um  viveiro ambu lante de pas sa ri nhos.)

Lopes e  Maresca pre ten dem fazer valer, ainda, a sua lei tura

socio ló gica con tra a inter pre ta ção “antro po ló gica” e quase totê -

mica de Mário Filho,  quando este rela ciona o dri ble de Gar rin cha

com a longa inti mi dade do joga dor com pas sa ri nhos e pacas,

com  bichos do mato, cuja rapi dez mul ti di re cio nal ele teria incor -

po rado em sua longa con vi vên cia de caça dor, mime ti zando a

caça. Mas, longe de se excluí rem, essas dimen sões dís pa res fazem

jus ta mente o nó da ques tão: como o Bra sil atá vico, Gar rin cha

está na zona ambí gua entre o mito e a his tó ria, a natu reza e a cul -

tura, a apa ri ção  moderna e a expe riên cia ime mo rial incons -

ciente. Ele é ao mesmo tempo o espécime único e a expres são mais

aca bada da espécie. Exa ta mente como Macu naíma, habi tando o

continuum por onde pas sam o índio, o negro e o  branco, o bicho

do mato, o curu pira, o Pedro Mala sar tes, o malan dro, o apren diz

de ope rá rio numa ordem  social lábil, mais a trans fi gu ra ção de

tudo isso. O  resumo mira cu loso e anô malo do país novo, na acep -

ção de Darcy  Ribeiro, como resul tado de suces si vas acul tu ra ções

e decul tu ra ções. 
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Nele, esse com plexo  ganhou a sua expres são cria tiva mais

pura. As maze las vul ga res lhe são  alheias, do tipo do opor tu nismo

ras teiro, da vio lên cia  velada ou explí cita. Gar rin cha teria inven -

tado,  segundo João Sal da nha — seja ver dade ou não —, o cos tume

de pôr a bola fora de jogo  quando um joga dor do time adver sá rio

se con tunde. A sua mal dade é infan til, ino cente das con se quên cias,

não pre me di tada.  Quando dri bla um adver sá rio, não o faz “por

mal”, diz Nel son Rodri gues. “Gar rin cha  estava ali com a mesma

boa-fé ine fá vel com que, em Pau  Grande, vai chum bando as cam -

ba xir ras, os par dais. Via nos rus sos a ino cên cia dos pas sa ri nhos”.

Na par tida já  citada, chega ao  cúmulo,  segundo Ruy Cas tro,

“depois de fazer um russo cair”, de pôr o pé sobre a bola e, de cos -

tas para o adver sá rio, esten der-lhe a mão “para que se levan tasse”.

E  seguir com a  jogada, “como se fosse a coisa mais natu ral do

mundo”. Diz Car los Drum mond de  Andrade que “se há um deus

que  regula o fute bol, esse deus é sobre tudo irô nico e far sante, e

Gar rin cha foi um de seus dele ga dos incum bi dos de zom bar de

tudo e de todos, nos está dios. Mas como é tam bém um deus cruel,

tirou do eston teante Gar rin cha a facul dade de per ce ber a sua con -

di ção de  agente  divino”.128

Gar rin cha é a expres são de um ama do rismo fundo e reni -

tente, atá vico, pré- moderno, a assun ção mira cu losa, em seu per -

feito aca ba mento, de um mundo pres tes a desa pa re cer em sua

mani fes ta ção mais ful gu rante. Um mundo em que a explo ra ção do

tra ba lho se dava com folga,  banhada em cama das de cul tu ras

híbri das e orais que vigo ra ram de  maneira cor rente até a che gada

oni pre sente da tele vi são em rede nacio nal, con su mada nos anos

70,  quando se fecha tam bém o cerco pro du ti vista a esse  estado de

sus pensa dis po ni bi li dade. Suas ima gens glo rio sas, pra ti ca mente

ante rio res ao video teipe, são pou cas e depe re cen tes, como se se
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des man chas sem em jatos de luz fuga zes ao con tato com a pró pria

atmos fera que o reve lou. Mas, com Dori val  Caymmi, inde pen -

dentemente das imen sas dife ren ças entre os dois, ele é a tra du ção

mais  moderna de  nichos socio cul tu rais arcai cos que sal tam fora de

si atra vés deles, como se, bri lhando eter na mente neles, pudes sem

enfim desa pa re cer. Eles são a  grande novi dade do Bra sil popu lar

pro fundo e ances tral, ao se tor na rem, legi ti ma mente, mitos cria -

do res do Bra sil  moderno. 

Mas como Macu naíma, e não como  Caymmi (que sela um

pacto  radioso com o tempo e com a  música), Gar rin cha vence o

 gigante come dor de gente pela astú cia, mas perde para Vei, a Sol —

a “mamãe natu reza” pró diga que “não dá sobre mesa” ( usando aqui

uma expres são de Rita Lee) para sua busca de gozo sem fim. As per -

nas tor tas lhe armam a ara puca de sua pró pria con for ma ção anô -

mala. O joe lho se gasta e se  estraga numa deca dên cia ao mesmo

tempo pre coce, lenta e dolo rosa. O seu ama do rismo con gê nito

num meio não ama dor, em vez disso opor tu nista e pouco pro fis sio -

nal, não lhe lega  nenhuma sobre vida finan ceira. “A  criança  grande

que ele não dei xou de ser foi viti mada pelo germe de auto des trui -

ção que tra zia con sigo”, na falta de “defe sas psi co ló gi cas”.129 O alcoo -

lismo sela a sua “morte  social”, à qual a morte real  empresta, por um

 momento, a ful gu ra ção de um fogo fátuo.

Se a  figura de um pai  parece não ter expres são na vida de Gar -

rin cha, quase como se ele  tivesse nas cido por par te no gê nese,

tendo por  herança as per nas tor tas da mãe, a  figura  paterna é o

cen tro da bio gra fia infan til de Pelé. Gar rin cha é o puro devir, o

anti-Édipo, como se  fizesse parte  daquela gale ria de  heróis sem

pai, ou para os quais não com pa rece um pai que os cons ti tua pelo

 limite, como tan tos na lite ra tura bra si leira (Leo nar di nho, Ben ti -

nho, Sér gio, Brás Cubas, Rio baldo e, mais que todos, o pró prio
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Macu naíma). Já a tra je tó ria ori gi nal de Pelé é uma espé cie de

inver são e reden ção do Édipo: ele salva o pai, fra cas sado no fute -

bol, da morte sim bó lica, con tra a resis tên cia pro te tora da mãe,

que não acre di tava na pos si bi li dade de rea li za ção por essa via.

(Não me lem bro de cor res pon dente, na nossa lite ra tura, desse

com plexo —  embora o conto “A ter ceira mar gem do rio”, de Gui -

ma rães Rosa, possa ser pen sado jus ta mente como a ver são incon -

clu siva de uma ten ta tiva frus trada de res gate sim bó lico do pai, e a

cifra dessa impos si bi li dade  diante da sua falta meta fí sica.)

 Enquanto a famí lia ori gi ná ria de Gar rin cha é  difusa e elide o pai,

a de Pelé se aglu tina em torno da rein ven ção do pai: ele  parece

equi pado pelo des tino para rea li zar a  proeza desse revi rão, para

sanar essa falha — pode-se dizer — arque tí pica. Como  observa

Leite Lopes, o  menino Gar rin cha não sabia que ia ser um joga dor

pro fis sio nal, nem se figu rava o que é sê-lo; Pelé  parece enten der o

pro fis sio na lismo, desde sem pre, como a sua mis são. Um é o tra ba -

lha dor ama dor que viveu vol tando para a ori gem, o mato e a

 pelada, de onde  parece nunca ter saído; outro é o pro fis sio nal pre -

coce, que pas sou já  metade da sua ado les cên cia den tro de um

clube de fute bol. 

A vida de Gar rin cha é uma sequên cia infin dá vel de peri pé -

cias, aná loga ao seu  estilo de jogo: como  sugere João Sal da nha, o

dri bla dor de den tro do campo e o dri bla dor de fora do campo são

o mesmo — Gar rin cha é Gar rin cha, não tem como des co lar de

Gar rin cha, a ponto de que o defi nhar de um se torne ines ca pa vel -

mente o defi nhar do outro. A vida de Pelé soa uni di re cio nal,

como se os per cal ços (sepa ra ção matri mo nial, com pli ca ções

finan cei ras, negó cios obs cu ros, filha ile gí tima) não mudas sem o

rumo de um tra çado fami liar abur gue sado do qual se des cola a

enti dade: um é Pelé e o outro é Edson. Em campo, a enti dade

“baixa”, para além dos limi tes  sociais e exis ten ciais do Edson,

como  sugere a sua pró pria des cri ção do gol como um filme que
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passa na  cabeça e que ele mesmo  assiste em ato, ou então como

 indica a refe rên cia unâ nime de seus com pa nhei ros de time ao

fato de ele se dei tar por algum tempo antes do jogo, no ves tiá rio,

com uma toa lha sobre o rosto, em con tato silen cioso não se sabe

com que potên cias indi zí veis, con cen trando-se na pas sa gem ao

seu duplo. É gra ças a essa dua li za ção que o pro tege de si mesmo,

aliás, que seu  carisma, popu la ri dade e juven tude pare cem poder

per ma ne cer into cá veis ao longo do tempo. A pró pria bio gra fia

de Pelé  quando jovem, por Mário Filho — Viagem em torno de

Pelé —,130 é rica em fatos mas não em acon te ci men tos, resul tando

algo  insossa na sua rei te ra ção do  eterno leitmotif — a rea bi li ta ção

do  modelo do pai. Pode-se dizer o mesmo da bio gra fia mais

 recente, Pelé: Os dez cora ções do Rei, de José Cas tello:131 por uma

culpa que nem é delas, não con se guem sal tar da vida para a his -

tó ria. O filme Pelé  eterno com pensa tudo isso com a  valiosa pro -

fu são de ima gens, que falam por si,  embora a dire ção de arte

 simule em Pelé um  pseudo-herói de  cinema ame ri cano, que ele

não é nem pre cisa ser, as cenas fami lia res insis tam no  modelo

bio grá fico  batido e a edi ção  picote os lan ces de  maneira a figu rar

um joga dor que nunca  tivesse  errado, ou, mais grave, que não

 jogasse com um time (as tabe li nhas com Cou ti nho desa pa re cem,

junto com todo o time do San tos). 

Mas a  grande  ferida sem nome que essa tra je tó ria con tém é

cer ta mente o fra casso na trans mis são do  modelo redi mido do pai

ao filho pri mo gê nito, Edi nho, que vive uma car reira abor tada de

 goleiro e um envol vi mento com dro gas e trá fico, vol tando a his tó -

ria pes soal a se engol far,  depois de tudo, nos sin to mas mais  cruéis

do país — agora recru des ci dos. O com plexo sim bó lico da pater ni -

dade e da filia ção, em Pelé, fica sendo, assim, atra vés desse  retorno
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da falha, um elo ambi va lente entre o mundo ances tral do pater na -

lismo bra si leiro132 e sua cor ro são trá gica num mundo de mas sas

con su mista e sem parâ me tros, do qual a  classe média alta, anô -

mica, fre quen tando o crime, é ape nas um dos índi ces.

Todo esse con tra ponto bio grá fico com pa rece aqui  somente

para nos con fron tar com o  quanto de  veneno remé dio bra si leiro

mora no cora ção dos nos sos maio res ído los. Ele deve nos devol ver

de  alguma forma, então, ao  enigma do seu fute bol inex pli cá vel. 

Como foi dito, o de Pelé tem resis tido como algo inin ter pre -

tá vel, ina bor dá vel, ina ces sí vel,  enquanto o de Gar rin cha  parece

tra zer con sigo a his tó ria popu lar e  oculta da colo ni za ção  inteira.

Os estig mas e vicis si tu des que ele  estampa,  supera e nos quais

 sucumbe, inse pa rá veis da sua  figura ful gu rante e meteó rica, dão

mar gem à nar ra tiva infi nita. A  figura de Pelé  parece lan çar todos

esses estig mas e vicis si tu des dire ta mente para uma outra dimen -

são, onde tería mos num átimo, e para além dele mesmo, toda a

escra vi dão e toda a abo li ção entra nha das e abo li das — e como que

pro je ta das no mundo das  ideias.  Enquanto os joga do res de fute -

bol, de uma  maneira geral, fazem o possível e o impossível den tro

de um plano real, Pelé — con si de re mos Gar rin cha um caso à parte

de tudo — faz que o virtual (as for mas per fei tas e a inven tar, o

“mundo das  ideias”) se torne atual. É como se Pelé rea li zasse final -

mente, com isso, o impro vá vel ideal de Gum brecht: a falên cia da

inter pre ta ção pela pura “pro du ção de pre sença”. 

Os melho res comen tá rios que  conheço sobre o fute bol de

Pelé são, não por acaso, de um joga dor, Tos tão, e de um poeta con -

creto, Décio Pig na tari. Na essên cia, coin ci dem. Diz Pig na tari, em

crô nica de 1965:
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Pou cos, muito pou cos, raros, rarís si mos, tal vez nin guém, teve [...]

tanta sen si bi li dade e inte li gên cia cria tiva para a rela ção  básica do

fute bol: a rela ção bola-homem-campo, em fun ção da meta. O

campo é um ver da deiro pro lon ga mento de sua pele: para onde vai,

Pelé como que car rega o campo con sigo. Isto por que ele sabe que,

por estra nho que  pareça, o campo não é está tico e sim uma estru -

tura dinâ mica, móvel, rela cio nado às con tí nuas des lo ca ções da bola

e dos  homens envol vendo sem pre uma ques tão de tempo — o

tempo fra cio nado em  piques e lan ces que dão a pre ci são e o ritmo

das joga das e do jogo.

É comum ver bons joga do res, e até cra ques con su ma dos, erra rem

no cál culo de um rush, de um pique, de uma ante ci pa ção, de um

 impulso, de um des lo ca mento — para não falar já de um lan ça -

mento. Esse erro é excep cio nal em Pelé. Sua noção per feita de posi -

ção nasce do fato de não só saber per fei ta mente onde está (e onde 

os  demais estão) a cada  momento — mesmo em lan ces agu dos e

ultrarrápi dos — como de saber tam bém onde  estará pro va vel mente

(e onde os  demais esta rão) no lance ime dia ta mente  seguinte. Vale

dizer: sua posi ção é sem pre boa, é sem pre a  melhor pos sí vel por que

é ele pró prio quem cria as con di ções favo rá veis à sua  melhor posi ção.

Tanto no posi cio na mento geral, como no desem pe nho de cada lance

indi vi dual, Pelé cria, ao mesmo tempo, o pro blema e a solu ção.133

A cons ta ta ção óbvia e neces sá ria de um domí nio per feito de

todos os fun da men tos salta assim, nessa for mu la ção, para o pulo

do gato: o campo é uma enti dade total, men tal e tátil, que desem -

boca no gol. A per cep ção dinâ mica de todos os ele men tos envol vi -

dos no  espaço-tempo, bola-homem-campo-meta, é exten são da

pele e inte lec ção do  momento vivo. É o caso do  famoso dri ble em
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xis, radi cal mente elíp tico, sobre o  goleiro do Uru guai na Copa de

1970, sobre o qual comen tou, por sua vez, Décio de  Almeida

Prado: “O pas moso, o que per du rou na memó ria, foi [...] o cál culo

ins tan tâ neo que rea li zou,  somando três variá veis — ele, a bola, o

 goleiro — com a velo ci dade e a pre ci são de uma  máquina ele trô -

nica”.134 No gol con tra a Ingla terra, Tos tão dri bla e cen tra quase sem

pen sar para o meio da área con ges tio nada, onde a pre sença de Pelé

cava uma cla reira,  atraindo a bola como se ele fosse um ímã e adi -

vi nhando a  entrada de Jair zi nho, que  recebe o passe e fina liza para

fazer o gol. Sem dis por já do arran que juve nil, da “tem pes tade e

 ímpeto” dos dois pri mei ros ter ços de sua car reira, Pelé con ce beu,

na Copa de 1970, um  estilo tar dio que se  baseava na sua capa ci dade

ime diata de ver a ins tân cia mais aguda do lance. Con cen trava, com

isso, um traço que já era seu, abo lindo a dico to mia entre o dono da

bola e o dono do campo. Os dois são o mesmo,  quando gra vi tam

num  espaço que é um corpo atra vés de um corpo que atrai con sigo

o  espaço.

Tos tão pôde aqui la tar de um  ângulo pri vi le giado essa capa ci -

dade de per cep ção do  momento vir tual e atual da  jogada, essa

visão glo bal do lance na fra ção de  segundo em que a bola está che -

gando: pri meiro por que reúne as qua li da des do mais fino ana lista

ao fato de ter sido um dos maio res joga do res da his tó ria do fute -

bol bra si leiro;  segundo por que jogou com Pelé no  período áureo

de 1969-70 e por ter tido tam bém, como ele e como pou cos, além

da sua refi na dís sima téc nica, uma capa ci dade seme lhante de ver e

adi vi nhar o lance em movi mento (fato que Tos tão reco nhece,  em -

bora lhe fal tasse,  segundo a sua pró pria aná lise pon de rada e pre -

cisa, uma série de  outros atri bu tos que sobra vam ao Rei: velo ci -

dade  depois do arran que, cabe ceio, cons ti tui ção atlé tica vigo rosa

e rigo ro sa mente equi li brada etc.). Com elas todas, mais o olho de
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lince e o pulo do gato, Pelé  parece fun cio nar numa fre quên cia dife -

rente da dos  demais joga do res, como se ele  tivesse mais tempo

para pen sar e ver o que se passa, assis tindo na  cabeça e em  câmera

lenta ao mesmo jogo do qual está par ti ci pando em altís sima velo -

ci dade —  enquanto  outros, em torno dele, pare cem estar, tan tas

vezes, assis tindo ao jogo em altís sima velo ci dade e  jogando em

 câmera lenta.

É exa ta mente a capa ci dade de dar atua li dade ao vir tual que

faz o  ensaísta ita liano Gian cris tiano Desi de rio, sem maio res ceri -

mô nias, com pa rar Pelé ao Ser de Par mê ni des. Se o curio sis símo

livro, que se chama Platone e il cal cio: sag gio sul pal lone e la con di -

zione umana [Platão e o fute bol:  ensaio sobre a bola e a con di ção

 humana], cami nha rente ao delí rio filo só fico, e por vezes à  franca

babo seira, pode mos dizer que con tra ba lan ceia esse risco com o

humor e com algu mas  ideias subi ta mente reve la do ras, como a

que nos inte ressa aqui. As per so na gens cen trais de suas con si de ra -

ções filo só fi cas são Pelé (a ideia do gol de  cabeça), Gar rin cha (a ideia

do dri ble), Pla tini (a ideia da  cobrança de falta — onde Desi de rio

não erra ria se tam bém  tivesse colo cado Zico), Fal cão (o  demiurgo

pla tô nico: no time da Roma onde  jogava Fal cão, “o téc nico sueco

Nils Lied holm dava  ordens, e o  grande bra si leiro dava ordem”).135

Iso lando o  aspecto que lhe  parece “filo so fi ca mente” deci sivo,

Desi de rio foca liza o gol de Pelé con tra a Itá lia, na final da Copa de

1970: Pelé sal tou mais do que todos e parou no ar, no  momento

exato, nem antes nem  depois, nem mais  depressa nem mais deva -

gar, numa com pleta sin to nia com o tempo da bola, com o  espaço

curvo do cru za mento, com a posi ção do  goleiro, com a dis po si ção

geo mé trica da meta e com o pró prio golpe final de  cabeça. Par mê -

ni des, sus tenta Desi de rio, diz que só o ser é,  enquanto imó vel,
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 eterno, abso lu ta mente coin ci dente con sigo, como Pelé que, na sua

abso luta iden ti dade, se se  movesse, se se atra sasse, se se apres sasse,

cai ria no não-ser, não teria assi na lado, o  goleiro Alber tosi teria

defen dido, o  zagueiro Burg nich teria alcan çado, a bola teria pas sado

e “a eter ni dade do ser de seu gol teria sido  negada”. Em vez disso, ele

paira sobre a inal can ça bi li dade. (No jogo con tra a Ingla terra, uma

cabe çada com pa rá vel de Pelé foi defen dida mila gro sa mente pelo

 goleiro Banks, e deve ria figu rar aí, então, como a “ideia da  defesa”.)

Mas só o gol faz ver, como ver dade ofus can te mente lumi nosa, a uni -

dade do ser imó vel —  enquanto tudo o mais é ilu são, não-ser. 

Esta ría mos então  diante de uma apo ria, per gunta o  ensaísta,

dado que só Pelé — “vene rando e ter rí vel”, como diz Sócra tes a pro -

pó sito de Par mê ni des, no Teeteto pla tô nico — é, e tudo o mais não

é? Assim seria, diz o racio cí nio de Desi de rio, se não fosse Gar rin cha:

se com Pelé e Par mê ni des havía mos apren dido que a ilu são das infi -

ni tas for mas  alcança, na abso luta coin ci dên cia con sigo, o plano em

que só o ser é, e o não-ser não é, no dri ble de Gar rin cha, na identidade

da finta, fica mos  sabendo que, se ela rea liza a ideia de um ser que se

finge ser, que ama se ocul tar, de um ser que não é, então, no dri ble

de Gar rin cha se  esconde e se mos tra, como em Herá clito, o  enigma

do fute bol e do ser: com ele, final mente, o ser é e não é.

A  deriva fute bo lís tico-filo so fante de Gian cris tiano Desi de rio

acaba sendo uma  maneira de figu rar a mag ni tude extra va gante do

acon te ci mento Pelé-Gar rin cha, em que a “ lógica dia lé tica” e a “ló -

gica da dife rença” em jogo ganha ram uma nova iden ti dade ver ti gi -

nosa pela qual, atra vés deles, a dife rença faz-se iden ti dade (o vir tual

se atua liza — o ser é), e a iden ti dade salta na dife rença (o ser é e não

é). A com ple xi dade do fute bol  atinge aí, atra vés do delí rio de Desi -

de rio, as raias de uma dimen são  lógico-onto ló gica (que já vimos se

armar no “ esquema de Sam paio”). Diga mos que o que o  ensaísta

está pos tu lando, sem saber (mas quem sabe por dese jar, a se crer no

nome), é algo que está no cerne do Bra sil-como- enigma. Em  outros
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ter mos, é como se tives sé mos ali — naque les dois joga do res que

jun tos nunca per de ram — a marca incon tes tá vel da nossa falha

geo ló gica, e, ao mesmo tempo, o salto para um ponto geo dé sico.

a copa das copas

O clima que ante ce deu a Copa de 1970 vede ti zou osten si va -

mente pela pri meira vez, em nosso fute bol, a  figura do téc nico, e

pre fi gu rou as con di ções para o seu con tra ponto  direto e per ma -

nente com o pro ta go nismo dos joga do res. O pivô dessa pas sa gem

foi o pró prio João Sal da nha, cujas face tas múl ti plas já tive mos oca -

sião de conhe cer. Em 1968 a situa ção da sele ção bra si leira tinha

che gado a um nível caó tico que fazia temer por uma repe ti ção da

der rota esma ga dora na Copa de 1966, na Ingla terra,  quando o Bra -

sil teve o pior desem pe nho desde as Copas ante di lu via nas de 1930

e 1934, sendo eli mi nado na pri meira fase, com Pelé e tudo (para

pio rar, o joga dor  estava em con di ções físi cas pre cá rias). Já  naquela

oca sião, sem a lide rança pater na lista e agre ga dora de Paulo

 Machado de Car va lho, o “mare chal da vitó ria” de 1958, a pre pa ra -

ção tinha se trans for mado num caos clien te lís tico: em vez de uma

sele ção, foram for ma das qua tro sele ções simul tâ neas, dis pu tando

um extem po râ neo tor neio  interno e aten dendo a um  enxame de

deman das e inte res ses, como se fosse pos sí vel fil trá-las afi nal num

resul tado con se quente. O qua dro con fuso de 1968 não era muito

dife rente deste, e inco mo dava tanto a médio  quanto a curto prazo:

o  público per dia inte resse nos jogos da sele ção, deli neando um

des ses momen tos típi cos na polí tica fute bo lís tica em que uma

saída qual quer tem que ser inven tada.136

João Have lange, pre si dente da Con fe de ra ção Bra si leira de
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Des por tos, resol veu apos tar então, por desíg nios no fundo inson -

dá veis, numa carta-sur presa, e pagar para ver no que resul ta ria a

esco lha de um homem caris má tico, tem pe ra men tal, de  esquerda,

jor na lista conhe cido mas com expe riên cia ape nas errá tica como

téc nico (tendo diri gido, como vimos, o Bota fogo cam peão  carioca

de 1957), mas capaz de mag ne ti zar as aten ções e insu flar uma nova

chama no time. O con vite se deu no  começo de 1969, ano dos jogos

eli mi na tó rios e clas si fi ca tó rios para a Copa do ano  seguinte. João

Sal da nha não só acei tou ime dia ta mente como, na pri meira entre -

vista cole tiva, anun ciou o seu time titu lar e o seu time  reserva,

numa ati tude inu si tada que desar mava de saída as espe cu la ções

cos tu mei ras sobre futu ras con vo ca ções. Num lance de  efeito

publi ci tá rio, cha mava os joga do res de “feras”,  visando “desa fres ca -

lhar” o epí teto de “cana ri nhos”, que pas sa ram a ser conhe ci dos

como “as feras do Sal da nha”. E punha em prá tica, ao mesmo

tempo, o seu  axioma fun da men tal: cra que tem que jogar, seja em

qual for a posi ção. Ou seja, a exis tên cia de um joga dor dife ren ciado

e inven tivo não pode vetar a pre sença de um outro joga dor tam -

bém dife ren ciado e inven tivo: é pre ciso jus ta mente inven tar, ou

dei xar que inven tem, a  maneira de joga rem jun tos.

Apa ren te mente idios sin crá tica num homem cheio de idios sin -

cra sias, a ati tude cor res pon dia na ver dade a uma posi ção filo só fica

lon ga mente rumi nada,  segundo a qual não se deve sub me ter o joga -

dor bra si leiro a um  esquema  tático abs trato, enges sando-o em

campo, mas che gar a um sis tema de jogo a par tir do con junto de indi -

vi dua li da des dis po ní veis, a ser poten cia li zado. Uma men ta li dade

esque má tica e dua lista, como  aquela a que nos acos tu ma mos  depois,

diria que se tra tava de uma apo lo gia irres pon sá vel do indi vi dua -

lismo. Mas entre ve mos aqui, na ver dade —  embora Sal da nha não

uti lize essas pala vras —, uma  aposta na rela ção cola bo ra tiva entre

trei na dor e joga do res autô no mos, que encon tra mos em geral

naque las equi pes que se cons ti tuí ram em mar cos na his tó ria do fute -
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bol mun dial. Essa cola bo ra ção dava lugar, por sua vez, ao reco nhe ci -

mento da capa ci dade ine rente à tra di ção bra si leira de pro du zir

impre vi si bi li dade e não-linea ri dade (para usar os nos sos ter mos).

Na prá tica, o ponto crí tico dessa ques tão era a esca la ção de

Tos tão ao lado de Pelé, dois joga do res que teo ri ca mente ocu pa vam

a mesma posi ção e exer ciam a mesma fun ção em campo — meias

ata can tes com capa ci dade de visua li zar e pre pa rar as joga das, com

extraor di ná ria capa ci dade de che gar ao gol fina li zando. Tos tão foi

reve lado pelo  grande time do Cru zeiro na  altura de 1966, onde,

junto com  Piazza e Dir ceu Lopes, impôs algu mas der ro tas his tó ri -

cas ao San tos de Pelé. Cabe çudo e de per nas cur tas, con du zindo a

bola com o seu toque refi na dís simo, var rendo o campo com o

olhar  erguido — um ver da deiro “anão de Velás quez”, como insis -

tia Nel son Rodri gues —, Tos tão já “lia” o jogo do qual par ti ci pava,

como faria  depois  enquanto crí tico e ana lista. Aliás, o pre ma turo

aban dono e o autoexí lio do fute bol, a for ma ção como  médico, pro -

fes sor e psi ca na lista, e seu  retorno como comen ta rista dife ren -

ciado, culto e  maduro, fazem de sua tra je tó ria bio grá fica algo

único em maté ria de divi são e reso lu ção das rela ções entre corpo e

 cabeça — que já pare ciam estar, na sua ima gem de joga dor, em

tenso e com plexo equi lí brio. Tendo  vivido o jogo por den tro, com

a rara capa ci dade de vê-lo como se de fora e tendo decan tado uma

sabe do ria esco lada de vida, o crí tico Tos tão dis solve este reó ti pos

com os quais se reduz habi tual mente a com plexa inte ra ção de fato -

res que faz o fute bol.

Sal da nha não tinha  dúvida sobre esse ponto: Pelé e Tos tão

joga riam jun tos. O obs tá culo em tese, isto é, a super po si ção e enca -

va la mento das fun ções táti cas, deve ria ser resol vido por  aquele

outro fator, de uma evi dên cia gri tante: a capa ci dade inu si tada des -

ses dois joga do res de inven tar situa ções de jogo, de  intuir e comu -

ni car “tele pa ti ca mente” o desen vol vi mento do lance, de mul ti pli -

car-lhe ao infi nito as pos si bi li da des. Não cabia, pois, colo car em
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lugar de Tos tão um cen troa vante  típico, mais fixo na  frente, espe -

rando a opor tu ni dade de fina li zar. Em uma pala vra, os dois eram

feras — e titu la res abso lu tos.

 Segundo o tes te mu nho de Tos tão a Nuno Ramos, Sal da nha

lhe deu o aval para que o joga dor se con si de rasse e se pro cla masse

—  frente à  imprensa — como dono indis cu tí vel da posi ção, inde -

pen dentemente do vaivém das cir cuns tân cias e das pres sões.

Menos preo cu pado com esque mas táti cos, Sal da nha “se  ligava

indi vi dual mente no joga dor e dava [...] orien ta ções para que ele

 pudesse ren der mais”. “Sen tá va mos e con ver sá va mos sobre assun -

tos varia dos, além de fute bol.”137 Nas eli mi na tó rias  daquele ano,

Tos tão teve o  momento mais bri lhante de sua car reira e foi o arti -

lheiro da cam pa nha, com joga das e gols abso lu ta mente memo rá -

veis — até  sofrer um des lo ca mento de  retina, decor rente de uma

 bolada no rosto, que o reti rou do fute bol por meses, quase com -

pro me teu a sua par ti ci pa ção na Copa e selou ainda, em 1973, o seu

aban dono do fute bol,  quando já  jogava no Vasco da Gama.

Os fun da men tos da  aposta em Tos tão e o  axioma  segundo o

qual joga dor  genial tem  espaço no time podem ser encon tra dos

nas refle xões pre sen tes no já  citado Os sub ter râ neos do fute bol. A

base do seu pen sa mento é a cons ta ta ção do com pleto des com passo

entre o  atraso das eli tes man dan tes — pre con cei tuo sas, igno ran -

tes, impre vi den tes, incon se quen tes, opor tu nis tas e fixa das na pró -

pria ima gem — e a abun dân cia de joga do res talen to sos que che -

gam aos clu bes sem saber “pata vina da regra do jogo” e já capa zes

“de dar uma volta no campo sem dei xar a bola cair”. Nesse qua dro,

“o tra ba lho do trei na dor no Bra sil é de sele cio nar, não o de ensi nar

o pri meiro chute”. A edu ca ção é de outra natu reza: uma cons cien -

ti za ção do sen tido geral do jogo. Para retor nar aos ter mos já conhe -
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ci dos nos sos, tra tava-se de con ver ter o dono da bola em dono do

campo, adap tar a  pelada à quadratura do circo, cons cien ti zar das

exi gên cias do fute bol  moderno sem per der o senso da  elipse, dos

ata lhos não linea res que levam ao gol. E “o resto é por intui ção e por

uma astú cia e inte li gên cia que foram desen vol vi dos na luta muito

dura pela vida, como é o caso da  grande maio ria dos que vêm ao

clube pro fis sio nal [...]”.138

O diag nós tico é, por tanto, o de um desen con tro do Bra sil

con sigo mesmo, que se  expressa — quase ale go ri ca mente — no

fute bol. “Nos sos êxi tos fute bo lís ti cos foram con quis ta dos ape sar

de nossa  arcaica e obso leta orga ni za ção espor tiva.” Além de dar

con di ções de pre pa ra ção sis te má tica e trei na mento, atra vés de

uma pro gra ma ção con se quente e não pre da tó ria, com  excesso de

jogos, cabe ria ao diri gente dei xar que essa  escola infor mal do fute -

bol bra si leiro — essa cul tura espon tâ nea e já alta mente ela bo rada

— “ falasse” por si mesma  aquilo que ela tem a dizer em campo, sem

 sufocá-la por meio de uma men ta li dade pla ne ja dora pre vi sí vel.

Esse diag nós tico  lúcido do  veneno remé dio bra si leiro é ainda

mais inte res sante e com plexo por que João Sal da nha não idea liza

os aspec tos favo rá veis ao flo res ci mento do fute bol no Bra sil como

se fos sem a expres são pura e sim ples de uma “ riqueza cul tu ral”. A

cons ta ta ção do poten cial fute bo lís tico não coin cide com um diag -

nós tico oti mista do país — até certo ponto é o con trá rio que acon -

tece. De  maneira  direta e rea lista, o fato de que “pos suí mos o

 melhor mate rial  humano do mundo” para o fute bol é asso ciado,

“sem jaco bi nismo ou [...] arro gân cia”, a qua tro con di ções ambi va -

len tes e pro ble má ti cas, que só nós, bra si lei ros, reu ni mos: em pri -

meiro lugar, no Bra sil, o fute bol não é sim ples mente  esporte e

entre te ni mento, mas é uma arte e pai xão popu lar que tem entre

nós, para o bem e para o mal, uma pre sença esma ga dora; em
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 segundo lugar, o clima tro pi cal favo rece a elas ti ci dade da mus cu la -

tura, já natu ral mente aque cida, e pos si bi lita que se jogue fute bol o

ano  inteiro; em ter ceiro lugar, os garo tos  pobres par tem para a vida

e para o tra ba lho muito cedo, e não estu dam — se o tempo dedi -

cado à bola em geral não é dis pu tado pela  escola, a bola é dis pu tada

por esses peque nos incul tos e igno ran tes “com todo o rea lismo” e

com a vivên cia de pro ble mas “que em paí ses mais adian ta dos são

de adul tos”;139 em  quarto lugar Sal da nha não se inti mida com o

tabu apon tado por Gum brecht (de que fala mos em “O fute bol, a

pron ti dão e  outras bos sas”) e  afirma, de boca cheia, que  negros e

mula tos têm uma faci li dade atá vica para o fute bol. No  balanço, as

qua li da des fute bo lís ti cas do bra si leiro não são enal te ce do ras para

a nossa civi li za ção, pois elas resul tam de um supe rá vit de natu reza

e de um défi cit de cul tura: favo re ci mento cli má tico, favo re ci mento

 racial e deses co la ri dade. Elas fer men tam, por tanto, na inér cia, e

são apro vei ta das por uma  camada diri gente para si tá ria. Mas faz

parte tam bém do mesmo  balanço rea lista o fato de que isso tudo

tenha se cons ti tuído numa pai xão popu lar de  alcance nacio nal,

que se mani festa em forma de arte, intui ção, astú cia e inte li gên cia

amas sa das na  dureza da vida.

O téc nico da sele ção bra si leira em 1969, na vigên cia do

 período  Médici, tinha, por tanto, por uma des sas tra mas sur preen -

den tes dos fatos, uma visão crí tica das bases polí ti cas e  sociais

sobre as quais fun ciona o fute bol no Bra sil. Favo rá vel a uma visão

pla ne ja dora, capaz de supe rar o giro ime dia tista e inte res seiro dos

clu bes e fede ra ções (e de um  avanço edu ca cio nal pro fundo, mas

fora do hori zonte ime dia ta mente visí vel), colo cava-se,  enquanto

téc nico, como pro mo tor e  aliado da potên cia cria tiva das “feras”,

isto é, os intui ti vos, astu tos, inte li gen tes e cria ti vos intér pre tes da

fan ta sia popu lar mol dada nas con di ções adver sas. Seu  método,
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 segundo Tos tão, não era cal car sobre os sis te mas de jogo, mas dar

uma aten ção pes soal ao joga dor, iden ti fi cando pro ble mas, entra -

ves, con fli tos, inse gu ran ças, dando-lhe um  retorno psi co ló gico e

téc nico.

O pro cesso todo foi um  grande  sucesso na cam pa nha das eli -

mi na tó rias,  durante as quais o time do Bra sil se desem pe nhou com

folga e bri lhan te mente.  Segundo João  Máximo, Sal da nha tor nara-

-se  àquela  altura “o mais popu lar cida dão do país” — em  outras

pala vras, uma cele bri dade mais atual do que qual quer cra que,

polí tico, can tor, galã de tevê ou  artista de  cinema.140 No ano de

1970, no  entanto, as ten sões sub ja cen tes fer men tam e aze dam, por

fato res que são difí ceis de pre ci sar no con junto e no deta lhe, den -

tro e fora do campo, no plano polí tico e no plano pes soal. Poli ti ca -

mente, a inde pen dên cia crí tica de Sal da nha não era  cômoda para

a Con fe de ra ção Bra si leira de Des por tos, um órgão espor tivo evi -

den te mente sin cro ni zado com o  regime mili tar. Entre cho ques

sur dos devem ter con tri buído para o des gaste, que tomou forma

 pública, no  entanto, atra vés dos comen tá rios gene ra li za dos sobre

um  bizarro pomo da dis cór dia com a ins tân cia  máxima do poder:

a  suposta pre fe rên cia de Gar ras tazu  Médici pelo cen troa vante

Dario, o “Dadá Mara vi lha”, um ata cante opor tu nista (no bom sen -

tido fute bo lís tico) e pouco téc nico, além de sim pa ti ca mente

excên trico e pito resco, que João Sal da nha não se dis pu nha a ali -

nhar entre as “feras”. O tema polí tico  ganhava assim uma dimen -

são super fi cial mente ane dó tica, como se ele só  pudesse ter expres -

são no ter reno do fol clore fute bo lís tico. A con tu são grave de

Tos tão, que o tirou de campo por  alguns meses, con tri buiu para

deses tru tu rar  aquela fór mula de ata que que vinha fun cio nando

tão per fei ta mente — o time apre sen tava pro ble mas e pas sava por

maus resul ta dos. O tem pe ra mento des ca li brado do téc nico con -
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tri buía com a sua parte, além da pos si bi li dade, apon tada pelo pró -

prio Tos tão, de que o fato de Sal da nha fumar e beber muito, ter

pro ble mas pul mo na res e “uma saúde pre cá ria” já nessa época,

muito longe de qual quer dis po si ção espor tiva, tam bém  gerasse

pro ble mas (pre texto ou não, “havia  alguma coisa con tra ele na

dire ção de CBD por causa disso”). Como agra vante, tinha  aceito

desde o iní cio uma comis são téc nica pouco afi nada con sigo, e

 girava em falso na soli dão cres cente.

Mas uma idios sin cra sia difi cil mente expli cá vel foi o golpe

fatal: Sal da nha deu a fami ge rada decla ra ção,  depois  negada por ele

e pelos fatos, de que Pelé  estava míope e sem con di ções de visua li -

zar a bola nas con di ções exi gi das pelo fute bol. A meu ver, Pelé não

 estava em boa fase, rumi nando uma outra ten são  íntima: o desa fio

de supe rar, em 1970, a sus peita  difusa de declí nio aos 29 anos de

idade,  somada ao insu cesso pes soal da Copa de 1962 (por con tu -

são) e o insu cesso geral de 1966. O epi só dio da decla ra ção, que era

uma forma equi vo cada de dizer isso, dis pa rou a demis são já

 latente,  fechando a bri lhante e con tur bada pas sa gem meteó rica de

Sal da nha pela sele ção, cujo ras tro meteó rico não fica ria sem con -

se quên cias, como vere mos.141

Para o seu lugar foi esco lhido Mário Jorge Lobo  Zagallo, que

tinha sido joga dor das cam pa nhas cam peãs de 1958 e 1962, como

um ponta- esquerda  recuado que fazia um tra ba lho de “for mi gui -

nha” no auxí lio ao meio-campo e à  defesa, e que se fazia notar mais

como um joga dor  tático do que téc nico. Em 58, aca bou  ganhando a
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posi ção sobre dois bri lhan tes con cor ren tes, Canho teiro e Pepe, atra -

vés de recur sos que vão da sua tena ci dade a toda prova, den tro e fora

do campo, até a sua auto pro cla mada pro te ção sobre na tu ral — que,

a jul gar pelo depoi mento de Pepe em Bombas de ale gria, deve ter

 entrado de fato em ação.142  Parece resis tir nele, como téc nico, uma

obs cura iden ti fi ca ção nar cí sica, recor rente e supers ti ciosa, com o

poder sal ví fico do joga dor  mediano em detri mento do cra que.

Na ava lia ção de Tos tão, que segue sendo aqui a nossa fonte

maior sobre os bas ti do res fute bo lís ti cos e os aspec tos estra té gi cos

envol vi dos,  Zagallo era um trei na dor dife ren ciado, que teve o

 mérito de intro du zir na sele ção bra si leira o trei na mento  tático e a

 jogada  ensaiada, de levar o  estudo do jogo para o qua dro-negro, de

arru mar “um  punhado de  opções” que pode riam ser exe cu ta das

con forme o anda mento da par tida, de “levar a coisa mais cien ti fi -

ca mente [...] sem per der a indi vi dua li dade”. Além da ino va ção do

trei na mento  tático, a sele ção teve uma pre pa ra ção  física tec ni ca -

mente acu rada, inclu sive no que diz res peito à pre ven ção dos efei -

tos da alti tude.

O deta lha mento do epi só dio é impor tante, além do mais,

para que se  entenda que, nesse  momento,  entravam em cena um

novo para digma e, ao mesmo tempo, algu mas per so na gens que o

repre sen ta rão ao longo das déca das seguin tes, com uma recor rên -

cia conhe cida e con se quên cias a pen sar. Com  Zagallo, par ti ci pa -

vam do pro cesso Cláu dio Cou ti nho e Car los  Alberto Par reira, que

pas sa vam nesse  momento da estru tura mili tar para a fute bo lís tica,

pen sando o fute bol do ponto de vista da orga ni za ção  tática e de sua

empos ta ção tec no crá tica. Como já dis se mos antes, inau gu rava-se

no campo dia ló gico do fute bol bra si leiro o prin cí pio de oti mi za ção

do ren di mento. Cláu dio Cou ti nho (que mor reu pre co ce mente sem
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142. Ver José Macia (Pepe), Bombas de ale gria: meio  século de his tó rias do  Canhão

da Vila. San tos: Rea lejo, 2006, pp. 32-8. 
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desen vol ver todas as con se quên cias do seu papel) o repre sen tou

tipi ca mente em 1978,  quando intro du ziu, com efei tos con tro ver -

sos, uma ter mi no lo gia nova vol tada para a cons ciên cia  tática, na

qual se des ta ca vam as  noções de polivalência e overlapping.

 Zagallo, um misto incon fun dí vel do novo e do velho, vol tará em

1974 e 1998 como téc nico e em 1994 e 2006 como super vi sor. Car -

los  Alberto Par reira, sem pre asso ciado por gra ti dão de ori gem à

 figura de  Zagallo, seu super vi sor por exce lên cia, além de uma espé -

cie de totem e amu leto, desem pe nhará ao seu  estilo pró prio os atri -

bu tos do para digma em 1994 e 2006.

A dupla con tém aspec tos com ple men ta res. Par reira, arti cu -

lado, infor mado, edu cado e  fluente, man tém uma ati tude de tipo

neu tro e impes soal na rela ção com a  imprensa e os joga do res, con -

di zente com seus pres su pos tos teó ri cos liga dos a um olhar o

 máximo pos sí vel frio, ana lí tico e obje tivo sobre o fute bol.  Zagallo

foi se mos trando, com o tempo, mais e mais pas sio nal, no  limite do

his triô nico.  Enquanto Par reira não deixa de se inves tir da  figura do

“pro fes sor”, como pas sa ram a ser cha ma dos os téc ni cos pelos joga -

do res em geral,  Zagallo não  abdica da  figura do pai infan ti li za dor

e infan til, com seus feti ches e suas bra va tas supers ti cio sas, osten -

tando até certa  altura a sua fama equí voca de  invicto.

Como já suge ri mos antes, o fute bol é um campo de coa li zão

de dife ren tes “lógi cas” que se com ple men tam  quando se encon -

tram, mas que tam bém se entre cho cam, como se emu las sem um

outro jogo surdo den tro do jogo. Ao implan tar a sua men ta li dade

pro gra má tica e ino va dora, já sufi cien te mente des crita,  Zagallo

 retorna ao mesmo tempo ao prin cí pio sin to má tico e rigo ro sa -

mente  oposto ao de Sal da nha:  segundo ele, Pelé e Tos tão não

 podiam jogar jun tos, pelo argu mento, já supe rado pelos fatos, de

que eram dois joga do res da mesma posi ção. Na sua pre vi são, um

meia-ata cante, isto é, Pelé ou Tos tão, deve ria ser com ple men tado

por um cen troa vante tipi ca mente fina li za dor, como Dario ou
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 Roberto (tra tava-se, no caso deste, de um joga dor  mediano do

Bota fogo, time que  Zagallo diri gia, e não do  Roberto Dina mite do

Vasco, que atuou na Copa de 1978).

A opção cons ti tuía-se, na ver dade, numa  imensa regres são, só

expli cá vel por uma con cep ção mecânica de fun cio na mento do ata -

que, pen sado como peças engre na das que se jus ta põem num dis po -

si tivo esque má tico e cau sal, em detri mento da pre sença de dois ini -

gua lá veis cria do res-golea do res, capa zes de inven tar cami nhos

ini ma gi ná veis exa ta mente por que emba ra lham e com bi nam múl ti -

plas lógi cas. Essa volta atrás é repre sen ta tiva do lado esque má tico e

dua lista do prin ci pio de oti mi za ção do ren di mento, e do  quanto ele

tende a se dis tan ciar  daquilo que há de incon tro lá vel e impro gra má -

vel na “ lógica da dife rença” — com bi nado cer ta mente às pecu lia ri -

da des psi co ló gi cas de  Zagallo. Trata-se de uma con cep ção de fute bol

que cinde a dinâ mica intui tiva entre cra ques-inven to res, já que não

se dis põe a apos tar no fato de que, ao atua rem jun tos, suas capa ci da -

des não só se somam, mas se poten cia li zam. Dinâ mica essa que, à

sua  maneira afi nal des tem pe rada, João Sal da nha fazia por ati var.

(Relem brar aqui esse deta lhe esque cido e supe rado, na his tó ria da

pre pa ra ção para a Copa de 1970, é impor tante, de todo modo, para

assi na lar o  quanto ele repre senta uma linha de força recor rente.)

Em 1970, o pro blema se esten deu com o time se arras tando

até as vés pe ras da Copa,  quando a pres são da tor cida, da  imprensa,

mas prin ci pal mente dos joga do res, com Gér son,143 Pelé e Car los

 Alberto à  frente, fez com que a evi dên cia pre va le cesse, e Pelé e Tos -
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143. A par ti ci pa ção numa pro pa ganda de cigar ros Vila Rica asso ciou o nome do

joga dor à mal fa dada “lei de Gér son”, em que se uniam de  maneira ingê nua de tão

osten siva o prin cí pio capi ta lista explí cito com o opor tu nismo bra si leiro mais ras -

teiro, num exem plo fla grante de “baixa antro po fa gia”: “o negó cio é levar van ta -

gem em tudo, certo?”. Em campo, o “Canho ti nha de Ouro”, com seus pri mo ro sos

lan ça men tos de qua renta  metros, demons trava uma visão de con junto que não

se diria cor res pon dente ao slo gan publi ci tá rio. 
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tão fos sem final mente esca la dos. A sele ção via jou, de todo modo

— com a ante ce dên cia neces sá ria para a acli ma ta ção à alti tude de

Gua da la jara —, dei xando sus pensa a  dúvida sobre o seu desem pe -

nho. Bas tou, no  entanto, a bola rolar no pri meiro jogo, com a

Tches co lo vá quia ven cida por 4 × 1, para se sen tir que o lapso de

tempo longe dos olha res  gerais tinha per mi tido a espe rada trans -

mu ta ção  tática. Tão impor tante na minha lem brança como  outros

lan ces cele bri za dos é o  momento quase des per ce bido em que a

bola chega a Tos tão tal vez pela pri meira vez no jogo, ele sim ples -

mente a apara pondo o pé sobre ela e sai de cena arras tando con -

sigo o seu mar ca dor, desa pa re cendo da tela da tele vi são como se

aban do nasse a bola ali sozi nha, e só um lapso  depois é que per ce -

be mos que ele o faz para a che gada de Pelé, que vem na cor rida. O

lance tem até hoje um  efeito insó lito na minha memó ria: por uma

fra ção de  segundo, não sabe mos o que está acon te cendo, pois,

inver tendo a força do  hábito, uma bola  parada é que põe em con -

tato dois joga do res em movi mento, que estão fora do nosso campo

de visão. Esse  pequeno deta lhe inau gu rava, no  entanto, uma das

fór mu las sin gu la res para o desem pe nho do time  naquela Copa.

Cos tuma-se dizer que Tos tão inven tou um impro vá vel modo de

“jogar sem bola”, de  maneira a não “embo lar” com Pelé, dadas as

seme lhan ças fun cio nais entre os dois. O pró prio joga dor  explica as

cir cuns tân cias reco nhe cendo que, “um pouco por cria ção minha e

de  outros joga do res”, che gou-se a uma solu ção em que ele  jogava

bem à  frente, de cos tas para o gol, junto ao  zagueiro  líbero na sobra

(comum em equi pes euro peias), tabe lando com rapi dez e ser -

vindo “como ante paro” aos com pa nhei ros que che ga vam ao ata -

que. Inver tendo a posi ção mais conhe cida do cen troa vante fina li -

za dor — que fun ciona como um  aríete —, Tos tão  ficava numa

espé cie de ante câ mara do gol  abrindo e mul ti pli cando espa ços e

chan ces para os  demais, como um dissolvente mer cu rial de defe sas

con ges tio na das. Com isso, impe dia tam bém o  zagueiro  líbero
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adver sá rio de sair para a cober tura dos  demais defen so res, faci li -

tando a che gada, em múl ti plas fren tes, de Jair zi nho, Rive lino, Gér -

son e Pelé,  quando ganha vam a  jogada sobre um defen sor. Não

bas tasse o seu desem pe nho emi nen te mente  tático, com que sacri -

fi cava  outras carac te rís ti cas suas em bene fi cio do time, Tos tão fez

algu mas das joga das indi vi duais ini gua lá veis  daquela cam pa nha,

como a pre pa ra ção do gol con tra a Ingla terra e os dois pas ses nos

gols de Clo doaldo e Jair zi nho con tra o Uru guai. Neste  último, com

pre ci são — pode-se dizer — de  futuro psi ca na lista, lan çou a bola

“atrás do cal ca nhar do beque e na  frente do Jair zi nho”, de modo a

que o defen sor, “que  estava cor rendo  virado para o gol”, não visse a

bola  quando ela já  estava sendo domi nada pelo ata cante.144

Em suma, a con sa grada sele ção bra si leira de 1970 não pode ria

ter sido o que foi sem uma con jun ção de esfor ços e con tri bui ções

dís pa res: ela desen vol veu uma cons ciên cia  tática que inje tou no

tra ba lho racio na li za dor de  Zagallo a solu ção ori gi nal encon trada

pelos pró prios joga do res para per mi tir a  máxima com bi na ção dos

talen tos. Em  outras pala vras, a sele ção meto di ca mente  ensaiada por

 Zagallo não pôde fun cio nar, afi nal, sem o  axioma das feras de Sal da -

nha. Ela pro vou, con tra toda resis tên cia, que era não só pos sí vel mas

dese já vel, con tra todas as hipó te ses, Pelé e Tostão, Gér son e Rivelino

(dois meio-cam pis tas, em prin cí pio super pos tos, que encon tra ram

veto res pró prios, com Rive lino  caindo pela ponta  esquerda). O

 volante  Piazza tor nou-se um  quarto- zagueiro, dando lugar ao

apro vei ta mento do jovem Clo doaldo. Rive lino  atuava pela ponta

 esquerda sem ser ponta- esquerda, Tos tão como cen troa vante sem

ser cen troa vante, e Jair zi nho como ponta- direita sem ser ponta- 

-direita. O  método de  Zagallo foi fle xi bi li zado e dia le ti zado por um

 núcleo  maduro de cra ques, per mi tindo a expres são da “dife rença”

e da plena con jun ção da prosa com a poe sia.
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No seu inte res sante  romance auto bio grá fico Febre de bola, o

 inglês Nick  Hornby des creve viva mente as suas lem bran ças infan -

tis dos jogos do Bra sil, come çando pelo gol  tomado pela sele ção

bra si leira con tra a Tche cos lo vá quia, que pare cia con fir mar a fama

da “des lei xada  defesa” e da cor res pon dente inca pa ci dade bra si leira

para sus ten tar as exi gên cias da prosa ( usando a ima gem de Paso -

lini),  seguido, porém, do assom bro  diante da série de gols des nor -

tean tes que sobre vie ram, e do estra nha mento mara vi lhado, “não

só pela qua li dade  daquele fute bol”, mas “pelo jeito com que [os

joga do res] enca ra vam as firu las mais enge nho sas e des con cer tan -

tes como se fos sem tão fun cio nais e neces sá rias  quanto um tiro de

escan teio ou um late ral”.145

As joga das,  embora úteis, ganha vam  aquela dimen são de inu-

tensílio com a qual Paulo  Leminski sin te ti zou a natu reza ao mesmo

tempo fun cio nal e gra tuita do  objeto poé tico. O  menino Nick

encon tra, então, “como único  padrão de com pa ra ção” para  aquele

fenô meno, “o uni verso de car ros de brin quedo”, entre os quais a

sele ção bra si leira se pare ce ria com “o Rolls-Royce cor-de-rosa de

Pené lope Char mosa e o Aston Mar tin de James Bond, ambos equi -

pa dos com arte fa tos sofis ti ca dos, tais como assen tos eje tá veis e

armas ocul tas, que os colo ca vam acima da bana li dade ente diante”.

Na sequên cia,  Hornby des creve  alguns exem plos de pro ce di men -

tos que Paso lini cha ma ria de poé ti cos, entre os jogos  daquela

Copa: “o gol por cober tura que Pelé ten tou fazer — com um chute

dado atrás da inter me diá ria — e a finta que ele apli cou no  goleiro

uru guaio — dando a volta por um lado  enquanto a bola ia por

outro — eram os equi va len tes fute bo lís ti cos do  assento eje tá vel, e

 faziam todo o resto pare cer um bando de Vaux hall Vivas”.

 Hornby des taca tam bém a impres são sin gu lar que pro du zia
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2000, pp. 36-7.
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nele a come mo ra ção dos joga do res, num comen tá rio que  parece

cap tar, inad ver ti da mente, a estra nheza, a der ri são e a delí cia de ser

bra si leiro no mundo: “até a  maneira [...] de come mo rar os gols —

uma cor rida de qua tro pas sos, um pulo, um soco no ar, uma cor -

rida de qua tro pas sos, um pulo, um soco no ar — era esqui sita,

engra çada e inve já vel, tudo ao mesmo tempo”.

A con quista defi ni tiva da taça Jules Rimet,  depois de três cam -

peo na tos mun diais,  parece com ple tar assim o ciclo macu naí mico

do fute bol bra si leiro. Não bas tasse a ana lo gia com um herói  regido

pelo mais-de-gozo que quer sub me ter a rea li dade à prova do pra -

zer, com as con se quên cias trá gi cas e car na va les cas disso, afi nal ele -

va das à matu ri dade viril, o feito pode ser com pa rado estru tu ral -

mente à con quista da pedra mui ra quitã  depois de uma série

tri pli cada de enfren ta men tos (como é comum nas fábu las popu la -

res). Não falta nem mesmo o dila ce ra mento ine vi tá vel no pro cesso

 mítico da busca (que os gre gos cha ma vam sparagmós), pre sente no

fra casso na Ingla terra em 1966, recu pe rado pelo reco nhe ci mento

(ou anagnorisis) da Copa do  México em 1970.

Um outro fato, no  entanto, a um só tempo mais for tuito e pro -

fundo, arre mata a seme lhança com a nar ra tiva de Mário de

 Andrade, ao ligar a con quista invul gar à fatí dica perda do bene fí -

cio: assim como a mui ra quitã é  obtida e per dida, a mun dial mente

ambi cio nada taça do tri cam peo nato foi fur tada, anos  depois, da

sede da Con fe de ra ção Bra si leira de Fute bol. O epi só dio tinha pre -

ce den tes fic cio nais e cômi cos na chan chada O homem que rou bou

a taça do mundo, de 1963, com  Grande Otelo e  Ronald  Golias. Três

anos  depois do filme, pouco antes da Copa do Mundo na Ingla -

terra, foi efe ti va mente fur tada em Lon dres ( assunto de uma crô -

nica de Car los Drum mond de  Andrade)146 e recu pe rada pela Sco t -
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land Yard. Mas a ter ceira vez, como uma  réplica em nega tivo da

pró pria con quista, foi a defi ni tiva e sem volta. O “vaso  sagrado”,

into cá vel, “coisa assim de  igreja”, como diz Drum mond, terá se

con ver tido não sabe mos se em neu tra barra de ouro, “feito barra

de cho co late” a girar no mer cado, ou em den tes fais can tes a res -

plan de cer em boca de ouro de malan dro.

Mas seja qual for o des tino do furto, o fato novo, nesse caso,

 segundo ver são não con tes tada, é que a CBF guar dava a  réplica num

cofre e expu nha o ori gi nal. A con fu são entre a rea li dade e o simu -

la cro, o lapso irre pa rá vel em que o ima gi ná rio e o sim bó lico tro -

cam de lugar na hora de pre ca ver-se con tra as amea ças do real, não

deixa de ser sin to má tico, nessa ver são, do lado mais obs curo e

incon se quente do com plexo macu naí mico, mesmo  depois de tão

cabal mente incor po rado e supe rado em campo.  Parece resis tir aí

uma dis so cia ção entre o tama nho da con quista e a inca pa ci dade de

sus ten tar o cor res pon dente sim bó lico desse feito. Por um lado a

capa ci dade de enfren tar, no jogo, obs tá cu los muito obje ti vos e

 superá-los com uma sobra de recur sos lúdi cos e esté ti cos. Por

outro, a resis tente demons tra ção de não saber reter o con quis tado,

levá-lo às con se quên cias e mul ti pli car-lhe os efei tos.

Mas insis tir na tecla da nega ção e do fra casso é tam bém parte

dessa sín drome pen du lar que  patina entre o tudo e o nada. A era

Pelé é um  período em que o  estilo de ata que bra si leiro “é visto em

todo o mundo como a forma mais pura e encan ta dora de fute bol”,

e o exem plo por exce lên cia da “alta moder ni dade” no  esporte,

como diz o soció logo esco cês  Richard Giu lia notti.147 Ao final dele,

a tele vi são em cores, com  replays cons tan tes, passa a pro je tar “o

espe tá culo com pleto para  milhões de teles pec ta do res na  Europa e

nas Amé ri cas, com o pri meiro supe ras tro glo bal do  esporte, Pelé,

em seu epi cen tro”. Ela for nece, assim, a “refe rên cia cru cial” para a
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sua mito lo gi za ção midiá tica,  ampliando um con senso já, de resto,

com ple ta mente ins ta lado entre apre cia do res, e asso ciando inex -

trin ca vel mente a  figura do joga dor bra si leiro à expan são do fute -

bol por todos os con ti nen tes, com o  alcance trans cul tu ral que

conhe ce mos.

o impé rio da  elipse

É pre ciso, então, a essa  altura dos cam peo na tos, fazer uma

 parada para  balanço, pois se pode dizer, sem lugar a  dúvida, que se

cons ti tuiu e se con so li dou no fute bol bra si leiro uma linguagem,

um reper tó rio pró prio de situa ções e de pro ce di men tos que se

torna a sua pró pria refe rên cia. Não se tra tará mais, nesse caso, de

des co brir e afir mar as suas bases, mas de  recriar-se ou per der-se em

fun ção delas, den tro do qua dro das gran des trans for ma ções pelas

quais pas sará o fute bol a par tir dos anos 70. Como venho  dizendo

ao longo deste livro, a minha pro posta é a de que o pro ce di mento

poé tico ao mesmo tempo geral e espe cí fico que marca como traço

a sin gu la ri dade do fute bol bra si leiro é a  elipse.

A  elipse é simul ta nea mente uma  figura de retó rica e uma

 figura geo mé trica, sin tag má tica e  visual, “dis cur siva” e topo ló gica,

como o pró prio fute bol. Gra ma ti cal mente, con siste na supres são

de um termo, no inte rior de um enun ciado, que fica suben ten dido

pelo con texto e pela situa ção. Há  elipse, por exem plo, na cons tru -

ção do  famoso poema de João  Cabral de Melo Neto, “ Tecendo a

manhã”: “Um galo sozi nho não tece uma manhã:/ ele pre ci sará

sem pre de  outros galos./ De um que apa nhe esse grito que ele/ e o

lance a outro; de um outro galo/ que apa nhe o grito que um galo

antes/ e o lance a outro; e de  outros galos/ que com mui tos  outros

galos se cru zem/ os fios de sol de seus gri tos de galo,/ para que a

manhã, desde uma teia tênue,/ se vá  tecendo, entre todos os galos”.
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 Ocorre aqui, como pode mos ver, a omis são pla ne jada e enca deada

do verbo lançar: “de um que apa nhe esse grito que ele [...]/ e o lance

a outro; de um outro galo/ que apa nhe o grito de um galo antes

[...]/ e o lance a outro”. O  efeito é de algo que passa de tal modo

entre os sujei tos da ação que,  quando se supu nha estar aqui, no

grito de um galo — que não se diz —, já está lá, mais  adiante, e assim

por  diante, numa sequên cia de supres sões soma das que resul tam,

como pode ría mos apro vei tar para dizer, numa espé cie de gol aéreo

e lumi noso (“A manhã, toldo de um  tecido tão aéreo/ que,  tecido,

se eleva por si: luz balão”).

Não deixa de ser suges tivo para nós, no exem plo, que a tes si -

tura da manhã se des creva, no poema, como uma espé cie de tra ba -

lho de  equipe entre galos,  jogando, em  última ins tân cia, com a luz

do Sol. Mas o ponto que inte ressa foca li zar é que essa luz que se tece

por pas ses, de grito em grito — e, ao final do poema, “luz balão” —,

passa de um galo a outro atra vés da supres são de um elo ver bal, dis -

po si tivo com pa rá vel  àquele que cha ma mos, no fute bol, de “corta-

-luz”: a bola, con du zida por um joga dor numa sequên cia supos ta -

mente  linear, está subi ta mente nos pés de um outro do mesmo

time que se inter põe cru zando a sua tra je tó ria. Ou então: a bola

vem na dire ção de um joga dor que cruza a sua tra je tó ria sem pegá-

-la, dei xando-a de sur presa para outro (como acon tece no gol de

Éder con tra a União Sovié tica em 1982, em corta-luz de Fal cão, ou

no gol de  Ronaldo con tra a Ale ma nha na final de 2002, em corta-

-luz de  Rivaldo).

Pode mos ver na  elipse, que trans forma a sub tra ção numa

soma, como é o caso dos corta-luzes em cas cata de “ Tecendo a

manhã”, a essên cia tam bém do dri ble. E não me  refiro, é claro, ao

dri ble pri má rio e mera mente  físico em que o ata cante chuta a bola

para a  frente e vence o defen sor na cor rida, e nem no  curioso de tão

sim pló rio drible da vaca, tam bém cha mado de meia-lua, em que o

dri bla dor joga a bola por um lado do adver sá rio e pega do outro,
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 valendo-se da velo ci dade e da deter mi na ção,  quando não o faz por

iro nia. Nos dois casos, trata-se, no  entanto, de dri bles linea res.

 Refiro-me ao dri ble como finta, nega ceio, suges tão de um iti ne rá -

rio que não se cum pre e que  explora ime dia ta mente o  efeito sur -

presa  advindo, pro messa de movi mento que não se dá se dando e se

dá não se dando, alu são a ges tos que se insi nuam e se omi tem em

fra ção de segun dos, de modo a apro vei tar a per tur ba ção da expec -

ta tiva pro vo cada.

Chico Buar que for mu lou com pre ci são essa  lógica para do xal

em verso, ritmo e melo dia na can ção “O fute bol”, com alu são espe -

cí fica, na pas sa gem, ao dri ble de Gar rin cha: “para fu sar algum joão/

na late ral/ não/  quando é fatal/ para avi sar a finta enfim/  quando

não é/ sim/ no con trapé”. Como sabe mos, “joão” é o nome gené ri -

co com que se cos tu mou desig nar qual quer mar ca dor de Gar rin  -

cha — que tra ta ria a todos, assim, com a mesma sim pli ci dade sem

ceri mô nia ( embora atri buída ao joga dor, a nomea ção redu tora

 parece fazer parte das mui tas len das e ane do tas cria das a par tir

dele). E “para fu sar”  implica envol ver o mar ca dor em um nó inex -

trin cá vel, pro mo vendo um curto-cir cuito da expec ta tiva psi co ló -

gica e cor po ral, por meio de nãos que são sins (“ quando é fatal”),

bem como de sins que não são sendo (“no con trapé”). “Para fu sar

algum joão/ na late ral/ (e pare cer) não (parafusar)/  quando é fatal

(parafusar)/ para avi sar a finta enfim/  quando não é/ (e é) sim/ no

con trapé”: ao cap tar essa dia lé tica ver ti gi nosa, Chico Buar que

cons trói a frase elíp tica em que, mais uma vez, a omis são dos ver -

bos em torno do não e do sim é que diz a natu reza do movi mento

que se carac te riza por esca par à per cep ção da sua ins tan ta nei dade,

assim como à sua nomea ção explí cita. Enge nhosa e iso mor fi ca -

mente em rela ção ao dri ble que des creve, o é elidido na frase —

“para avi sar a finta enfim/  quando não é/ (é) sim”, apa rece embu -

tido a  seguir no subs tan tivo contrapé, como uma bola que se des -

lo casse para um lugar ines pe rado,  colada ao pé.
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O mar ca dor fran cês de Gar rin cha na Copa de 1958 rea fir -

mou, em um depoi mento tele vi sivo a que  assisti, o fato sur preen -

dente de que o ponta con se guia dri blar sis te ma ti ca mente pelo

mesmo lado já espe rado, e  fazendo sem pre “o mesmo gesto téc -

nico”. A frase é dele, acom pa nhada ideal mente  daquele gesto de

 ombros carac te rís tico, expres sando tam bém, no caso, sin cera

admi ra ção: “il fai sait tou jours le même,  disons, le même geste tech-

nique” (con fir mando, no rigor da expres são, que um fran cês é

sem  pre uma voca ção de “rétho ri queur” e semió logo, mesmo

 quando  zagueiro lateral-esquerdo). Mas o  enigma  envolve, como

vimos, uma dimen são  física (um corpo anô malo e  fluente em suas

idas e vin das, que se trans muta em caça e caça dor), uma dimen são

rít mica (um movi mento con tra mé trico, pre vi sí vel no  espaço e

impre vi sí vel no tempo, sur preen dendo o mar ca dor no con trapé),

uma dimen são men tal (a de quem, adi vi nhando ao  avesso o movi -

mento do outro,  ganhasse sem pre no par ou ímpar).

Como finta e  elipse, o dri ble vem da supres são de elos que

com po riam nexos linea res na sequên cia de um lance. O dri ble é

um  chiste, e sua irrup ção em meio à prosa séria da dis puta pro duz

o  relance de uma sus pen são do recal cado, um pra ze roso e des con -

cer tante ins tan tâ neo de incons ciente (como pro põe o  ensaio de

Freud sobre o  assunto).148 Uma dis po si ção infan til e per verso-poli -

morfa,  expressa nos lap sos impri mi dos ao cará ter con se quente do

dis curso rea lista, faz do dri ble uma anár quica e utó pica con ci lia -

ção da rea li dade com o pra zer. Ele seria ao mesmo tempo tenden-

cioso e inocente, envol vendo de forma humo rís tica o outro como

 objeto da von tade de brin car, repri mida pelas res pon sa bi li da des

da con di ção  adulta e pelas coer ções da vida civi li zada, que  sublima

car na va li za da mente.
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Mané Gar rin cha é a apo teose trá gica do dri ble, sua expres são

mais sim ples e mais com plexa, ele vando ao paro xismo e ao delí rio

a jun ção impro vá vel da efi cá cia com a gra tui dade, do uten sí lio

com o inu ten sí lio. Gera ções de joga do res tece ram varia ções sobre

o dri ble, inven tando novas moda li da des de  elipse. Rive lino desen -

vol veu o dri ble em elástico, ver da deira pres ti di gi ta ção pedal (o

termo  pedante é só para fri sar de pro pó sito a inu si tada habi li dade

exi gida pela  jogada) em que a bola  parece colar, des co lar e colar

como um ioiô ras teiro, rente ao pé, em movi mento ser peante, pro -

ce di mento que se tor nou, desde então, tim bre e pedra de toque de

raros ata can tes espe cial mente habi li do sos. A  jogada é uma das

mui tas con tri bui ções do fute bol de salão ao fute bol de campo, já

que o fut sal tor nou-se, no Bra sil, um ver da deiro labo ra tó rio expe -

ri men tal de solu ções rápi das em  espaço curto, que podem ser reco -

nhe ci das no  estilo de Rive lino mas tam bém no de Sócra tes, dos

Ronal dos e de Robi nho.  Enquanto isso, o Romá rio tar dio,  artista

da matu ri dade que  domina como pou cos a suti leza do elástico,

pre fere mui tas vezes eli dir o dri ble, numa espé cie de  elipse da

 elipse, dri blando como se não esti vesse (no caso, trata-se ape nas de

encai xar, com pro prie dade, o movi mento  mínimo na  fresta exata,

enco brindo com pata de gato a pró pria obra). De algum tempo

para cá, pedalar em torno da bola com os dois pés, na cor rida,

 criando em volta dela um campo ele tri zado pela imi nên cia de

múl ti plos  toques, que se rea li zam ou não, virou “moda”:  meneio

retó rico vazio em  alguns (ver da deiro lugar-comum  levando a

lugar  nenhum), e  momento de  insight e ful mi nân cia em  outros.

Robi nho intro duz o que me  parece ser um dri ble de outra gera ção

tec no ló gica: cria, em  alguns momen tos, uma espé cie de zona ran -

dô mica envol vendo pé, bola, mar ca dor e campo — num campo de

pro ba bi li da des pro li fe ran tes, para do xais e para li san tes, que o faz

não um “filho do vento”, como o veloz e uni di re cio nal Eul ler, mas

uma espé cie de “filho do caos”. É o que acon te ceu na anto ló gica
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sequên cia de oito peda la das sobre Rogé rio, na final do Cam peo -

nato Bra si leiro de 2002. 

Como dizía mos antes, se a  elipse é uma  figura retó rica pela

supres são de algum elo na linea ri dade dis cur siva, é tam bém uma

 figura geo mé trica (“lugar geo mé trico dos pon tos de um plano

cujas dis tân cias a dois pon tos fixos desse plano têm soma cons -

tante”,  segundo o dicio ná rio  Houaiss). Mais que em sua defi ni ção

 estrita, no  entanto, quero tomá-la, em con junto com a pará bola e

a hipér bole, que tam bém são per ti nen tes ao uni verso da geo me tria

e da retó rica, como moda li dade alte rada do cír culo, e, assim, figu -

ra ção “aber rante” da reta e da curva. O fute bol bra si leiro pra tica,

em seu reper tó rio de varia ções poé ti cas, um sem- número de efei-

tos de rosca, de tri vela, de chu tes e pas ses de “três dedos”, que explo -

ram os des lo ca men tos elíp ti cos da bola e com ple xi fi cam a pro je -

ção sumá ria dos pas ses e chu tes em linha reta. O extraor di ná rio

meio-cam pista Didi,  grande lan ça dor, ao mesmo tempo em que

cria dor do chute em “folha-seca” (caso sin gu lar de aber ra ção da

reta e da curva, lugar geo mé trico de uma tra je tó ria incons tante em

que a bola chu tada a gol “cai”  súbita e ines pe ra da mente sobre a

meta, sem peso e com dire ção impre vi sí vel), “nunca deu um passe

com o lado do pé, feito um taco de  bilhar, pra a bola ir cer ti nha”,

 segundo o comen tá rio de Mário Filho. Ao con trá rio, tinha “que

tocar na bola com o pé que se torce todo, apa ra fu sando o corpo”.149

O pró prio cra que dizia que,  jogando no Real  Madrid na  década de

60, rece bia recla ma ções de joga do res espa nhóis que estra nha vam

 aquela bola que lhes che gava pre cio sa mente aos pés, mas em curva,

cheia de malí cia e de suben ten di dos,  girando sobre si mesma de

 maneira ina bi tual. Estra nha mento seme lhante  parece se repe tir,

em  alguma  medida, com Djal mi nha no Depor tivo La  Coruña.
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Os efei tos apli ca dos à bola, elíp ti cos, hiper bó li cos ou para bó -

li cos, não se cons ti tuem, nesse uni verso, em mero pre cio sismo —

que às vezes são —, mas em dis po si ti vos afi na dos com a ten dên cia,

a que se refe ria Paso lini, de inven tar espa ços excên tri cos, fora das

trian gu la ções racio na li za das e dos cru za men tos con clu den tes.

Nesse caso, o passe em curva é uma  maneira sim ples e ines pe rada

de fazer a bola che gar de forma inte li gente a um com pa nheiro que

se des loca, em  ângulo ina ces sí vel à linha reta.

As cobran ças de falta com bar reira são outro item impor tante

na ques tão do  efeito em curva apli cado à bola. Ao comen tar o papel

da cria ti vi dade e das mudan ças de para digma ocor ren tes tam bém no

fute bol, à  maneira das revo lu ções cien tí fi cas de Tho mas Kuhn,

 Richard Giu lia notti  comenta, na sua Sociologia do fute bol, as “gran  -

des ino va ções na  cobrança de falta” intro du zi das pelo fute bol bra si -

leiro, “refle tindo a pro funda  ênfase cul tu ral na habi li dade indi vi dual

e sua demons tra ção  pública”. Uma delas é a já refe rida “folha-seca” de

Didi, “a arte do chute em curva”, intro du zida nos anos 50, incor po -

rada por “uma gera ção de seus com pa trio tas” e tor nada “arma

comum em mui tas equi pes”. “No fim da  década de 1970”, diz Giu lia -

notti, “o cen troa vante [sic] Zico acres cen tou um  segundo movi -

mento aero di nâ mico à bola. O tiro de Zico com bi nava um movi -

mento hori zon tal em curva com um movi mento late ral  subindo ou

des cendo. Para con se guir esse feito extraor di ná rio, Zico acer tava a

bola na parte do cen tro para cima, à  maneira de um joga dor de tênis,

e não de fute bol. Tiros  livres dire tos deso rien ta vam golei ros menos

expe rien tes. Num amis toso entre Bra sil e Escó cia no Rio em 1977, por

exem plo, Alan Rough ficou embas ba cado  quando um chute de Zico

que pare cia cer ta mente ir para fora des viou e  entrou em sua rede.

Desde então a ‘folha-seca’ dupla de Zico se tor nou uma nova téc nica

a ser apren dida e domi nada por espe cia lis tas em tiros  livres”.150
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O soció logo do fute bol  refere-se tam bém a Mara dona,

 Branco e  Roberto Car los, lem brando o “espe ta cu lar gol” de falta

feito por este  último num amis toso entre Bra sil e  França em 1996,

com bi nando “velo ci dade com des vio” de  maneira ímpar, dada a

insó lita curva des crita pela tra je tó ria da bola — que, aliás, tor nou-

-se  objeto de estu dos cien tí fi cos ingle ses. Deve ría mos  incluir

ainda, nessa lista, Neli nho, Neto e Mar ce li nho  Carioca. Con tra

aque les que atri buem essas ino va ções a um dado pura mente

mate rial, “a bola nova, sin té tica, que é mais recep tiva a varia ções

de golpe”, Giu lia notti enfa tiza as con si de rá veis capa ci da des fisio -

ló gi cas (em força, con trole e  timing) des ses “mes tres espe cia lis -

tas”, acres cen tando, nos seus ter mos, a “von tade de desa fiar os

parâ me tros cul tu rais e his tó ri cos que ini cial mente os con fron -

tam no fute bol tra di cio nal”.151

Outro modo de rea li za ção da  elipse geo mé trica, feita pará bola

ou hipér bole, é a  figura do chapéu, movi mento com que se dese nha

a  silhueta do adver sá rio com a bola, enco brindo-o. Essa ver ti ca li za -

ção ines pe rada do jogo, rente ao corpo, des cor tina uma dimen são

rara no futebol oficial até o final dos anos 50, a jul gar pela ausên cia

de refe rên cias notáveis, embora fosse praticado no futebol popular,

chamado também pelas variantes de “lençol” e “banho de cuia”. 

O filme da Copa de 1954, por exem plo, mos tra em todas as sele ções

um movi mento de con du ção da bola pre do mi nan te mente ras teiro,

que não deixa entre ver nada pare cido com uma pro messa qual quer

de cha péu, mesmo no jogo bri lhan te mente insi nuante dos hún ga -

ros. Nesse sen tido, se o já  citado gol de Pelé con tra a Sué cia, na Copa

de 1958, não tiver algo de inau gu ral na his tó ria do fute bol, ele é no

 mínimo o anún cio de uma prá tica que se tor nará cor rente no fute -

bol de Pelé — e não pro pria mente como orna mento gra tuito, mas

como cami nho efi caz e às vezes mais  rápido para o gol.
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Chico Buar que poe ti zou todos esses aspec tos poéticos do fute -

bol na can ção já  citada. Aliás, a  música pro move um ver da deiro

tira-teima entre a arte do fute bo lista e a do can cio nista, em favor

 daquela,  tomando-a como uma arte com pleta, “pin tura [...] fun -

da men tal” impos sí vel de empla car em qual quer pina co teca, arte

total aquém e além da repre sen ta ção. O fato de que o com po si tor

faça uma apo lo gia do fazer fute bo lís tico, em detri mento do seu

pró prio, não deixa de ser a suges tão, elíp tica, de que está cons -

truindo atra vés do fute bol um  modelo de sua poé tica e mime ti -

zando-o nos seus pró prios rit mos, síla bas, sen ti dos, melo dias —

suas  razões e suas rimas. Aqui, sim, o fute bol cor res ponde a um

ideal-de-eu esté tico. “Para estu far esse filó/ como eu  sonhei/ só/ se

eu fosse o Rei/ para tirar  efeito igual/ ao joga dor/ qual/ com po si -

tor/ para apli car uma  firula exata/ que pin tor/ para empla car em

que pina co teca, nêga”. O  objeto irre du tí vel em ques tão, aqui, nessa

pri meira  estrofe da can ção, é “um chute a gol/ com pre ci são/ de fle -

cha e folha-seca”, isto é, um  objeto ambi va len te mente  direto e ser -

peante, ao mesmo tempo arco aéreo e fle cha, como quem dis sesse

arco e lira (penso no arco  arcaico,  dúplice ins tru mento musi cal e

arma de  guerra, a que se  refere Herá clito em um de seus afo ris mas,

e que Octa vio Paz tomou como  título de seu livro sobre a poe sia, 

O arco e a lira).

 Depois de focar o dri ble para fu sante de Gar rin cha na  segunda

 estrofe de “O fute bol”, como já vimos, a ter ceira  estrofe da can ção

trata exa ta mente do chapéu: “Pará bola do homem comum/

 roçando o céu/ um/  senhor cha péu/ para delí rio das  gerais/ no

coli seu/ mas/ que rei sou eu”. Dedi cada a uma linha de ata que ideal

com pondo uma poé tica do fute bol devo tada à inte li gên cia pelo

meio, à ele gante visão do jogo e ao tiro cí nio abso luto do gol pelas

meias e ao dri ble pelas pon tas (Mané, Didi, Pagão, Pelé e Canho -

teiro), a can ção que se diz “ capenga” quer “cap tar o  visual/ de um

chute a gol” atra vés da refra ção rít mica e afe tiva da ideia: “a emo -
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ção da ideia  quando ginga” (ima gem em que se unem cora ção,

mente e corpo,  música, pala vra e fute bol).

Os dois gols do Bra sil na par tida con tra a Ingla terra, na Copa

de 2002, resu mem curio sa mente as duas moda li da des de  elipse

fute bo lís tica a que nos refe ri mos: no pri meiro, o dri ble de Ronal -

di nho Gaú cho, pedalando na cor rida sobre a bola, num zigue-

-zague em fle cha, faz que o  zagueiro perca, mesmo a certa dis tân -

cia, o tempo do lance e a noção do pró prio rumo, o que abre de

 súbito o  espaço con ges tio nado e per mite o passe para a con clu são

de  Rivaldo; no  segundo, o mesmo Ronal di nho Gaú cho bate uma

falta da inter me diá ria pelo lado  direito, que o bom senso comum

man da ria cen trar sobre a área, e, em vez disso, chuta a gol numa

eston teante  elipse para bó lica que passa altís sima na  altura da mar -

ca do  pênalti, mas cai subi ta mente em curva no  ângulo.

Dois muito famo sos lan ces de Pelé na Copa do Mundo de

1970 rea fir mam, não só anto ló gica mas pode mos dizer que onto -

lo gi ca mente, o cará ter exem plar das elip ses geo mé trica e  lógico-

-sin tá tica na cons ti tui ção da lin gua gem do fute bol bra si leiro.

 Hornby  refere-se exa ta mente a eles, em pas sa gem que já comen ta -

mos, e Paso lini  decerto os terá  levado em conta na sua ava lia ção do

fute bol  jogado “em poe sia”. Trata-se dos dois não-gols acon te ci dos

nas par ti das con tra a Tche cos lo vá quia e con tra o Uru guai.

No pri meiro caso Pelé, rece bendo a bola no cír culo cen tral e

aquém da linha divi só ria do meio-campo, viu o  goleiro adver sá rio

muito adian tado, na meia-lua da área  grande — ten dên cia que

ape nas se anun ciava nessa época e mar cava o iní cio da  moderna

libe ra ção dos golei ros do seu con fi na mento ao arco e à  pequena

área — e chuta a gol de uma dis tân cia impen sá vel, des cre vendo a

bola uma curva lon guís sima que passa a  pequena dis tân cia da

meta, com o  goleiro — Vik tor —  recuando na cor rida para ten tar

recu pe rar o tempo ou o  espaço per di dos. Do ponto de vista de uma

 lógica con cor ren cial e cumu la tiva  estreita, seria ape nas um gol
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per dido e uma bola impro vá vel irres pon sa vel mente des per di çada.

É do ponto de vista de uma  lógica poé tica e de uma “revo lu ção

cien tí fica”, no  entanto, que esse inu ten sí lio  assume a dimen são

anto ló gica que sabe mos, e per ma nece como um marco na his tó ria

do fute bol. A pro pó sito,  depois foi mui tas vezes imi tado, e com

 sucesso, por mui tos joga do res que fize ram gols de lon guís sima

dis tân cia —  Rivaldo, por exem plo, mais de uma vez, assim como

Bec k  ham e Roger, do Flu mi nense — apro vei tando-se da posi ção

adian tada dos golei ros. Em  janeiro de 2003 o jovem Fred, do Amé -

rica  Mineiro, mar cou, na Copa São Paulo de Junio res, o que está

sendo con si de rado o mais  rápido gol já regis trado, chu tando do

cír culo cen tral ime dia ta mente após o pon tapé ini cial do jogo. Mas

o lance de Pelé  guarda ainda a dimen são inau gu ral de uma inven -

ção ao vivo, e a des me dida  sublime de algo incon ce bí vel que só se

des co bre e  revela  durante o acon te cer, não codi fi cado.

Tec ni ca mente, trata-se de uma hipér bole, a  figura do exa gero,

a ines pe rada ampli fi ca ção des pro por cio nal do que con ce be mos

como sendo um chute a gol. Mas uma hipér bole que se dese nha em

pará bola e que não sabe mos mais se é dis curso ou  figura, retó rica

ou geo me tria. O chute não deixa de ser um comen tá rio irô nico ao

aban dono do gol pelo  goleiro, con tra pondo à cor rida desen freada

deste a majes tade de sua tra je tó ria, res pon dendo a um desas som -

bro com outro maior, como se figu rasse: ousa dia dos  homens,

brin ca deira dos deu ses. Trata-se sobre tudo de um lance de des cor -

tino e de amplia ção do hori zonte do pos sí vel.

O outro  famoso não-gol acon te ceu, como sabe mos, con tra

o Uru guai, num  momento em que o Bra sil já ven cia a par tida por

3 × 1, de  virada. Tos tão (que já dera, como vimos, o passe para dois

gols ante rio res) dá um passe dia go nal ras teiro, da  esquerda para a

 direita, na dire ção de Pelé, que vem cor rendo, em posi ção simé -

trica, da  direita para a  esquerda, ao encon tro da bola. O passe, dado

no vazio, sur preende des guar ne cida a  defesa, e o  goleiro Mazur kie -
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wicz se  adianta para dis pu tar a bola,  fechando o  espaço ao ata -

cante. No  momento em que Pelé e a bola se inter cep ta riam, no

 entanto, acon tece o ines pe rado: o ata cante cruza por ela sem tocá-

-la, forma com a tra je tó ria da bola e a sua pró pria um xis que

 envolve o  goleiro, para pegá-la mais  adiante e pelo outro lado, chu -

tando envie sa da mente para o gol des guar ne cido, em  frente ao qual

se ati ram zaguei ros tar dios na dire ção con trá ria à da bola, que pas -

sa muito rente à trave  direita.  Parece claro,  quando se vê o video  -

teipe, que Pelé pode ria, no pri meiro  momento, domi nar a bola

com van ta gem,  ficando na cara do gol e  podendo rea li zar o dri ble

con ven cio nal sobre o  goleiro,  embora em  espaço curto e  sujeito à

dis puta de uma divi dida. O que acon tece, no  entanto, mais do que

uma sim ples solu ção prá tica — que não deixa de ser —, é uma

amplia ção de hori zonte dada por um lapso na sequên cia espe rá -

vel do dis curso, um vazio des con cer tante e chis toso, a supres são de

um elo, em suma, o suprassumo da  elipse. 

Essa  elipse das elip ses  resume, em lin gua gem geo mé trica e

cor po ral,  visual e dis cur siva, a ten dên cia a tra ba lhar com lógi cas

dis tin tas e simul tâ neas, reme tendo-as entre si,  mudando de clave

 segundo exi gên cias do pro cesso obje tivo. Ao mesmo tempo, ela é

 guiada pelo  desejo de sal tar fora das  cadeias habi tuais, por que se

trata de um con trassenso ful mi nante que faz sen tido, que des faz a

opo si ção entre a obje ti vi dade e a pura gra tui dade, ambas pre sen -

tes e inques tio ná veis. O  efeito é chis toso mas não se reduz a ele, pela

den si dade de sua rea li za ção de alto nível.

Em todos os casos aqui cita dos, a  elipse abre ins tan tâ neos

ines pe ra dos no esta tuto  linear do fute bol, den tro do qual o joga -

dor con duz a bola e a bola pas sada con duz o joga dor (como naque -

les pas sa tem pos em que uni mos pon tos por meio de  linhas e com -

ple ta mos uma  figura). A  elipse  altera esse prin cí pio  básico que

estru tura e man tém o jogo em movi mento,  criando um lapso no

nexo cau sal entre joga dor e bola, um  espaço-tempo vazio em que
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a bola está livre do joga dor, o joga dor livre da bola, e ambos, no

 entanto, liga dos por um fio invi sí vel gra ças ao qual o acon te ci -

mento salta aos olhos. 

o inter mezzo

O  esquema de Paso lini equa ciona com pro prie dade o tema

domi nante das duas déca das seguin tes do fute bol bra si leiro e das

seis Copas do Mundo que se segui ram à de 1970, entre 1974 e 1994.

Trata-se de um longo intermezzo sem vitó rias, em que a ques tão

dis cu tida no Bra sil pas sava a ser a do  dilema entre o “fute bol-arte”

e o “fute bol-força”. As vitó rias da Ale ma nha, Argen tina e Itá lia,

nesse  período, além da ful gu rante pas sa gem do “car ros sel holan -

dês” em 1974, colo ca vam na ordem do dia a ideia de que era pre -

ciso ado tar um fute bol emi nen te mente cole tivo, tati ca mente res -

pon sá vel, com pac ta mente defen sivo, fisi ca mente forte, e que

 abrisse mão dos deva neios indi vi dua lis tas. Não é difí cil reco nhe -

cer aí uma nova impor tân cia dada à prosa em detri mento da poe-

sia: quem dirá qual é supe rior? A emer gên cia do prin cí pio de oti -

mi za ção do ren di mento e a res pec tiva  ênfase na pre pa ra ção  física

com pa re ciam como exi gên cias de atua li za ção  frente às quais o

“fute bol-arte” soa ria como ana crô nico e ultra pas sado. Curio sa -

mente, repu nha-se em outro grau o velho  dilema entre a com pe -

tên cia con cor ren cial e a ori gi na li dade con ge nial do povo mes tiço,

tra du zido agora em ter mos de uma opo si ção entre a pro fi ciên cia

tec no crá tica e os impul sos anár qui cos do fute bol indi vi dua lista.

Em pala vras mais chãs, e repre sen ta ti vas do ima gi ná rio em jogo,

tra tava-se de apli car ao fute bol a opo si ção entre os  padrões do Pri -

meiro Mundo e o  atraso sub de sen vol vido, jus ta mente ali onde o

pro blema pare cia ter sido supe rado. 

O  dilema era o sinal de um fio da meada que se per dia  frente
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às trans for ma ções do fute bol mun dial, que se tor nava “pós- 

-moderno”, como já vimos, exi gindo do cam peão da “alta moder -

ni dade” do  esporte um novo ritmo de ocu pa ção total do campo.

Junto com isso, dava-se um certo  recesso, na  década de 70, da flo -

ra ção de gran des joga do res que mar cou o  período áureo de 1950-

-70. É impor tante lem brar que a gera ção da Copa de 1970 foi uma

gera ção  madura em todos os sen ti dos, e que encer rou con sigo uma

era his tó rica e etá ria. A  década de 70 impli cava neces sa ria mente

um novo  acerto pros pec tivo do fute bol bra si leiro com o seu pró -

prio e aca cha pante pas sado  recente, com a sua reno va ção gera cio -

nal  interna e com as mudan ças pro fun das e ainda infor mu la das do

fute bol mun dial. Não por acaso, tal vez, ela é o  período de três gran -

des cra ques cuja expres são  máxima vem a ser frus trada por dife -

ren tes moti vos: Rive lino, Ade mir da Guia e Rei naldo.

 Roberto Rive lino foi um joga dor explo sivo em  vários sen ti -

dos. Em pri meiro lugar, pela bomba no pé  esquerdo — a “ patada

atô mica”, como foi cha mada no  México — que ele era capaz de

deto nar de  súbito, quase sem tomar dis tân cia da bola. Asso cie-se a

isso o excep cio nal domí nio, “petu lante e  sinuoso”,152 da  pelota,

 fazendo dela um risco repen tino sobre o ter reno no dri ble em

“elás tico”,  depois de pará-la  diante do adver sá rio — e dis pará-la

com a  faísca de uma igni ção. Com pleta esse per fil o  bigode ítalo-

-pau lista, o tem pe ra mento fute bo lis ti ca mente iras cí vel, cheio de

ner vos, envol vente e ins tá vel, capaz da volú pia e do  revide.

Na sele ção de 1970, cer cado de feras, Rive lino foi uma espé cie

de  caçula de ouro entre joga do res já con su ma dos. Dis sol vido o

grupo, ele se viu de certo modo sozi nho e com o bas tão suces só rio,

tanto no Corin thians que o reve lou, e ao qual não con se guiu dar

um  título — como se cos tuma repe tir tan tas vezes —, como na

sele ção de 1974, acom pa nhado ainda de um Jair zi nho já ten dendo
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a vete rano. Na ver dade, não cabe ria a essa per so na li dade cheia de

repen tes, de sur tos em zigue-zague, de ímpe tos yang, caden ciar e

pas to rear uma nova gera ção (cuja força, por sua vez, não era evi -

dente). Nos  piques como nos lan ça men tos, Rive lino era um meio-

-cam pista do arran que, bri lhante e impul sivo, mais  afeito às des -

car gas de  talento e tem pe ra mento do que à fun ção tute lar de tomar

o jogo para si e infun dir-lhe ritmo e ordem. 

Ade mir da Guia é rigo ro sa mente o  oposto. Num  artigo notá -

vel em toda linha — que eu vou acom pa nhar, aqui, de perto —,

Nuno Ramos diz que “a ace le ra ção era o ele mento ver da dei ra -

mente  excluído do seu fute bol”. Ou seja, Ade mir pri mava por apa -

gar de  maneira des con cer tante toda impres são de  atrito, de explo -

são e de impul são como prin cí pio motor: “seu corpo não pare cia

exa ta mente mover-se, mas flu tuar, ape gado à inér cia e à posi ção

ante rior (seu pró prio bati mento car díaco era incri vel mente

baixo)”. Por isso mesmo, essa ati tude de antiex plo são trans mi ti ria

“a falsa impres são de len ti dão — na ver dade, Ade mir agia como a

tar ta ruga do para doxo de Zenão: con fiante de estar sem pre à  frente

do velo cista, inde pen den te mente dos esfor ços dele,  seguia seu

ritmo com segu rança”.153

Sua pre sença impres siva e rare feita é enig ma ti ca mente real -

çada em nega tivo pela “ figura quase  albina” de  sarará (como se ele

fosse o espec tro essen cial da  estirpe  mulata a que per ten cia,

 ecoando o pai, Domin gos da Guia, e os tios Luis Anto nio, Médio e

Ladis lau — joga do res dos pri mór dios do fute bol bra si leiro). Fas -

cina e  intriga que uma per so na li dade de tal modo yin possa vir a

impor-se exa ta mente por seus atri bu tos reces si vos,  fazendo deles

uma vir tude domi nante. É desse  enigma que trata, jus ta mente, o
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poema de João  Cabral de Melo Neto sobre ele: “Ade mir impõe com

seu jogo/ o ritmo do  chumbo (e o peso),/ da lesma, da  câmara

lenta,/ do homem den tro do pesa delo.// Ritmo  líquido se infil -

trando/ no adver sá rio,  grosso, de den tro,/  impondo-lhe o que ele

 deseja,/ man dando nele, apo dre cendo-o”. Ao fazer da dura ção

“sua maté ria e seu ali mento”, evi tando “rompê-la com ges tos e

rom pan tes”, dis tri buindo seu jogo “numa mono to nia tensa, sub -

ter râ nea”, fria mente inde pen dente do pla car, diz Nuno Ramos,

Ade mir da Guia ali ciava o tempo con tí nuo de  maneira a ir “entor -

pe cendo e então  atando/ o mais irri quieto adver sá rio” (como diz

ainda o poema de João  Cabral).154

Essas qua li da des para do xais pude ram ser reco nhe ci das na

sua pro lon gada e exclu siva par ti ci pa ção no time do Pal mei ras, a

memo rá vel “Aca de mia” dos anos 60-70, onde se com ple tou no

meio-campo ao lado do com ba tivo e incan sá vel Dudu. Nuno

Ramos  observa que essas qua li da des pai ram num lugar fan tas má -

tico, ile gí veis  quando fora do nicho clu bís tico em que se ani nha -

ram e onde vigo ra ram no seu neces sá rio tempo pró prio. Não eram

facil mente trans por tá veis para o  estado de urgên cia e de exce ção

que carac te riza a for ma ção de uma sele ção nacio nal — onde Ade -

mir da Guia nunca encon trou o seu tempo nem o seu  espaço. Além

disso, eram difi cil mente tra du zí veis tanto para a atmos fera exal -

tada da trans mis são radia lís tica  quanto para a decu pa gem “dema -

siado  focada” da tele vi são.

Seria espe rar  demais de  Zagallo, que teve difi cul da des para

equa cio nar Pelé e Tos tão em 1970 — por serem parecidos —, que

ele ou qual quer outro deci frasse Rive lino e Ade mir da Guia em

1974 — uma equa ção radi cal mente dis pa ra tada, como vimos, e

com incóg ni tas mais exas pe ran tes. Rive lino e Ade mir eram algo
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assim como o  ímpeto e o continuum, a com bus tão e o banho

turco, os demô nios sol tos e o anjo em sus pen são. Tudo isso sem

um termo comum à vista, a não ser o fato de ocu pa rem, mais uma

vez, a mesma posi ção, e de serem cra ques. Sem  nenhuma outra

media ção, coube a Rive lino arcar com o meio-campo e a Ade mir

da Guia guar dar — mais do que amar gar — uma silen ciosa e

 eterna  reserva: na Copa de 1974,  Zagallo o esca lou, ao lado de

Rive lino,  somente na dis puta pelo ter ceiro lugar com a Polô nia

(quando o  título já tinha sido per dido na par tida semi fi nal con tra

a  Holanda), e, como se não bas tasse, subs ti tuiu-o no  segundo

tempo —  quando ele era um dos melho res em campo. Como se a

sua pre sença, com todas as poten cia li da des que com por tava,

 ficasse redu zida afi nal a uma espé cie de solu ção sem  efeito den tro

de um prazo ven cido.

Mas Ade mir da Guia é uma carta  cifrada, não deco di fi cada

pelo fute bol bra si leiro do seu tempo, como se ele con cen trasse em

si, sozi nho, numa espé cie de “fundo de garan tia”, a capa ci dade que

o fute bol bra si leiro em geral ia per dendo no lapso inde fi nido

 daquele  período: a capa ci dade cole tiva de reter a bola, de impri mir

o ritmo ao jogo, com pri mindo-o e dis ten dendo-o — como faz

João Gil berto com o canto.155 Ele ins taura assim um  estado de

densa e  máxima satu ra ção de cama das implí ci tas: não é à toa que

se torne, não só figu rada mas lite ral mente, uma ques tão de poe sia.

E que, junto com Gar rin cha, e pelo  avesso, seja o joga dor bra si leiro

que mais ins ti gue e pro vo que a inter pre ta ção lite rá ria. Pois o lugar

em que o seu fute bol encon tra o mais pro fundo reco nhe ci mento,

afi nal, não são os meios de massa nem a sele ção bra si leira: é o

poema e o  ensaio.

O céu do fute bol bra si leiro  estava, pois, em 1974, cons te lado

de estre las vagas, pola res, de difí cil lei tura, exi gindo uma inven ção
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de sen tido ainda maior do que em 1970 — sem um intér prete dis -

po ní vel no hori zonte. Um outro  grande joga dor da mesma gera -

ção, Paulo César Caju (que inau gu rou o  modelo,  depois tor nado

comum, do cra que des co lado, dese já vel, fas hion, des fru tando ao

 máximo a aura do  sucesso espor tivo), não dis pu nha em campo das

vir tu des extre ma das de Rive lino e Ade mir, e tam pouco che gava a

ser uma sín tese delas. Já Edu era um extraor di ná rio e não apro vei -

tado ponta- esquerda dri bla dor, no  momento em que essa  figura

 tática, tão  típica dos anos 50 e 60,  entrava em declí nio. Na prá tica,

a cam pa nha de 1974 se nota bi liza pelos resul ta dos míni mos (zero

a zeros com Iugos lá via e Escó cia, ou pla ca res na tan gente com

Zaire, Ale ma nha Orien tal e Argen tina) e um só gol  sofrido até a

der rota para o “car ros sel holan dês” por 2 × 0, além da perda do ter -

ceiro lugar para o  rápido time da Polô nia, por 1 × 0.

A essa  altura, a opi nião  pública bra si leira se vê, con tra feita, na

situa ção de come çar a adap tar sua sede de golea das e de elip ses, seu

delí rio do ili mi tado, a uma nova men ta li dade de tipo rea lista, pro -

pug nada por uma comis são téc nica con fes sa da mente defen si vista,

obje ti va mente retran queira e admi nis tra dora de resul ta dos. Um

“fute bol total” com ocu pa ção “poli va lente” e exaus tiva do campo

(que a  Holanda inven tava,  naquele  momento, de  maneira total -

mente sur preen dente,  unindo de forma dia lé tica a qua li dade indi -

vi dual com um dese nho cole tivo hiper di nâ mico) não resul tava

numa aná lise de rea li dade des ses dados novos em rela ção à pode -

rosa tra di ção bra si leira, mas num ramer rão reten tivo. O ponto de

refe rên cia da  equipe des lo cava-se, na prá tica, do ata que volup -

tuoso para a pri ma zia da soli dez da  defesa, onde se des ta ca vam o

 goleiro Leão, o lateral-esquerdo Mari nho Cha gas e a dupla de zaga

for mada por Luís  Pereira e Mari nho Perez. A efe tiva entres sa fra de

cra ques com bi nava-se com o elo gio da prosa aca dê mica  tomada

como uma exi gên cia do  estado atual do mundo. Não dei xava de ser

um duro apren di zado e um exer cí cio a con tra gosto de rebai xa -
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mento das fan ta sias. Mas, se se cos tuma asso ciar tan tas vezes a sele -

ção de 1970 à dita dura, pelos efei tos pro pa gan dís ti cos que o

 regime polí tico  extraiu do seu êxito, o fato é que a ver da deira dita -

dura em campo se impu nha, nos méto dos e na men ta li dade, com

a sele ção de 1974. Nela, a modernização con ser va dora encon trava

seu cor res pon dente em campo.

A apa ri ção do cen troa vante Rei naldo, reve lado na época aos

dezes seis anos pelo Atlé tico  Mineiro e pro je tado nos anos seguin tes,

repre sen tou sem  dúvida um  grande  alento para os apai xo na dos pelo

fute bol pleno. No Cam peo nato Bra si leiro de 1977, Rei naldo foi o

arti lheiro com 28 gols, marca muito supe rior à de todos os cam peo -

na tos  daquela época — e só supe rada exa tos vinte anos  depois,

 quando  Edmundo fez 29 gols (e  depois disso Dimba e Was h ing  ton,

em cam peo na tos de estru tura já muito dife rente). O  mínimo que

se pode dizer de suas carac te rís ti cas como cen troa vante é que Rei -

naldo pre fi gu rava, com bi nando-as, qua li da des de  Ronaldo com

qua li da des de Romá rio, o que por si só já o ali nha ria entre os gran -

des ata can tes de todos os tem pos. Tinha, do pri meiro, o arran que

e a velo ci dade do dri ble na cor rida, além da con tun dên cia da fina -

li za ção, e, do  segundo, o toque refi nado e um arse nal inu me rá vel

de solu ções de jogo, de alte ra ções de ritmo, de cha péus e  toques por

cober tura, com o faro con clu sivo dos dois. Ati tu des inde pen den -

tes e o punho cer rado levan tado a cada gol insi nua vam uma posi -

ção incon for mista num cená rio poli ti ca mente anó dino (que

Afon si nho, joga dor reve lado pelo Bota fogo no final dos anos 60, e

home na geado com jus tiça por Gil berto Gil na can ção “Meio de

campo”, tinha come çado a pro ble ma ti zar pio nei ra mente no  co -

meço dos anos 70).

O desen vol vi mento do poten cial exu be rante de Rei naldo é

afe tado, no  entanto, por uma dupla infe li ci dade,  física e  médica: a

expo si ção pre coce aos pon ta pés gera pro ble mas em um dos joe -

lhos, o que o leva, ainda nem com ple ta mente aca bado de cres cer,
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às mãos de uma medi cina tosca e incon se quente. Sabe mos o

 quanto a cirur gia de joe lho se desen vol veu pos te rior mente. Nas

con di ções de então, a solu ção de praxe con sis tia na extra ção de

menis cos.  Segundo nar ra tiva do joga dor, o  médico que o ope rou

 extraiu os menis cos do joe lho afe tado e, apro vei tando que  estava

com a mão na massa,  extraiu tam bém os menis cos do joe lho sau -

dá vel, como quem arran casse amí da las pela sim ples desin cum -

bên cia cega de um ofí cio — para evi tar pro ble mas futu ros. O  efeito

desse des ca la bro — que  parece uma piada cruel — é que Rei naldo,

com os joe lhos fra gi li za dos à  medida dos suces si vos jogos, e sujei -

tos a dores per sis ten tes acom pa nhando-o como uma som bra por

toda a sua vida útil no fute bol, aca bou per dendo algo da base de

sus ten ta ção e do eixo de equi lí brio, pare cendo às vezes, a par tir de

certo  momento, um  boneco de  engonço a ponto de  dobrar as per -

nas em xis.

Na Copa de 1978, na Argen tina, o gra mado mal con so li dado

de Mar del Plata sol tava pla cas intei ras de grama a cada movi -

mento, o que cer ta mente com pli cava a  equipe, e, sobre tudo, o fu -

te bol refi nado do cen troa vante (que foi  sacado do time em  segui -

da). Um zero a zero fer re nho com a Argen tina, deci dido  depois no

saldo de gols em par ti das do Bra sil com a Polô nia (3 × 1) e da

Argen tina com o Peru (ven cido por 6 × 0), fez que o Bra sil  saísse

do cam peo nato sem ter per dido, eli mi nado por uma vitó ria tida

como sus peita (a da dona da casa, sobre o Peru) e com o téc nico

Cláu dio Cou ti nho rei vin di cando o  título de “cam peão moral”

para o Bra sil. Inde pen dentemente des sas hipó te ses con tro ver sas,

que não inte res sam aqui, o fute bol bra si leiro con ti nuava exi bindo,

nessa Copa, a inde fi ni ção entre repen tes de sua tra di ção com bi na -

dos com a pos tura téc nico- cien tí fica incom ple ta mente assi mi -

lada, com a feti chi za ção da resis tên cia  física (em que se ali nhava o

pres tí gio do teste de Coo per, intro du zido por Cou ti nho como

pana ceia uni ver sal e  depois caído em  desuso), e, sobre tudo, um
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certo mal-enten dido  quanto a seus pró prios talen tos emer gen tes:

sem falar do caso infe liz de Rei naldo (que Cou ti nho, ape sar de

tudo, valo ri zava extre ma mente), a inca pa ci dade de  apoiar e asse -

gu rar o papel de Zico — que viria a ser o maior joga dor de sua

gera ção —, e o veto pré vio a um joga dor da qua li dade de Fal cão. A

essa  altura abo lira-se o  axioma de Sal da nha, isto é, o reco nhe ci -

mento ine quí voco de joga do res cria ti vos atra vés da troca de con -

fiança e res pon sa bi li dade com estes, e a inven ção das manei ras de

com pa ti bi lizá-los. Num epi só dio só apa ren te mente irre le vante,

 durante o jogo com a Polô nia em Mendoza, o meia-ata cante Jorge

Men donça pas sara quase meia hora sozi nho à beira do campo, se

aque cendo sob frio  intenso, para uma  entrada em campo que não

se dava: o fato era o  índice estra nho mas reve la dor de uma  mu -

dança sig ni fi ca tiva de  papéis, em que o joga dor pas sava a ser en -

ten dido osten si va mente como um  joguete do téc nico (que  assume

o novo papel de pro ta go nista).

Por isso tudo é que, no arco do intermezzo que se  estende en -

tre as Copas de 1974 e de 1994, duas delas afi nal ence nam, com uma

sime tria de cris tal, o  dilema entre a poe sia e a prosa, entre a cria ção

deli be rada e a pru dên cia cal cu lista, entre a reto mada da linha gem

evo lu tiva e a  retranca de resul ta dos. Em 1982, uma  equipe esplen -

do rosa, ima gi na tiva no ata que e no meio-campo, repre sen tada pela

gera ção cria tiva e bri lhante de Zico, Sócra tes, Fal cão,  Cerezo e

 Júnior e diri gida por Telê San tana, tomba, ainda antes das semi fi -

nais,  diante da prosa efe tiva e nem tão este ti zante da Itá lia. Em 1994,

uma  equipe com pac ta mente defen siva, pro saica por defi ni ção,

diri gida por Car los  Alberto Par reira acom pa nhado de seu  talismã,

 Zagallo, como super vi sor, e con tando à  frente com a genia li dade

inven tiva de Romá rio ( vetado por eles até o  último jogo das eli mi -

na tó rias), vence a Itá lia nos pênal tis e recon quista a Copa do

Mundo  depois de 24 anos. A opi nião  pública bra si leira  oscila irre -

sol vida  frente à der rota  coroada de  beleza, com a qual se expe ri -
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menta a satis fa ção e a falta, e a vitó ria magra e prag má tica, com a

qual se cor tou à faca, mais do que se desa tou, o nó do  dilema. 

A sele ção de 1982 era o desa gua douro de uma  grande renas -

cença do fute bol  jogado no Bra sil, já que nela desem bo ca vam

repre sen tan tes de  várias das gran des equi pes do  período — do Rio

de  Janeiro, de Minas  Gerais, do Rio  Grande do Sul e de São Paulo.

Zico e  Júnior, assim como Lean dro, repre sen ta vam o Fla mengo do

 período áureo de 1980-3, cam peão bra si leiro e cam peão mun dial

inter clu bes. Fal cão, que a essa  altura já  jogava na Roma, pre nun -

ciando a  futura diás pora, tinha sur gido no Inter na cio nal de Porto

Ale gre, tri cam peão bra si leiro de 1975, 1976 e 1979. Toni nho

 Cerezo, assim como Lui si nho, Éder e Paulo Isi doro,  faziam parte

do Atlé tico  Mineiro, que teve um papel expres sivo ao longo des ses

anos (Rei naldo, que jogou as eli mi na tó rias da Copa, não con se -

guiu che gar a ela, e encer ra ria pre coce e melan co li ca mente a car -

reira em 1985,  caindo por um longo tempo num  abismo pes soal de

depres são e dro gas). Sócra tes vinha do Corin thians que con quis -

tava o bicam peo nato pau lista em nome da Demo cra cia Corin -

tiana, um breve e sig ni fi ca tivo movi mento pela eman ci pa ção dos

cos tu mes ser vis impos tos ao joga dor de fute bol, pre co ni zando a

sua maior cons ciên cia polí tica. O  goleiro Wal dir Peres, o  zagueiro

Oscar e o cen troa vante Ser gi nho (que  entrou no lugar de outra

jovem pro messa,  Careca, des car tado por con tu são)  faziam parte

do São Paulo, vice-cam peão bra si leiro em 1981. (Wal dir e Ser gi -

nho foram cam peões em 1977, numa liti giosa vitó ria sobre o Atlé -

tico  Mineiro, em que a força domi nou tru cu len ta mente a arte.)

Com o téc nico Telê San tana retor nava à sele ção bra si leira um

amplo reco nhe ci mento, sem pre ven ções, dos melho res joga do res

em ati vi dade, que se ofe re ciam num leque agora exu be rante. Sua

expe riên cia não vinha da edu ca ção  física e da dis ci plina mili tar

con ver ti das em sig nos de moder ni dade espor tiva — como era o

caso de Cláu dio Cou ti nho — e sim do pró prio campo de fute bol,
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como ex-ponta- direita, tati ca mente cons ciente, do Flu mi nense —

nesse ponto pare cido com  Zagallo. Mas, ao con trá rio dos dois, e

mais como João Sal da nha ( embora Telê fosse um  mineiro reser -

vado e cir cuns pecto, nada extra va gante),  atento às pos si bi li da des

de inven tar alter na ti vas para a con jun ção de joga do res cria ti vos.

Não se tra tava de um oti mi za dor do ren di mento implan tando

esque mas sobre joga do res esco lhi dos para exe cutá-los, mas um

espí rito dia lé tico poten cia li zando as capa ci da des dos joga do res de

que dis pu nha, às vezes des co nhe ci das deles pró prios. Sua esco lha

se deu gra ças a um aci dente no per curso polí tico de João Have -

lange, no inter regno em que o  esquema de domí nio do cartola dos

car to las belgo-bra si leiro, que já era pre si dente da FIFA desde 1974,

per deu excep cio nal mente as elei ções na CBF, que brando por um

 momento seus lon gos  ciclos de hege mo nia e dando lugar a uma

esco lha fora do para digma  Zagallo-Cou ti nho-Par reira.

Zico, o “Gali nho do Quin tino”, reve lado pelo Fla mengo e a

prin cí pio fran zino e injus ta mente  tachado como sendo um joga -

dor res trito à rinha do Mara canã, tinha encor pado e se tor nado o

mais equi li brado e com pleto entre esses joga do res de alto nível,

um cla rea dor intui tivo e cons ciente do magma do jogo, asso -

ciando um domí nio total da bola curta, gru dada ao pé (como

 observa Tos tão), com a ante vi são  tática e o senso amplo do passe,

do dri ble  rápido e da fina li za ção, con su mada ainda pelo fato de

ser um cobra dor de fal tas muito pró ximo da per fei ção. Mais

 fluente e inte grado ao jogo como um todo do que Rive lino, e mais

agudo e deci sivo do que Ade mir da Guia, sua pre sença sin te ti zava

num arco gene roso de pos si bi li da des  aquela tra di ção de certa

 maneira esma ga dora que  pesava agora sobre todos como uma

 cobrança ina tin gí vel. Num pano rama em que não pare cia caber

 nenhum estre lismo  avulso a com pe tir em vão com Pelé e Gar rin -

cha, Zico des fi lou a sua gran deza com bri lho e modés tia, como

um des ta que sem pre inse pa rá vel do time,  arcando com seus pro -
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ble mas físi cos (os de joe lho em 1986) e as der ro tas cru ciais da sua

gera ção, na sele ção, com  sóbrio estoi cismo. Como a marca de um

des tino, a sua gran deza ine quí voca sem pre teve que con vi ver com

um traço dimi nuído, dado pelo anda mento das coi sas — inde -

pen dentemente dele ou não. Mesmo  quando foi para a  Europa,

não para um  grande time, mas para um  pequeno, a Udi nese (o

mer cado euro peu ainda não tinha se  aberto para o joga dor bra si -

leiro nos ter mos milio ná rios e pre da tó rios de hoje), ainda assim a

sua marca excep cio nal ficou cla rís sima. O seu par no pano rama

do mundo era Mara dona, menos regu lar do que ele e mais caris -

má tico, des con cer tante,  genial e “ artista”.

Toni nho  Cerezo era o  volante desen gon çado e ágil, o ex- 

-palhaço que  levava a campo, da sua  antiga pro fis são, algo da dis -

po si ção ver sá til para enfren tar situa ções, e que se apre sen tava em

toda parte, incan sa vel mente, para rou bar bolas e  entregá-las pes -

soal mente aos com pa nhei ros, com a sua capa ci dade de a um só

tempo ema ra nhar e dese ma ra nhar o jogo com entra das de sur -

presa e pas ses cur tos. Ao lado dessa  figura mer cu rial de entre ga -

dor em domi cí lio tínha mos o “ demiurgo” de Desi de rio, Fal cão,

árbi tro da ele gân cia em Roma, exi bindo uma  silhueta tam bém

lon gi lí nea, pre clara, apo lí nea e orde na dora.  Segundo o dra ma -

turgo ita liano  Davide Enia, Fal cão per ten ce ria  àquela raça dos

elei tos, como  Cruyjff, Bec ken bauer e Bag gio que, guia dos pelo

dom da pre vi são, pare cem não suar em campo, mesmo  estando

em toda parte.156

O “Dou tor” Sócra tes, capi tão da sele ção,  paraense-pau lista

divi dido entre o fute bol e a car reira de medi cina, tinha ade rido

tar dia mente ao fute bol como pro fis são total. Mais lon gi lí neo

ainda do que  Cerezo e Fal cão, osten tando uma desen vol tura exu -
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be rante sobre um equi lí brio entre firme e peri cli tante, era sur -

preen dente seja no passe, no dri ble ou no chute — como se não

che gás se mos nunca a saber bem o que espe rar  daquele  genial

gafa nhoto ambu lante que não pare cia osten tar o  inteiro domí nio

de sua dis po si ção  física. Muito alto e de pés peque nos, com difi -

cul dade para virar rapi da mente em dire ções opos tas, deu uma

dimen são ines pe rada ao passe de cal ca nhar, que explo rava em

con di ções ini ma gi ná veis,  incluindo lan ça men tos lon gos — co -

mo se fosse um Curu pira  adulto e escla re cido, capaz de inves tir de

um sen tido posi tivo o ponto fraco de Aqui les. A pro pó sito, o pai

tinha lhe dado o nome de Sócra tes Bra si leiro, sim bo li zando o

 desejo de vê-lo cres cer como um filó sofo nacio nal.  Desejo rea li -

zado, ainda que pela cula tra: Sócra tes Bra si leiro Sam paio de

Souza  Vieira de Oli veira, cujo nome com pleto já com põe, por si

só, um samba- enredo, nunca aban do nou a barba filo so fal e a dis -

po si ção pen sante: “deu um pique filo só fico ao nosso fute bol” e

assu miu uma posi ção ilu mi nista,  ligada à pro mo ção da cul tura

 letrada e da cons ciên cia polí tica (sem dei xar de lado os eflú vios

dio ni sía cos da cer veja).157  Sabendo que o joga dor teria se inte res -

sado pela lei tura de Pla tão, além de Maquia vel e Hob bes (tal vez na

sua malo grada pas sa gem pela Fio ren tina), o ita liano Gian cris -

tiano Desi de rio comen tou com argú cia, ao seu  estilo: “que Sócra -

tes tenha, afi nal, lido Pla tão, é uma inver são his tó rica com pa rá vel

a um toque filo só fico de cal ca nhar”.

Tudo o que esta mos  dizendo evi den cia o fato de que o fute -

bol no Bra sil tinha che gado então a um ponto de diver si fi ca ção e

auto cons ciên cia, em que não se tra tava mais das vicis si tu des da

inven ção e con so li da ção de um  estilo a gol pes de gênio, mas do
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des do bra mento de suas pos si bi li da des sobre uma pode rosa tra di -

ção, dando lugar a uma lin gua gem cole tiva em que se expres sa -

vam dife ren tes sin gu la ri da des equi pa ra das. Todos esses meio-

-cam pis tas eram pra ti can tes, como evi den ciou a Copa de 1982, de

uma dialética elíp tica, se se pode dizer assim: um senso  maduro do

jogo como um todo e uma refi nada capa ci dade de  expressá-lo em

lan ces impre vi sí veis — donos da bola e donos do campo (não fosse

uma enig má tica falha ada man tina, de que fala re mos). Esse grupo,

aliás, ou  vários de seus inte gran tes, for mava uma nova cate go ria,

arti cu lada e escla re cida, de joga do res e cida dãos, em rela ção cola -

bo ra tiva com a  figura  sóbria do téc nico, sem que hou vesse lugar,

ali, para pater na lismo infan ti li za dor, patrio ta das regres si vas,

deva neios nume ro ló gi cos e ape los cabo ti nos aos pri vi lé gios

sobre na tu rais. Zico se tor na ria  depois o defen sor de uma moder -

ni za ção da Lei do Passe; Fal cão e  Júnior, comen ta ris tas res pei ta -

dos; e Sócra tes um pala dino da res pon sa bi li dade  social do joga -

dor. No fute bol bra si leiro, Telê San tana assu mi ria cada vez mais o

papel mode lar do pai que forma e trans forma o joga dor,  fazendo

que ele res surja meta mor fo seado pelos limi tes que lhe são impos -

tos e ao mesmo tempo pela liber dade que con quista. No país em

que se  conhece bem o auto ri tá rio que tenta coi bir o malan dro, e o

malan dro com voca ção auto ri tá ria, o papel do orde na dor fle xí vel,

do “ caxias”  aberto à cria ti vi dade não é pro pria mente comum.

João Sal da nha, gaú cho  carioca e gene ral da praia, era a ver são des -

tem pe rada e sen sa cio nal do para digma. O equi li brado e con tido

Telê San tana arcou algo soli ta ria mente com o papel, inclu sive na

ati tude neu ras tê nica com que pare cia se lamen tar cro ni ca mente

de ser o assu mido por ta dor da Lei num país sem ela, e de ter que

 afirmá-la a cada passo. (No  período em que diri gia o São Paulo, e

já trans for mado numa enti dade vene rá vel, no iní cio do anos 90,

acu sou os juí zes do Cam peo nato Pau lista de erra rem exces si va -

mente, e eles erra ram mais ainda  durante aque las sema nas, con -
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fu sos por terem sido desau to ri za dos pelo pró prio pai de todos, o

ema na dor da Lei.)

Uma das crí ti cas que a sele ção de 1982 rece beu,  depois da sur -

preen dente des clas si fi ca ção, foi a de jogar um fute bol exces si va -

mente civi li zado e pouco opor tu nista (do ponto de vista defen -

sivo) — limpo, escor reito, inca paz de trun car o jogo e “matar a

 jogada” com falta, coisa que o refi nado  zagueiro Lui si nho (Luiz

Car los Fer reira) não fez em  nenhum  momento  diante das arre me -

ti das  fatais de Paolo Rossi. Por todos esses aspec tos con ju ga dos é

que o fra casso da  equipe de 1982 soava sur da mente como um fra -

casso da pos si bi li dade, quase tan gí vel em campo, de uma civi li za -

ção bra si leira.

O time bra si leiro pas sou pela pri meira fase da Copa com duas

golea das sobre Escó cia e Nova Zelân dia, após uma par tida difí cil

con tra a União Sovié tica, na qual,  depois de  sofrer um pri meiro gol

e come ter um pos sí vel  pênalti não mar cado, inven tou dois gols

espe ta cu la res, inclu sive pela pre sença do impres sio nante  goleiro

Dasa yev: dois dri bles lar gos de Sócra tes, segui dos de um chute pre -

ciso no  ângulo, e o já comen tado corta-luz de Fal cão  abrindo

 espaço para o chute forte de Éder. Nas par ti das seguin tes, o jogo

fluía mui tas vezes com uma faci li dade a que tínha mos nos desa -

cos tu mado, e encan tava uma tor cida que reco nhe cia nova mente,

nos resul ta dos e no  estilo, a chama de uma tra di ção viva.

A fase  seguinte con sis tia numa deci são trian gu lar entre Bra -

sil, Argen tina e Itá lia, da qual sai ria ape nas um time para as semi -

fi nais. O Bra sil ven ceu com auto ri dade a Argen tina de Mara dona

por 3 × 1, con fir mando o que havia de ful gu rante pro messa nos

jogos ini ciais. É impor tante res sal tar aqui o ponto deci sivo: como

é  sabido, a Argen tina é tra di cio nal mente o arquirrival do fute bol

bra si leiro, o anta go nista mais  temido — no fundo o mais admi -

rado — e o  objeto da mais incon tras tada sanha de vitó ria. É difí cil

son dar todas as impli ca ções desse com plexo riva li tá rio. Por um
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lado, além de ser uma tra di ção fute bo lís tica pode rosa e de nos

humi lhar com algu mas de suas con quis tas civi li za tó rias (a renda

melhor dis tribuída, a cul tura  letrada muito mais con sis tente, a cla -

reza urba nís tica de sua capi tal), a Argen tina é o país vizi nho e o

mais pare cido: como disse Paso lini, o “fute bol de poe sia” nos é

fami liar, além de ser mos, tam bém, “donos da bola”. Essa ver dade

tem sua expres são  máxima, jus ta mente, em Mara dona (que é, por

sua vez, de  maneira muito pecu liar e quase  secreta, ido la trado no

Bra sil, onde é  aceito como o único joga dor que pode ser com pa -

rado —  embora não igua lado — a Pelé). A publi ci dade do Gua -

raná Antarc tica pouco antes da Copa de 2006, em que Mara dona

apa re cia, num ambí guo sonho-pesa delo, ves tido com a  camisa da

sele ção cana ri nho e can tando o hino nacio nal bra si leiro, pode ser

inter pre tada como a rea li za ção de um recal cado  desejo recí proco.

Cae tano  Veloso mos trou que um texto de Jorge Luis Bor ges

sobre o modo argen tino de viven ciar e con fun dir o  público e o pri -

vado podia ser con fun dido, por sua vez, com uma ver da deira dis -

ser ta ção, de corte sér gio-buar quiano, sobre o Bra sil.158 Ao mesmo

tempo, a tra di ção nacio nal argen tina é pro fun da mente dife rente

na sua ânsia euro peísta, na sua con cep ção de cos mo po li tismo, na

sanha his tó rica com que quer implan tar a civi li za ção con tra a bar -

bá rie a gol pes de bar bá rie (ris car os  índios e abs trair os  negros,

“des rea li zando-os” obs cu ra mente), na volú pia con gê nita com que

quer ser a dona do campo e empa re lhar-se com a Ingla terra. Podem

ser vis tos, aliás, como docu men tos dís pa res dessa mesma pul são a

obra do pró prio Bor ges, a prá tica do rúgbi e do polo ou a inva são

das Mal vi nas.

Os suces sos e fra cas sos dessa emprei tada e dessa sín drome são

dis tin tos dos suces sos e fra cas sos bra si lei ros na admi nis tra ção de
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sua mes ti ça gem con gê nita, de sua inde fi ni ção crô nica e de sua

ambi va lên cia ver sá til e eva siva. Se se pode dizer assim, a Argen tina

tende a ser  maníaco-depres siva,  expondo-se aos âni mos con trá -

rios mais des ni ve la dos no con fronto real com seus mode los,

 enquanto o Bra sil é vaga mente ciclo tí mico, dis sol vendo-os numa

osci la ção volá til e incon se quente, atra vés da qual passa da van gló -

ria à auto de pre cia ção com a mesma faci li dade. O com por ta mento

das tor ci das espe lha exa ta mente esses tra ços opos tos: tor ci das

argen ti nas  entoam cân ti cos incan sá veis  durante todo o jogo, em -

pur rando a sua  equipe inde pen dentemente do resul tado,  en quanto

tor ci das bra si lei ras par tem de uma eufo ria pré via para incer te zas e

vaias assim que o seu time der mos tras de não cor res pon der à idea -

li za ção. De certo modo, cada uma des sas duas cul tu ras expõe a

outra, sur da mente, ao seu pró prio carma, isto é, à sua  ferida his tó -

rica mal ela bo rada. Os bra si lei ros são reme ti dos, entre  outras coi -

sas, ao seu  atraso ver go nhoso  diante das exi gên cias míni mas de um

 padrão  letrado e ilu mi nista. Os argen ti nos são cutu ca dos na culpa

e na  inveja de uma cul tura sin cré tica e mes tiça que eles não tive ram

ou que recu sa ram.

É sin to má tico, nesse ponto, que joga do res bra si lei ros fos sem,

como já vimos, cha ma dos de “maca qui tos” na Argen tina desde o

 período ama do rista,  quando os  negros e mula tos eram ainda rene -

ga dos ou dene ga dos no nosso fute bol (mesmo assim já éra mos,

para  alguns jor na lis tas argen ti nos, sufi cien te mente mes ti ços). Mais

do que um xin ga mento loca li zado e espe cí fico do fute bol, essa

nomea ção insis tente é pro to tí pica e pro je tiva de uma dife rença sis -

tê mica e  difusa. Em 1920,  quando a ques tão se mani fes tou atra vés

de um jor nal de Bue nos Aires em face da pre sença da sele ção bra si -

leira, Lima Bar reto con tra-ata cou em  Careta com um  artigo inti tu -

lado “Maca qui tos”, em que pro pu nha que se assu misse o  macaco —

posi ti va mente, afir ma ti va mente, sem pro ble mas — como totem

iden ti fi ca tó rio do Bra sil. O escri tor e  grande ini migo do fute bol não
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dei xava de estar secre tando, com isso, mais uma iro nia sobre as bai -

xas preo cu pa ções que cer ca vam o mundo fute bo lís tico. Mas  estava

pondo em ação, ao mesmo tempo, uma  curiosa  virada ao  avesso de

um  estigma  sofrido, pro ce di mento que se tor na ria carac te rís tico,

como já vimos, de tor ci das de fute bol. No caso, ele o fazia com bons

argu men tos: se os fran ce ses têm o galo como seu “totem” e dele se

orgu lham (um ani mal muito infe rior ao  macaco na  escala zoo ló -

gica), se os rus sos se iden ti fi cam com os ursos nem tão inte li gen tes

e ladi nos, se os ale mães com as pouco sim pá ti cas  águias, se os ingle -

ses com o leo pardo e o aris to crá tico uni cór nio, e se os bel gas com o

leão car ni ceiro, Lima Bar reto pro pu nha que assu mís se mos sem

“moti vos para zanga” o culto a um ani mal “fru gí voro, inte li gente e

 parente pró ximo do homem”,  objeto “endia brado” de sim pa tia nas

nos sas his tó rias popu la res. Como sabe mos, Lima Bar reto foi o pri -

meiro escri tor bra si leiro a assu mir-se obje tiva e sub je ti va mente

 mulato, sem fazer disso  motivo de pri vi lé gio ou comi se ra ção:

 parece-me ine gá vel que falou mais alto do que o seu des prezo ao

fute bol, aqui, a res posta ao des prezo argen tino pela con di ção mes -

tiça bra si leira (que lá se expu nha como xin ga mento, e que aqui se

escon dia como ver go nha).159

A trama miúda das seme lhan ças e dife ren ças cul tu rais entre

bra si lei ros e argen ti nos iria longe. No con junto, temos aí uma rela -

ção simi lar à de “ irmãos” não expli ci ta dos, per so ni fi ca dos em esta -

dos- nações, agar ra dos aos res pec ti vos pon tos for tes e  falhos, exer -

ci tando-se na riva li dade por meio de uma rela ção mal con fes sada

e ambi va lente de amor e ódio, para a qual o fute bol ofe rece, mais

uma vez, o  melhor campo de pro vas. Neste, pode se che gar aos

mais altos cumes do desa fio  lúdico assim como ao con fronto rís -

pido de parte a parte,  expresso volta e meia em pro vo ca ção e vio -
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lên cia, ou em garra,  catimba e astú cia redo bra das, como acon te ceu

em parte, aliás, no jogo em ques tão — ao qual retor na mos.

Na Copa de 1982,  quando o Bra sil abriu uma van ta gem de

3 × 0,  alguns joga do res argen ti nos, vendo-se já eli mi na dos (pois

 tinham per dido tam bém da Itá lia), ten ta ram levar con sigo  alguns

bra si lei ros con tun di dos, o que acar re tou a expul são de Mara dona.

Seria cer ta mente um exa gero dizer que  ganhar da Argen tina,

 naquele  momento, equi va lia inti ma mente a um Mara canã com

“Tou ra das em Madri”. Mas, sem desis tir da com pa ra ção, pelas suas

con se quên cias, pode-se dizer que a vitó ria tra zia, dessa vez, a sen -

sa ção equí voca de que o touro já tinha sido pego à unha, pois o fan -

tasma inte rior mais difí cil e resis tente tinha sido ven cido. Aliás,

para o psi ca na lista Tales  Ab’Sáber, a der rota para a Itá lia come çou

exa ta mente ali, no final da par tida com a Argen tina,  quando,

 ganhando já de 3 × 0, o time do Bra sil sofre um gol apa ren te mente

irre le vante, não fosse o fato de que ele pre fi gura o  segundo gol ita -

liano  alguns dias  depois (um passe em falso na inter me diá ria, de

 Batista para Éder, rou bado por Taran tini e fina li zado por Ramón

Diaz será repe tido quase lite ral mente por um passe em falso de

 Cerezo para Fal cão, rou bado e fina li zado pela “som bra invi sí vel”

de Paolo Rossi). Um tal erro insis tente, repi sado na mesma  região

do campo e obe de cendo aos mes mos movi men tos como numa

par tida de  xadrez, pode ria ser visto tam bém como um sin toma, e

son dado inter pre ta ti va mente (é o que  parece suge rir  Ab’Sáber).160

A Itá lia, por sua vez, vinha  comendo por fora em grãos míni -

mos. Desa cre di tada e ata cada por sua  imprensa nacio nal, tinha

pas sado pela pri meira fase sem uma única vitó ria: um  empate

com a Polô nia em zero a zero e dois empa tes com Peru e Cama -

rões em 1 × 1. A vitó ria sobre a Argen tina por 2 × 1, por ter sido a
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única até então e sem a marca impo si tiva da vitó ria bra si leira

sobre o mesmo adver sá rio, pare cia quase sem  efeito, como um

aci dente pres tes a ser cor ri gido pela  suposta vitó ria do Bra sil,

que, aliás, só neces si tava nova mente de um  empate. Mas, à  ma -

neira do Uru guai em 1950, a Itá lia mos trou quem era exa ta mente

nessa hora, ao ven cer o Bra sil — e  depois a Polô nia e a Ale ma nha,

numa subi ta mente firme e ines pe rada tra je tó ria ascen dente,

 sagrando-se cam peã.

O jogo entre Itá lia e Bra sil foi uma nar ra tiva mode lar da

gan gorra entre a prosa con sis tente e as irrup ções de poe sia, sem -

pre a ponto de esta bi li zar-se num ponto médio ideal para cair,

como que fati di ca mente, na revan che do golpe de rea li dade. Aos

cinco minu tos, uma bola  rápida  erguida para a área, vinda do

lado  esquerdo, foi com ple tada de  cabeça por Paolo Rossi, como

quem (ergo) demons trasse ful mi nan te mente um teo rema co -

me çando  direto pela con clu são. O monó logo tea tral de  Davide

Enia, “Itá lia-Bra sil 3 a 2”,161 nos dá uma ver são lite ral mente espe ta -

cu lar do jogo da pers pec tiva de uma famí lia ita liana, com suas

supers ti ções cató li cas e pagãs, e a cons ciên cia de estar  diante de

“uma  empresa titâ nica, um mila gre a rea li zar”. Nesse mila gre,

Paolo Rossi, que tinha caído em des graça e que vinha sendo visto

como um joga dor inca paz de chu tar com o pé  direito ou com o

 esquerdo, de cabe cear ou  cobrar fal tas, faz o papel de um “ Lázaro

res sus ci tado” que, uma vez redi vivo, par tirá para “uma série incrí -

vel de seis gols con se cu ti vos (três con tra o Bra sil, dois con tra a

Polô nia e o pri meiro con tra a Ale ma nha na final),  levando a Itá lia

ao  título”.

Atô nito, o time bra si leiro se recu pe rou com uma  jogada em

que Zico, mar cado impla ca vel mente por Gen tile, des ven ci lhou-se

com o seu sur preen dente e  rápido “domí nio da bola curta”, lan -
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çando um passe envie sado de três dedos para Sócra tes, que fina li -

zou com per fei ção no  espaço  mínimo entre Zoff e a trave, aos doze

minu tos.  Davide Enia: Sócra tes “se  espeta como uma espi nha na

 grande área da sele ção ita liana,  levanta a  cabeça e [...] chuta a bola

com uma pre ci são cirúr gica”  fazendo-a pas sar “entre o poste e o

qua ren tão”.162 O Bra sil empa tava e punha-se, com isso, em van ta -

gem, exi bindo suas armas mais carac te rís ti cas. Aos vinte e cinco

minu tos, no  entanto, Toni nho  Cerezo, no lapso já  citado — que

cor ro bo rava o sen ti mento  difuso e não cons ciente de uma deci são

já dada — entre gou de pre sente o passe não pres sio nado na sua pró -

pria inter me diá ria, e a Itá lia, nova mente atra vés de Paolo Rossi, não

per doou o erro: 2 × 1. Enia paro dia a male mo lên cia bra si leira: Wal -

dir Peres passa a bola com a mão para Lean dro que “em vez de des -

pa char passa para  Cerezo, que em vez de a chu tar para longe  brinca

um pouco com ela e  depois com toda a calma chuta com  doçura na

hori zon tal, para o outro lado do campo, onde se encon tra Fal cão e

 Júnior... Mas!”. Segue-se a apa ri ção intem pes tiva de Paolo Rossi

“reen car nado num raio”,  estando, até “há um nanossegundo atrás,

ine xis tente para as pupi las dos adep tos, invi sí vel para os olhos dos

joga do res da sele ção ita liana, dos nos sos e do mundo  inteiro, não

 focado pelas câma ras e desa pa re cido da cons ciên cia cole tiva”.163 O

time do Bra sil recu pe rou-se nova mente atra vés de um gol arqui te -

tado aos vinte e três do  segundo tempo: Fal cão domi nou na meia-lua

da área,  Cerezo  entrou pela  direita arras tando con sigo um  zagueiro e

 atraindo por um  momento  mínimo a aten ção da  defesa num corta-

-luz sem bola, e Fal cão apro vei tou o  espaço que se abriu com essa

mano bra de astú cia para fina li zar ele mesmo com um chute pre ciso:

2 × 2. Mas o movi mento alter nado de cá e lá, nessa  novela de cor tar o

 fôlego, deci diu-se com uma sobra de bola na área bra si leira, que caiu
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nova mente nos pés de Paolo Rossi, com a  defesa ten tando uma linha

de impe di mento imper feita (que  Júnior não acom pa nhou), e o ata -

cante ita liano con cluiu pela ter ceira vez, de  maneira impla cá vel — 

3 × 2, aos vinte e nove minu tos do  segundo tempo.  Júbilo na famí lia

de Enia, em  Palermo (“O Bra sil somos nós”) e “o  difuso sen ti mento

de orgu lho de per ten cer a esse far rapo de terra que é a Itá lia”.

No final do jogo, o  goleiro Zoff ainda defen deu em cima da

linha uma bola cabe ceada pelo  zagueiro Oscar, que não  entrou por

um fio. É em parte sobre essa  jogada que se con cen tram, em  última

ins tân cia, os lamen tos ine vi tá veis sobre o quase que não se con su -

mou, sobre o “que pode ria ter sido e não foi”. A sabe do ria fute bo -

lís tica que diz que o jogo só acaba  quando ter mina  guarda uma cor -

re la ção fatí dica com o fato de que, uma vez ter mi nado, ele o faz

ina cre di ta vel mente para sem pre, res sig ni fi cando em defi ni tivo

 aquilo que nele  estava pul sando em  aberto até o apito final do juiz

— que se torna ins tan ta nea mente uma espé cie de apito do juízo

final. Numa mesa- redonda de tele vi são, a pro pó sito, o pró prio

Oscar con si de rou tem pos  depois o  efeito desse lance no sen tido

geral da par tida: afir mou, com humo rada melan co lia, que se o ter -

ceiro gol bra si leiro  tivesse acon te cido  naquele  momento, a Itá lia

teria feito ainda um  quarto no  último  minuto. Ele per ce beu que o

dese nho  daquela par tida  tivera uma  lógica  interna  baseada na rei -

te ra ção do mesmo: o pri meiro gol pode repre sen tar um acidente, o

 segundo, ainda um acaso, mas a ter ceira vez con fi gura uma estru-

tura. O Bra sil reba tia os gols da Itá lia com gols fina mente cons truí -

dos, e a Itá lia  sofria os gols fina mente cons truí dos pelo Bra sil e os

reba tia um a um com uma efi cá cia sem  sobras, atra vés de Paolo

Rossi, que  estava num desse dias em que um herói astu cioso

 renasce para si mesmo e  acorda inven cí vel. Por isso, o comen tá rio

de Oscar  sugere, com pro prie dade, que a fan ta sia de que a par tida

não ter mi nasse pode ria se con ver ter na ver dade num pesa delo

infi nito. O Outro  existe : a jul gar pela ava lia ção do  zagueiro, a cons -
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ta ta ção não nos  pegava, dessa vez, como uma sur presa vir gi nal,

como a de 1950, mas como algo que pode ser lido na trama dos

fatos. Não a fata li dade incon ce bí vel, mas a fata li dade cons truída

pela prova da sua insis tên cia. Por isso tam bém, a der rota da gera -

ção de 1982 não cai neces sa ria mente no domí nio da melan co lia

irre pa rá vel, mas de um luto dolo roso a ser feito.

Na Copa de 1986, Zico, Sócra tes e  Júnior, nova mente diri gi -

dos por Telê San tana, ten ta vam o res gate da Copa ante rior per -

dida, mas foram der ro ta dos pela  França de Pla tini numa par tida

ele tri zante, com pror ro ga ção e dis puta de pênal tis — duas horas

e meia de adre na lina pura sus pen sas por um fio. Pode-se dizer que

essa der rota con fir ma tó ria estig ma ti zava a gera ção bri lhante de

1982-6 com a marca do fra casso, dada pelos fatos e con fun dida

ine vi ta vel mente com uma espé cie de Fado. O livro de João Sal da -

nha, O  trauma da bola, reu nindo arti gos escri tos  durante a tem -

po rada de 1982, des tila certa amar gura sobre a cam pa nha, com

crí ti cas táti cas que,  embora apre sen ta das no livro como pro fé ti -

cas, não são cla ras nem con clu si vas: uma  suposta difi cul dade de

ocu par o lado  direito do campo,  óbvias difi cul da des na mar ca ção

etc. (Parece-me que Sal da nha se res sente difu sa mente, na ver -

dade, do des ca mi nho de um time que cor res ponde fiel mente ao

 modelo que ele mesmo implan tou, e com pro ble mas que ele

mesmo não teria como solu cio nar.) Glan ville fala do dese qui lí -

brio entre um meio de campo abso lu ta mente excep cio nal, assim

como joga do res de  defesa — é o caso de  Júnior — que são ver da -

dei ros ata can tes, e uma  defesa defi ciente e um cen troa vante des -

toando dos meio-cam pis tas.

Tales  Ab’Sáber iden ti fica, no  entanto, um pro blema mais fundo

e de longa dura ção: uma falha do cris tal que resi di ria no miolo da

mar ca ção, no ponto deci sivo e nem sem pre visí vel em que estão

geral mente os volan tes, e onde se rea liza a trans mu ta ção da  defesa

em ata que e do ata que em  defesa. É exa ta mente ali, no enig má tico
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“lugar de um vazio”, no “xis de um ponto nega tivo” que mora a “falha

no cora ção do dia mante”, onde teria se dado o duplo lapso de  Batista

e de  Cerezo (o “estra nho passe”  errado “nas cos tas de Fal cão, que não

sabia se podia vol tar para alcan çar a bola ou se a dei xa ria pas sar para

 Júnior, dei xando-a enfim para a som bra invi sí vel de Rossi”). Esse

ponto obs curo no fute bol bra si leiro tor nou-se, aliás, como já vimos,

o cerne do fute bol glo ba li zado, com o ata que defen sivo de  matriz

holan desa e a  defesa ata cante de  matriz ita liana.

Pode-se dizer que a lei tura de  Ab’Sáber rea liza uma apli ca -

ção ao fute bol do  método psi ca na lí tico da inter pre ta ção de um

lapso, sua repe ti ção e a son da gem do que ele tem a reve lar para

além dele. (Pode-se dizer tam bém que o pro blema,  embora dia -

le ti zado em 2002,  retorna na dis cus são atual, cons tan te mente

 levada a  efeito por Tos tão, sobre o  dilema entre volan tes mar ca -

do res, emi nen te mente defen si vos, e volan tes capa zes de fazer

fluir o jogo e criar situa ções novas.)164 Cabe dizer, para nosso

 efeito, que essa “zona inde fi nida e pouco nobre, para o fute bol bra -

si leiro, entre a zaga e a pri meira bola do meio de campo” é o pró -

prio ponto de coa li zão entre a poe sia e a prosa, o ata que e a  defesa,

o fluxo e o  refluxo da onda viva do jogo. Por que, afi nal, o  dilema

neces sá rio de qual quer time, entre defen der-se ou exer cer as pro -

prie da des de ata que, tor nou-se, no caso bra si leiro, mais do que um

pro blema estra té gico, um ponto arqui mé dico da alma nacio nal:

como exer cer a voca ção con ge nial de ata que sem  sofrer a  cobrança

fatí dica do real, e como armar-se em fun ção da  defesa sem se trair?

Mas é por isso mesmo que o des tino da sele ção de 1982 não

sig ni fica, para  grande parte da tor cida bra si leira, um  objeto de

rejei ção, mas uma perda com a qual pode mos nos iden ti fi car e nos

reco nhe cer, pois essa falha lumi nosa, que às vezes se trans cende em
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nós e  outras vezes nos expõe e nos der rota, é jus ta mente o que nos

ali menta.  Quando essa com preen são se dá, a con tra pelo da osci la -

ção exaus tiva entre a apo lo gia e a depre cia ção — o que não deixa

de ser raro no Bra sil —, trata-se de um  avanço con si de rá vel.

O que per ma ne cia no ar, no  entanto, é o tabu do longo jejum,

con fir mado em 1990 com uma der rota ritual mente balan ceada,

agora, para a Argen tina de Mara dona. O pro blema pare cia pedir

uma  aposta forte, e Car los  Alberto Par reira tinha a sua. Em 1994,

põe em ação os pres su pos tos da ocu pa ção inten siva do  espaço e do

fecha mento da  defesa como prin cí pio, a ser com pen sado com gols

sufi cien tes para os fins pro gra má ti cos, sem qual quer deva neio

este ti zante. Essa visão pro saica do fute bol e do mundo pres su pu -

nha, con tra todas as evi dên cias, a exclu são de Romá rio, que a essa

 altura  jogava na  Europa e que se cons ti tuía cer ta mente no maior

joga dor bra si leiro da sua época (e tal vez o maior cen troa vante bra -

si leiro de todos os tem pos). A dupla ata cante Romá rio e  Bebeto já

tinha mos trado sua efi ciên cia na Copa Amé rica de 1989 e invia bi -

li zou-se na Copa de 1990, antes da qual Romá rio  sofreu uma fra -

tura de cal ca nhar. (Nessa oca sião, recu sando-se a ser tra tado pelo

dou tor Lídio  Toledo, dinos sauro  médico de  outras cam pa nhas, se

recu pera a tempo mas é colo cado na “gela deira”.)

A sua pré via extração cirúr gica do time de 1994, rea li zada in -

de fec ti vel mente por Par reira e  Zagallo  durante as eli mi na tó rias,

soa va como uma afir ma ção de assep sia: não há lugar para o cra que

in de pen dente, caris má tico, malan dro, incon tro lá vel, mulhe ren -

go,  avesso ao trei na mento  físico e à  rotina da con cen tra ção, visto

como mau exem plo para os  demais. Do ponto de vista  lógico, é

como se a “dife rença” de potên cia  máxima não cou besse den tro da

con cep ção aca dê mica do fute bol — con cep ção que pare cia se sen -

tir em con di ções, ali, pelo menos até  segunda ordem, de ten tar uma

rea li za ção qui mi ca mente pura. Do ponto de vista psicológico, é

como se os ris cos tra zi dos pela per so na li dade  astuta e nada redu tí -
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vel do cra que não fos sem com pa tí veis com um grupo de joga do res

pre su mi da mente obe dien tes, capa zes de exe cu tar um  esquema

deter mi nado e de se man ter dis tan tes de qual quer decla ra ção polê -

mica. Mas, den tro e fora do campo, Romá rio dri blava a con di ção

de mero  joguete do téc nico que se ins ta lou  durante esse tempo

(não à toa, sua con vo ca ção ou per ma nên cia tor nou-se o pomo da

dis cór dia de três Copas — 1994, 1998 e 2002).

A men ta li dade de  franca “oti mi za ção do ren di mento”, efe tua -

da em sua ple ni tude  durante as eli mi na tó rias da Copa de 1994,

 empaca, no  entanto, não num pro blema esté tico mas prá tico: o time

não des lan cha, os gols não saem, e a sele ção, até o  último jogo con -

tra o Uru guai,  depois de per der da Bolí via e empa tar com o Equa dor,

 estava seria mente arris cada a sim ples mente não se clas si fi car. É

nesse  momento que Romá rio é cha mado, como solu ção emer gen -

cial incon tor ná vel, e dá, no Mara canã, um dos maio res shows de

 talento à prova de pres são que o está dio já vira, com os dois gols

memo rá veis na vitó ria por 2 ×0, além de um fes ti val de joga das exu -

be ran tes exe cu ta das com um pra zer vin ga tivo supe rior — subli -

mado em arte. É assim que se forma, mais uma vez, e sin to ma ti ca -

mente contra a dis po si ção ini cial do téc nico e do super vi sor —

mos trando que 1970 não foi um caso iso lado —, o time cam peão do

mundo de 1994: um cen tauro cons ti tuído por um mono bloco

defen sivo, quase inex pug ná vel, garan tido por Dunga e Mauro Silva,

e um  aríete ofen sivo  genial, inven tando gols do nada a cada duas ou

três bolas que rece bia. Uma  sólida e reten tiva base em prosa aco -

plada a sur tos ins tan tâ neos de poe sia. Tal vez tenha sido a falta de

lugar para a “dia lé tica” do meio de campo nessa estru tura dual feita

de prag ma tismo puro e gol pes de “dife rença” que tor nou sem sen -

tido a pre sença de Raí nesse time — o irmão de Sócra tes,  grande

meio-cam pista, cam peão mun dial inter clu bes pelo São Paulo diri -

gido por Telê San tana em 1992, pare cia ter seu  espaço e seu  talento,

ali, inex pli ca vel mente mina dos. Aliás, os títu los con quis ta dos por
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Telê San tana com o São Paulo, em 1992 e 1993 (com a par ti ci pa ção

de  Cerezo), redi miam anti gos trau mas e pre fi gu ra vam a recon -

quista da Copa em 1994.

Mui tas vezes pensa-se que Romá rio foi ape nas um fina li za -

dor, um opor tu nista, um mero mar ca dor de gols. Mas seu reper tó -

rio, ao longo de  grande parte da car reira, é de uma varie dade extra -

va gan te mente inu sual,  incluindo dri bles cur tos, dri bles lon gos,

pas ses cla rea do res, gols por cober tura a uma dis tân cia quase inad -

mis sí vel, bici cle tas de peito (impen sá veis sem o seu gosto “pela -

deiro” pelo fute vô lei), lan ça men tos de tri vela, além de arre ma tes

ful mi nan tes e ins tan tâ neos ou arran ca das sem per dão, guia das por

uma com bi na ção rara de ins tinto e cla reza.

O tempo fez que ele se tor nasse cada vez mais eco nô mico,

 mudando mui tas vezes pano ra mas de par ti das intei ras em fra ção

de  segundo, sem per der o seu  afiado senso do bote conclusivo. A

pos tura cor po ral do “Bai xi nho”, apa ren te mente dis pli cente, ajuda a

escon der a bola entre as per nas  enquanto a  cabeça nunca se  abaixa.

A cha mada “mate má tica” do jogo, a soma de pas ses cer tos e erra dos,

o  número de vezes que tocou na bola, de chu tes a gol etc. não  vigora

no seu caso, se ele é capaz de revi rar tudo num único toque, tanto

mais efe tivo  quanto maior a pres são. Na ver dade, ele toma a seu

favor a des con ti nui dade estru tu ral já apon tada aqui, e bem fute bo -

lís tica, entre o gol e o  tecido con jun tivo do jogo: o gol pode vir como

se do nada, e não só como con se quên cia cumu la tiva de uma pres -

são — coisa que não parou de fazer na Copa de 1994.

A  maneira mais comum de detes tar Romá rio, por sua vez —

que tem tudo para des per tar e pro vo car pai xões con trá rias —, é

con si derá-lo malan dro, boê mio, fol gado e pre sun çoso. Esses tra -

ços são con fun di dos com a ideia do irres pon sá vel enga na dor

 típico, um por ta dor dos defei tos de ori gem do povo, “bra si leiro” no

pior sen tido da pala vra. A sua  aliança com a car to la gem clien te lís -

tica e repre sen ta tiva dos méto dos obs cu ros —  Eurico  Miranda no
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Vasco da Gama — con tri bui cer ta mente para isso. Mas a crí tica

repre senta, por sua vez, a visão de quem quer sal var o Bra sil de seus

 vícios tra di cio nais atra vés do com por ta mento pro du tivo pró prio

de paí ses eco no mi ca mente supe rio res. Para esses, um incon se -

quente como Romá rio não seria capaz de acom pa nhar o vigor

 físico do fute bol atual, suas exi gên cias com pe ti ti vas, sua neces si -

dade de cor rer o campo todo etc. O fato é que Romá rio sem pre

demons trou tédio à dis ci plina, mas pai xão pela efi cá cia, como fez

na Copa de 1994, for mando uma  aliança com Dunga, o gaú cho

que se cons ti tui de certa forma no  oposto da sua cario quice popu -

lar — e  fazendo desse elo  interno entre con trá rios a ver da deira liga

do time. Sig ni fi ca tivo tam bém é que con tra riou as expec ta ti vas

mais crí ti cas com uma lon ge vi dade inco mum e uma efi cá cia indis -

cu tí vel (foi arti lheiro do Cam peo nato Bra si leiro de 2005 aos 39

anos) — até pas sar a per se guir a ideia fixa de um hipo té tico milé -

simo gol, atin gido em maio de 2007.

Nada diz que pre ci sa ria. É o  segundo maior arti lheiro do

fute bol bra si leiro em todos os tem pos. Mas, se sabe que não che -

gará à soma total de gols de Pelé, quer ser o único, com Pelé, a

atin gir a marca dos mil gols. O psi ca na lista Tos tão ana li sou essa

sín drome tar dia num  curioso e ines pe rado  artigo, à luz dos con -

cei tos de real, ima gi ná rio e sim bó lico em Lacan. Romá rio deve -

ria con si de rar, como disse Car los Drum mond de  Andrade sobre

Pelé, que, mais do que mil gols de Pelé, nada vale um gol de Pelé.

Assim tam bém, o gol de Romá rio con tra a  Holanda, por exem -

plo, na pró pria Copa de 1994, desa fia o senso comum e o senso

inco mum.  Bebeto cruza ras teiro (ou quase) da  esquerda para o

cen tro da área, onde Romá rio já se pro jeta fron tal e livre da mar -

ca ção. Ao inter cep tar a tra je tó ria da bola, o ata cante dobra a

perna  esquerda, como quem fosse chu tar com ela, mas chuta na

ver dade com o lado de fora do pé  direito,  depois de sal tar, numa

fra ção de  segundo, sobre essa mesma perna. Nada na força do
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 hábito, cor po ral ou  visual, diria que o chute viria dali,  quanto

mais tão lím pido, cer teiro e ins tan tâ neo. Um comen ta rista

espor tivo ame ri cano com pa rou o movi mento, com pro prie dade,

a uma fer roada fatal. Pode mos falar, tam bém, em um raio de saci-

 -pererê em céu azul, de uma obje ti vi dade ator doante. Gian cris -

tiano Desi de rio tal vez entre visse ali a mis tura de Par mê ni des

com Herá clito.

Gols como esse são lan ces de pura pre ci são poé tica, intra du -

zí veis no ramer rão da prosa. Numa rigo rosa  elipse para do xal,

Romá rio chuta não chu tando. No ter ceiro gol do mesmo jogo, na

falta  cobrada por  Branco, Romá rio passa ins tin ti va mente atra vés

da bola sem tocá-la e sem se dei xar tocar,  seguido cega mente pelo

mar ca dor, num emba ra lha mento das  linhas de sen tido que dá um

curto-cir cuito na expec ta tiva do  goleiro (fazem parte desse gol a

 catimba com que  Branco “cavou” a falta e a con tri bui ção  valiosa do

Sobre na tu ral de  Almeida). No  segundo gol do mesmo jogo, Romá -

rio, impe dido, vem vol tando tão apa ren te mente  alheio,  diante de

uma bola lan çada em jogo, que toda a  defesa holan desa tam bém

para, num equí voco fun cio nal que deixa o cami nho pra ti ca mente

 aberto para a  entrada legal de  Bebeto. Perí cia e astú cia de quem

sabe estar não  estando, nos três momen tos, em uma outra dimen -

são do tempo do jogo.

Por isso tudo é que a sele ção bra si leira de 1994  resulta de uma

solu ção de com pro misso em que, se a con tri bui ção mais evi dente

de  Zagallo são as varia ções pro vi den cia lis tas sobre o  número treze

e a proi bi ção da  visita do  goleiro Bar bosa ao  treino dos joga do res

(para não tra zer con sigo o “azar” de 1950), Par reira se encar rega da

for ma ção de uma  tranca cer rada que fecha a  defesa e  obtura a falha

do cris tal,  enquanto Romá rio se res pon sa bi liza quase sozi nho pela

inven ção de gols (fez cinco dos onze e deu três assis tên cias). A deci -

são da Copa, por pênal tis,  depois do zero a zero com a Itá lia, vem,

emble ma ti ca mente, da deci são gaú cha —  Branco, Dunga e Taf fa -
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rel — e da con tri bui ção de um cra que de altís simo nível téc nico e

espi ri tual — o ita liano  Roberto Bag gio — que, tes tado radi cal -

mente na sua con vic ção  budista, chu tou por cima do tra ves são e

con tem plou o nada.

os ronal dos: a fute bo li za ção do mundo

A ocu pa ção inten siva do gra mado, a inten si dade da pre pa ra -

ção atlé tica, o recru des ci mento do corpo a corpo e o trun ca mento

maior do jogo, que se esbo ça vam nos anos 70, anun cia vam um

acon te ci mento mais amplo: a ocu pa ção ten den cial de todos os

 níveis do fute bol pela sua capi ta li za ção, e a ocu pa ção de todas as

esfe ras pos sí veis pelo jogo, com pa ti bi li zando o “fute bol total” com

uma espé cie de futebolização do mundo. Essa nova era de con cor -

rên cia cer rada, que dimi nui con si de ra vel mente a mar gem de

liber dade e de gra tui dade que o fute bol incor po rou em sua for ma -

ção, se mani festa, assim, de fora para den tro e de den tro para fora

do campo. Exi gido den tro do campo pelo prin cí pio do ren di men -

to inten sivo, o fute bol se apro xima do espí rito dos espor tes exaus -

ti va mente con ta bi li za dos, isso resul tando mui tas vezes numa

espé cie de auto ne ga ção, com a redu ção da mar gem de gols ou da

diver si dade nar ra tiva dos acon te ci men tos (como se, no caso dele,

a con cor rên cia se mani fes tasse em seu  estado “puro”,  girando em si

mesma, sem desa fogo numé rico, iro ni ca mente “gra tuita” na sua

falta de gra tui dade).

O  aumento da mar gem de vio lên cia que acom pa nha o pro -

cesso não está sepa rado, cer ta mente, desse con texto geral. Den tro

do campo, o cho que  físico é nor ma li zado, o corpo a corpo — con -

ver tido em encon trão osten sivo —  explora até onde pode a ambi -

gui dade inter pre ta tiva do jogo, e a inter rup ção do fluxo da  jogada

 parece dei xar de ser uma exce ção para fazer parte da ordem das
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coi sas. Na Amé rica do Sul, a explo ra ção dessa mar gem ambí gua

entre a infra ção e a lei, ocu pando a tex tura do jogo, é bem mais

osten siva do que nos cam peo na tos euro peus ricos, onde a exi gên -

cia do  público con su mi dor pela qua li dade do espe tá culo tem, ao

que  parece, peso con si de rá vel. A com pa ra ção entre a dis puta da

Liber ta do res da Amé rica e a da Cham pions Lea gue é clara, a esse

res peito. No Bra sil, além desse fator — o  grande  número de fal tas

evi den tes ou dis far ça das —, as recen tes amea ças con tra joga do res

que “abu sam” do dri ble de  efeito, con si de rado como uma espé cie

de  insulto por zaguei ros tru cu len tos, volan tes duros e téc ni cos

rígi dos — como se o exce dente de “dife rença”  virasse trai ção cor -

po ra tiva —, são um sin toma desse enqua dra mento do  lúdico

numa rela ção com pe ti tiva crua. Nas arqui ban ca das, a sepa ra ção

das tor ci das, com apa rato poli cial a  garanti-la, e a fer men ta ção da

vio lên cia em torno dos está dios, explo dindo insis ten te mente pelo

mundo, par ti ci pam da inje ção de pres são que o jogo ao mesmo

tempo mani festa e sofre, além da ero são de sua repre sen ta ti vi dade

e de sua efi cá cia sim bó lica.

Ao lado disso, o  alcance glo bal, o poder de apelo e a ade são

mag né tica fazem do fute bol um veí culo ideal da mer ca do ria em

seu  estado de irra dia ção oni pre sente. Mais do que todos os  outros

fenô me nos de massa, o fute bol é cen trí fugo e cen trí peto:  atinge as

bor das mais dis tan tes e  reporta-se cicli ca mente a ritos cen tra li za -

dos, em  escala regio nal, nacio nal e mun dial. Assim, além de o

mar ke ting ter inva dido campo, bola,  frente e dorso das cami sas,

cal ções, chu tei ras, pla cas em torno do gra mado, uni for mes do juiz

e dos ban dei ri nhas (agora desig na dos pelo nome tec no cra ti zado

de “auxi lia res téc ni cos”), uma elite de joga do res é cha mada a se

con ver ter em  suporte pri vi le giado de mar cas publi ci tá rias, emer -

gindo como íco nes de um mer cado mun dia li zado envol vendo

inte res ses bilio ná rios — pro cesso que já  estava dado, em suas

 linhas  gerais, na Copa de 1998. Esse movi mento, que supõe a feti -
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chi za ção extra da marca atra vés de sua vin cu la ção ao  suposto ven -

ce dor abso luto, que se  agrega e con grega nas cha ma das equi pes

“galác ti cas”, não mar cha sem pro ble mas  frente ao fato de o fute -

bol não ser um  esporte do mesmo tipo que o bas quete, onde,

como diz Hor tên cia, “o  melhor vai lá e ganha”. Por isso mesmo, se

 olhado do ponto de vista mais óbvio do pla ne ja mento empre sa -

rial, o fute bol repre senta um incom pa rá vel atra tivo publi ci tá rio

pelo  imenso  alcance do seu  entorno, mas tam bém um desa fio dos

mais  árduos, pela sua impre vi si bi li dade con si de rá vel e pela sua

impon de ra bi li dade. Nele pode-se ver o pró prio nó em que o cerco

da mer can ti li za ção gene ra li zada ao mesmo tempo se fecha e  es -

capa — o mais pró ximo pos sí vel de um com ple ta mento e da impos -

si bi li dade de se com ple tar.

Mas,  olhado ainda do ponto de vista da pró pria “oti mi za ção

do ren di mento” — pelo seu viés menos óbvio —, o fute bol é um

lugar pri vi le giado para a mano bra de cap tura do incons ciente pela

capi ta li za ção e para a rea li za ção de seu alvo mais pro fundo: a con -

ver são das duas coi sas — incons ciente e capi ta li za ção — numa

coisa só. No caso, essa mano bra força a con ver são do fute bol num

sis tema que se repro duz na sua pró pria inter mi na bi li dade, como

uma par tida sem fim e sem acon te ci mento, com peças inter cam -

biá veis — os joga do res e téc ni cos em per ma nente rodí zio pelas

equi pes con ti nua mente des fi gu ra das — e sem mais os atri bu tos

que des cre ve mos como quadratura do circo: a com bi na ção de rito

e lei, de jogo espor ti vi zado e  dádiva, de agres siva e fes tiva troca de

dons, em que se põe e sus pende a vio lên cia, admi tindo e fomen -

tando a mul ti pli ci dade dos esti los e dos gêne ros. 

As três últi mas Copas, de 1998 a 2006, as Copas dos Ronal dos,

já se dão sob o signo dessa rea li dade, que é inse pa rá vel delas,

 embora  esteja longe de  explicá-las com ple ta mente, dada a resis -

tente vin cu la ção do jogo com as múl ti plas lógi cas que o coman -

dam, que guar dam em parte a sua auto no mia, mesmo  quando
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domi na das pela “oti mi za ção do ren di mento”. Esse resí duo de li -

ber dade, que se  guarda na pró pria com ple xi dade do jogo, nas suas

pro mes sas não cala das, no modo como ele mobi liza um arco

 extenso e con tra di tó rio de capa ci da des huma nas, não pode ser

 jogado fora pela crí tica, que arre ma ta ria, com isso, o pro cesso que

ela pre tende cri ti car. A com ple xi dade do jogo de fute bol,  quando

se cons ti tui num  modelo de libe ra ção e domí nio das pai xões, de

pos tu la ção e supe ra ção da vio lên cia, de reco nhe ci mento mesmo

que a con tra gosto das dife ren ças, de exer cí cio múl ti plo da inte li -

gên cia,  exposta à opa ci dade da força bruta mas cha mando a “pre -

sença de espí rito” no corpo, além da pró pria expo si ção aos pode -

res do acaso, age con tra as for mas de mani pu la ção que o uti li zam

e o redu zem, con tra as for mas de embru te ci mento que o minam

por den tro, assim como con tra as for mas de sim pli fi ca ção que o

expli cam ape nas pelos fato res exter nos.

Por tudo isso, o enten di mento das últi mas três Copas traz

desa fios novos. Para nosso  efeito, além do mais, é fun da men tal,

antes de falar delas, iden ti fi car o papel sin to má tico que dois bra si -

lei ros têm na con fi gu ra ção desse novo pano rama do fute bol glo bal

capi ta li zado — falo de  Ronaldo, o “Fenô meno”, e de João Have -

lange, pre si dente da CBF que se tor nou pre si dente da FIFA no

 período deci sivo dessa trans for ma ção.

O con texto é muito bem des crito por Jorge Cal deira no iní -

cio da sua bio gra fia de  Ronaldo.165 Resu mindo: a Nike, marca

norte-ame ri cana de mate riais espor ti vos, tendo  falhado em

expor tar o pro duto basquete para todo o mundo, e  diante da

extraor di ná ria expan são dos jogos de fute bol pela tele vi são a

cabo, lide rada pelo cam peo nato  inglês na  altura da  segunda

 metade dos anos 80 (que gla mou ri zava o  esporte, repa gi nava os

está dios, neu tra li zava os hooligans, ele vava o nível  social dos
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públi cos, mul ti pli cava o fatu ra mento dos clu bes e enri que cia

 alguns entre eles, como o Man ches ter Uni ted), vê-se na con tin -

gên cia incon tor ná vel de inves tir tam bém no fute bol,  visando o

mer cado mun dial. O fenô meno  inglês, diga-se, repro du zia-se

tam bém na Itá lia (onde se nota bi liza a asso cia ção entre clube,

 empresa e tele vi são no Milan de Ber lus coni), na  França (com o

papel desem pe nhado pelo Canal Plus e sua rela ção com o Paris

Saint-Ger main), na Ale ma nha (com o inves ti mento da con cor -

rente da Nike, a Adi das, em clu bes-empre sas), na Espa nha (com

inter ven ção da Tele fó nica,  embora, nesse caso, chame a aten ção o

fato de que um  grande clube como o Bar ce lona prime por rejei tar

qual quer logo marca que não seja a sua).166

Para  entrar no fute bol, no  entanto, uma megaem presa como a

Nike tinha de se haver neces sa ria mente, e a con tra gosto,  segundo

Cal deira, com o uni verso tra di cio nal mente per so na lista da cartola-

gem,  inapta aos olhos  daquela “para enten der [...] a poten cia li -

dade dos negó cios embu tida no  esporte”, refra tá ria aos pro ce di -

men tos carac te rís ti cos do business e mais preo cu pada “com

vai da des polí ti cas e negó cios sus pei tos”.167 Tra tava-se de uma po -

ro roca em poten cial do capi ta lismo de raiz prag má tico-pro tes -

tante, que pro fis sio na li zou desde o  século XIX a prá tica do bei se -

bol, do fute bol ame ri cano e do bas quete em bases empre sa riais,

con tra um per so na lismo alian cista mais afi nado com as “raí zes do

Bra sil”, onde um fute bol pro fis sio na li zado  vigora den tro de orga -

ni za ções não empre sa riais regi das por arbí trios e inte res ses

menos explí ci tos. No cume desse mundo está a  figura de João
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Have lange, que, no ras tro das con quis tas bra si lei ras den tro de

campo, ele geu-se pre si dente da FIFA em 1974 (cargo em que per -

ma ne ceu até 1998) e pro mo veu uma extraor di ná ria expan são da

enti dade atra vés de cam peo na tos de junio res, orga ni za dos “nos

limi tes da estru tura nor ma tiva de ama do res”, com a inclu são de

todos os paí ses pos sí veis e ima gi ná veis e a con so li da ção ins ti tu -

cio na li zada do fute bol como o  esporte mais popu lar do mundo.

Como se sabe, a FIFA anga riou, nisso, mais repre sen tan tes do que

a ONU: dife rindo, por exem plo, de suas exi gên cias polí ti cas, a

China  aceita excep cio nal mente, no fute bol, com par tir a sua inclu -

são com a de For mosa, e  Israel, na impos si bi li dade de dis pu tar o

cam peo nato do  Oriente Médio,  insere-se por meio de um  arranjo

atra vés do qual se torna parte da Ocea nia e  depois da  Europa; a

Pales tina, por sua vez, tem lugar no campo antes de ter  assento nas

orga ni za ções polí ti cas e diplo má ti cas.

Todas essas mági cas são obra do cartola dos car to las, João

Have lange, pondo em ação expe dien tes simi la res à polí tica bra si -

leira do favor apli cada em  escala mun dial, e  ganhando apoio em

peso das peri fe rias, em espe cial da Amé rica do Sul e da África (cuja

ade são à sua can di da tura foi deci siva para a ascen são à pre si dên -

cia). Sin to ma ti ca mente, ao tra tar do caso bra si leiro em seu Como

o fute bol  explica o mundo, Franklin Foer não encon trou aqui hoo-

ligans dig nos de nota,  etnias em con flito, ódios cris ta li za dos, como

fez em tan tos paí ses, muito menos uma bem-suce dida absor ção

do fute bol pelo pla ne ja mento bur guês, como em Bar ce lona, mas o

cartola em ação, tendo  Eurico  Miranda, pre si dente do Vasco da

Gama, por refe rên cia — seus arbí trios, seus méto dos, seus esque -

mas de poder para le los etc. João Have lange, per cor rendo todos os

rin cões do mundo  levando a boa nova da inclu são na ordem fute -

bo lís tica — den tro da qual “um país  pequeno pode fazer-se

 grande”, como disse Roger Milla — e bar ga nhando apoio, dá um
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sen tido novo ao dito de  Oswald de  Andrade sobre Rui Bar bosa:

trata-se de um car tola na Sene gâm bia.168

Em suma, o mar ke ting espor tivo  pesado, a vede ti za ção do

cra que da vez — sem pre ce den tes, sem limi tes e sem fron tei ras —,

a TV a cabo e o pay-per-view flo res cen tes, a inclu são das mais remo -

tas  nações no mesmo jogo glo ba li zante, a megaem presa capi ta -

lista asso ciada aos expe dien tes do favo re ci mento opor tu nista e

“ama dor” dos car to las, ou em dis puta com ele, uni fi cam liti gio sa -

mente o uni verso fute bo lís tico expan dido num tabu leiro no qual

são repu xa dos inte res ses e pode res de  grande mag ni tude. Esse

qua dro supõe um grau novo de pres são no inte rior do jogo, que

afeta sua tex tura e se irra dia por todas as suas capi la ri da des. Ao

mesmo tempo, exige um ponto de refe rên cia sim bó lico que o uni -

fi que ima gi na ria mente e  demanda a cons tru ção da  figura do

número um, a elei ção da  estrela  máxima do fute bol — elei ção que,

com seus ritos pró prios, tal como a conhe ce mos hoje, é inse pa rá -

vel da capi ta li za ção do fute bol e da fute bo li za ção do mundo. Na

ver dade, a litur gia ofi cial do  número um não exis tia na época de

Pelé, cuja ima gem se dis se mi nou espon ta nea mente pelo pla neta

ainda na forma  mítica de uma lenda viva sem logo marca. Para

lem brar a  mudança ver ti gi nosa ao longo do pro cesso, vale tomar

como exem plo um caso  extremo mas, ainda assim, exem plar:

 depois dos jogos do San tos Fute bol Clube cam peão, que em pou -

cos anos se tor na ria o maior time do mundo, Pepe ainda vol tava

para São  Vicente de ôni bus.
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168. No “Mani festo Pau-Bra sil” se diz, com uma  pequena dife rença e, evi den te -

mente, num outro sen tido: “Rui Bar bosa: uma car tola na Sene gâm bia” — uma

piada sobre o des com passo entre o bacha re lismo de fra que e a rea li dade socio cul -

tu ral que o cir cunda, mar cada his to ri ca mente pelo escra vismo. Como vimos, o

fute bol rever teu esse des com passo,  fazendo dos des cen den tes de escra vos seus

pro ta go nis tas. O  sucesso mun dial do car tola Havelange não deixa de figu rar na

 esteira his tó rica desse fato, do qual ele se bene fi cia com des cor tino e opor tu nismo.
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Ao lado de dis pu tar espa ços e méto dos com a FIFA, que, por sua

vez, se asso ciava à Adi das, a  entrada com pe ti tiva da Nike no uni -

verso do fute bol deman dava a esco lha de seu repre sen tante nos ter -

mos pro ta go ni za dos por  Michael Jor dan no uni verso do bas quete

norte-ame ri cano, nos anos 80: um astro que se  fizesse a meto ní mia

da marca atra vés de um com pro misso de exclu si vi dade,  eleito

como um alvo publi ci tá rio,  tomado como a base de uma linha de

pro du tos espe ciais, rece bendo paga mento fixo e par ti ci pa ção nas

ven das, tudo  subindo a valo res milio ná rios cres cen tes.

A  entrada da publi ci dade em larga  escala no mundo do fute -

bol, no meio dos anos 90, coin ci dia com a emer gên cia de  Ronaldo,

então “Ronal di nho”, já arti lheiro no Bra sil (onde jogou no Cru -

zeiro em 1993-4), na  Holanda (foi para o PSV Eind ho ven em 1995)

e na Espa nha (onde estou rou como sen sa ção mun dial, atra vés do

Bar ce lona, na tem po rada de 1996-7, pas sando em  seguida para a

Inter na zio nale de Milão, onde rece beu a alcu nha de “Fenô meno”).

O fato de que o  esporte se enqua dre então numa pode rosa estru -

tura mun dial de entre te ni mento, tendo joga do res como estre las,

per mite que estes, vin dos da peri fe ria ou da  favela, além de liga dos

a con tra tos milio ná rios com os gran des clu bes da  Europa e par ti -

ci pan tes da efer ves cente e alta mente ren tá vel venda de cami sas

com seu nome, tor nem-se tam bém  astros publi ci tá rios e cele bri -

da des glo bais que divi dem trei na men tos e jogos com apa ri ções

mun da nas, ges tos de filan tro pia sim bó lica, amo res espe ta cu lo sos

pos tos em cena como  novela  pública, gran des deci sões finan cei ras,

tudo  gerido por empre sá rios, asses so res de  imprensa e de ima gem,

fisio te ra peu tas e advo ga dos. O que se cons ti tui numa ver são po -

ten cia li zada  daquela vio lenta sucção para cima a que se refe ria Ana -

tol Rosen feld, isto é, uma queda para o alto em que a habi li dade

bra si leira, escon dida ori gi na ria mente no  recesso mais fundo do

nosso ama do rismo, ganha um lugar no piná culo da capi ta li za ção

da ima gem pes soal asso ciada à marca, no  momento his tó rico em
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que esta pas sou “a ter mais peso no valor de mer cado de uma

 empresa do que o soma tó rio de seus valo res tan gí veis”.169 Assim,

uma moeda pro du zida por gera ção espon tâ nea, no  viveiro das

peri fe rias bra si lei ras — isto é, o  talento fute bo lís tico —, encon tra

uma con ver são insó lita no cená rio volá til em que o capi tal glo ba -

li zado varre o mer cado com ima gens (num sen tido amplo de var-

rer: inun dar e cap tu rar). Nesse arco ver ti gi noso o  extremo da gra -

tui dade e o  extremo da capi ta li za ção do ima gi ná rio se tocam,

por que, em  última aná lise, a oti mi za ção do ren di mento capi ta liza

o incons ciente e o  desejo: a  lógica tec noem pre sa rial, apli cada ao

mer cado glo bal, pres siona por engo lir a seu modo — ou “devo rar

antro po fa gi ca mente” — a “ lógica da dife rença”. Nos depa ra mos

aqui com o encon tro e o cho que exem plar entre uma cultura antro-

pofágica, notá vel por assi mi lar e con ver ter os  padrões  alheios ao

seu mais-de-gozo, como faz o fute bol bra si leiro com o fute bol

 inglês, e uma economia antropofágica em que o capi tal assi mila e

con verte tudo que inte ressa ao valor da marca, que ele  extrai jus ta -

mente de uma vin cu la ção ao gozo. No pro cesso, a dis tin ção entre

eco no mia e cul tura  vacila, se não  sucumbe.

Nin guém mais do que  Ronaldo encar nou, a seu modo pró -

prio, os requi si tos desse para digma e desse nó, sem  excluir a con -

di ção de maior joga dor de seu tempo, e  incluindo a cons ti tui ção

muito pre coce de uma rela ção empre sa rial que já pare cia adi vi -

nhar, ainda na peri fe ria do Rio,  segundo Jorge Cal deira, os novos

tem pos que se abri riam para o fute bo lista como pro prie tá rio de

sua ima gem e repre sen tado por seus agen tes. Assim, o pri meiro

 grande con trato publi ci tá rio no fute bol,  selado com a Nike pouco

antes da Copa de 1998, fez dele o novo  modelo do espor tista, o
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169.  Isleide A. Fon te nelle, “Mar ke ting/cul tura de con sumo”, em Ray mond Wil -

liams, Palavras-chave: um voca bu lá rio de cul tura e socie dade. Tra du ção de San dra

Guar dini. São Paulo: Boi tempo, 2007, p. 442.
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suces sor “real mente glo bal” de  Michael Jor dan —  aquilo que este

não pode ria ser, dada  aquela falha loca li zada, e já apon tada aqui, na

hege mo nia glo bal do ima gi ná rio norte-ame ri cano,  quando se

trata da pri ma zia no domí nio do mais mun dial dos espor tes.

Ao lado de asso ciar-se à  figura de  Ronaldo como seu astro de

elei ção, a Nike faz con tra tos com sele ções nacio nais: a ita liana, a

holan desa, a nige riana, a norte-ame ri cana, a sul- coreana e, evi den -

te mente, a bra si leira. E ao lado de espa lhar-se estra te gi ca mente

pelos con ti nen tes, como se pode ver, ela encon tra no time do Bra -

sil a par ti cu la ri dade de ofe re cer a um só tempo ale gria e arte para

os paí ses ricos (os pode ro sos donos do campo no con sumo mun -

dial), e auto estima  coroada de vitó ria, além disso, para os  pobres

(os peri cli tan tes donos da bola de todas as peri fe rias). Como con -

tra par tida explí cita, cinco par ti das  anuais de inte resse estri ta -

mente mer ca do ló gico em pon tos espa lha dos e estra té gi cos do

globo, esco lhi dos pela con tra tante; como con tra par tida entre

explí cita e implí cita, a esca la ção de seus con tra ta dos em todas as

situa ções.

 Durante esse tempo, o sis tema fute bo lís tico no Bra sil  atesta a

dis pa ri dade clás sica entre a apa ren te mente ines go tá vel capa ci dade

de gerar e a insis tente indis po si ção para gerir,  quando se trata do

inte resse  público.  Seguindo ainda Jorge Cal deira, em seu texto de

2002, a CBF cobra ria 5% das ren das em todos os está dios e daria

pre fe rên cia a mui tos jogos para pouco  público em detri mento de

um  número menor de jogos com  grande  público, com o decor -

rente esva zia mento dos cam peo na tos e o enfra que ci mento dos

clu bes. Além de indu zir a eva são de renda, essa “estru tura per versa

e  arcaica” pre mia ria sobre tudo os inter me diá rios, como aque les

liga dos à publi ci dade nas pla cas dos está dios em jogos tele vi sio na -

dos. No Bra sil, as pla cas se mul ti pli cam e fer vi lham em torno do

gra mado, além das logo mar cas mer ca do ló gi cas com pa re ce rem

inva si va mente, no  limite, nos luga res menos espe ra dos do corpo
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dos joga do res — púbis e náde gas. Esse afã demons tra tivo que des -

va lo riza as pró prias mar cas, indi fe ren ciando-as pela mul ti pli ca -

ção  visual polui dora, favo rece, ao mesmo tempo, a “cul tura” do

diri gente que se pre va lece mui tas vezes de  maneira par ti cu lar e não

 retorna pro du ti va mente sobre o fute bol local. Este fica entre gue à

cana li za ção pre coce dos talen tos para o fute bol euro peu, num

 regime em que a queda para o alto tor nou-se afi nal uma sis te má -

tica sucção para fora do país.

O cam peão da mun dia li za ção no plano ins ti tu cio nal da

FIFA, João Have lange, mos tra-se um coro nel refra tá rio a qual -

quer  mudança moder ni zante no Bra sil, onde trava o anda mento

da Lei Zico,  embora seja obri gado a acei tar sem rea ção as decor -

rên cias inter na cio nais do caso Bos man (que revo lu cio nou o

esta tuto do passe). Have lange perde o con trole da CBF com a elei -

ção do almi rante Octá vio Pinto Gui ma rães, empos sado pela

dita dura em 1986, e recons ti tui sua base, em 1989, com a elei ção

do genro  Ricardo Tei xeira, que per ma nece no poder até hoje.

 Enquanto isso, no  momento em que se deu a amplia ção mun dial

do fenô meno do fute bol pela tele vi são, esse sis tema não foi capaz

de qual quer ini cia tiva no sen tido de criar um inte resse inter na -

cio nal pelo  melhor fute bol do mundo. Nesse qua dro, tudo con -

tri bui para que as con di ções adver sas no con texto mun dial se

tor nem pio res no plano  interno. Como resul tado, a  Europa

vende as cotas de seus cam peo na tos tele vi sa dos e o Bra sil vende

tec no lo gia de ponta (ou seja, joga do res, os úni cos real mente

pro fis sio nais no pro cesso) ao preço de maté ria-prima.170 A expor -

ta ção con tí nua de joga do res para o mer cado euro peu se faz à

custa de uma certa depau pe ra ção do cená rio local — que, não

obs tante, por um auto ma tismo con gê nito e incons ciente, não para

de pro du zir cra ques.
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 Ronaldo — ori gi ná rio de Bento  Ribeiro,  bairro pobre nas

cer ca nias do Rio — era um des ses que sur gi ram  depois de já com -

ple tado o ciclo macu naí mico que coin cide com o da for ma ção do

fute bol bra si leiro. Num subúr bio que já  virava peri fe ria, onde o

jogo do bicho cedia lugar ao trá fico e a  igreja cató lica às evan gé li -

cas, um DNA cul tu ral em resis tente vigor con ti nuava a pro du zir —

de mole ques mal esco la ri za dos que se dis traem inter mi na vel -

mente com todas as imi ta ções da bola em todas as imi ta ções de

campo — rema ta dos fute bo lis tas. Na sua bio gra fia, per sis tem

 alguns tra ços — à la Gar rin cha — de pecu lia ri da des no cres ci -

mento, com bi nando retar da mento com pre co ci dade, des treza

 motora e  atraso da fala, além de um recor rente sonam bu lismo:

“[...] Duas carac te rís ti cas logo cha ma ram a aten ção nele: apren -

deu a andar rela ti va mente  depressa,  movendo-se de um lado para

o outro da  pequena casa e xere tando em tudo que via pela  frente

— o que exi gia um acom pa nha mento espe cial e per ma nente de

seus pas sos. [...] A  segunda carac te rís tica era mais intri gante: ele

não  falava. [...]  Somente  quando tinha qua tro anos e já preo cu -

pava toda a famí lia — é que resol veu abrir a boca, mas sem pre com

uma certa eco no mia”.171 A fun ção  paterna  vacila, com o pai  atraído

pelos bote cos e pelo  álcool, cer cado pelos ape los do trá fico e sepa -

rado da mãe, em meio à crise eco nô mica dos anos 80. Mesmo que

res soem em  Ronaldo, no  entanto,  alguns índi ces atá vi cos típi cos

da mis tura de esper teza cor po ral e alhea mento men tal na infân -

cia, na qual  parece fer men tar o gênio macu naí mico — à  maneira

de Gar rin cha —, ele já é o filho de um mundo que se adap tará,

aliás com sur preen dente faci li dade e capa ci dade de pre vi são, ao

pro fis sio na lismo de  grande  escala.

Den tro de campo, o seu  estilo será o do arti lheiro impla cá vel

que, con tando com todo o reper tó rio de elip ses arma ze nado pelo
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fute bol bra si leiro, colo cará esse arse nal a ser viço da liga ção  direta

 visando o gol. Na sua fase áurea no Bar ce lona e na Inter na zio nale

de Milão (fase que o  grande  público bra si leiro mal  conhece), os

dri bles fun cio nais, pro gres si vos, sem preo cu pa ção orna men tal e

sem  ênfase no jogo de cin tura, mesmo que orna dos de elás ti cos e

peda la das, mas arti cu la dos sem pre com a pers pec tiva do arre mate

— além da avas sa la dora soli dez do arran que, da velo ci dade e do

equi lí brio —, fazem pen sar numa  curiosa mis tura de fute bol com

Fór mula 1. Seus rushes impres sio nan tes lem bram mais, às vezes,

uma sequên cia de ultra pas sa gens ao  volante de um carro, com a

 rápida intui ção dos flan cos que se abrem, do que pro pria mente

uma série de fin tas e gin gas clás si cas. E é ver dade que Ayr ton Senna

tor nou-se um ídolo bra si leiro de largo espec tro jus ta mente no

 período da infân cia de  Ronaldo, inves tindo-se de uma dimen são

que se tor nou capaz de enco brir, mui tas vezes, os gran des ído los do

fute bol em sua época. Se Zico era para ele, além de tudo mais, um

 modelo de com por ta mento, Ayr ton Senna era cer ta mente uma

ins pi ra ção. Jorge Val dano, ex-joga dor argen tino, diri gente e escri -

tor  atento, des creve  Ronaldo, a pro pó sito, como “uma moto ni ve -

la dora com o motor de uma Fer rari que leva o gol incor po rado ao

 chassi”, acres cen tando que é “frio, demo li dor, des con cer tante”.172

Se con si de rar mos ainda o fato  curioso de que a apre sen ta -

dora Xuxa tam bém morou em Bento  Ribeiro ( embora nas cida

no Rio  Grande do Sul), temos aí, no  mínimo, uma cons te la ção de

íco nes dos meios de massa do Bra sil  recente,  unindo auto mo bi -

lismo, fute bol e tele vi são. Eles são índi ces do entra nha mento dos

meios do con sumo de massa e das ino va ções tec no ló gi cas na vida

popu lar. Pode-se dizer, apro vei tando o  embalo da asso cia ção

entre as figu ras, que  Ronaldo junta a efi cá cia e a ousa dia de Senna

com a pul são infan til dos baixinhos da apre sen ta dora.  Direto e
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sen sato nas entre vis tas e decla ra ções, sem dei xar de ser cal cu lista

 quando neces sá rio, ele, não obs tante esses  sinais de matu ri dade e

rea lismo, dá ao filho o nome de  Ronald, em home na gem à marca

 McDonald’s, casa-se com  Daniella Cica relli num cas telo fran cês,

 inventa um corte de  cabelo ingê nuo e hilá rio para a final da Copa

de 2002, e come mora gols, no Real  Madrid, imi tando cucarachas

estre bu chando no chão — em cena de infan ti lismo explí cito que

só é acom pa nhada, evi den te mente, pelos joga do res bra si lei ros

do time.

Des con ta das aque las carac te rís ti cas de Pelé que não são dele —

como o cabe ceio, a visão ins tan tâ nea do jogo todo, as fre quen tes

mudan ças súbi tas no ritmo das arran ca das, a cor rida e a  parada,

com frea das des con cer tan tes capa zes de espa lhar e embo lar zaguei -

ros como pinos de boli che, além da voca ção ver ti ca li zante para a

dis tri bui ção tanto pro fusa  quanto pre cisa de chapéus —,  Ronaldo

fazia, ainda assim, lem brar o Rei, pelo poder avas sa la dor do seu

 avanço e pela sua  extrema con clu si vi dade, o que abso lu ta mente

não é pouco. Ao mesmo tempo, pelo fato de ter cres cido para o

fute bol pra ti ca mente fora do Bra sil, por ter triun fado pre co ce -

mente num cená rio mun dial de  riqueza osten siva,  Ronaldo tende

facil mente a ser  cobrado e  negado: a tor cida e a  imprensa não per -

doam nele qual quer fra queza.  Embora tenha sido tra tado como o

 caçula de ouro da sele ção de 1994, ele é tal vez o pri meiro ídolo do

fute bol bra si leiro que não foi embalado pela tor cida,  mimado por

ela até a con fir ma ção das melho res expec ta ti vas, antes de ser

entre gue ao mundo.

ronal dos, ronal di nhos e ronal dões

Desde Didi a Zico e  Júnior, os joga do res bra si lei ros iam para

fora do país no ocaso da car reira (Pelé, inclu sive, que só per ten ceu
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ao qua dro do San tos, acei tou o con vite do Cos mos para pro pa gar

o fute bol nos Esta dos Uni dos  depois de já ter se des pe dido do fute -

bol no Bra sil).  Bebeto, Romá rio e Raí per ten cem a uma gera ção

que saiu mais cedo, mas só  depois de ampla mente reco nhe ci dos e

roda dos em ter ri tó rio nacio nal. Já  Ronaldo foi para a  Holanda

como uma ine quí voca reve la ção, mas não como um joga dor com

o qual o tor ce dor  tivesse con vi vido. (Mal come çava a era em que os

poten ciais cra ques das peri fe rias esta rão na mira do mer cado

inter na cio nal mesmo antes de estrea rem pro fis sio nal mente, iden -

ti fi ca dos na infân cia e cria dos às vezes em vivei ros clu bís ti cos.)173

Esse dado da glo ba li za ção fute bo lís tica — a fuga quase auto -

má tica dos joga do res de ponta do fute bol bra si leiro para o exte rior

— afeta e per turba, entre  outras coi sas, a fami lia ri dade carac te rís -

tica com que sem pre foram tra ta dos os ído los no Bra sil. No país, de

 maneira muito pecu liar, o ídolo popu lar é visto como uma  criança

da casa, um filho pro di gioso que nos faz gozar do pra zer per verso-

-poli morfo da infân cia, ao mesmo tempo em que é exi gido como

um  adulto res pon sá vel que tem de — em vez de ven cer as ten ta ções

do pra zer para supe rar a rea li dade, como o herói tra di cio nal cris -

tão — enfren tar e ven cer os obs tá cu los da rea li dade para nos tra -

zer o pra zer que ele nos pro duz. Um sin toma fla grante dessa ten -

dên cia a fazer da pes soa li dade o  emblema da  esfera  pública se

evi den cia no fato de que, se em todas as cul tu ras oci den tais o

homem  público vem a ser  nomeado pelo sobre nome (como tra ta -

mento impes soal e dis tan ciado para uso extra fa mi liar, tal qual

Bec ken bauer, Rum me nigge,  Cruyjff, Pla tini), a esca la ção clás sica

do fute bol bra si leiro tor nou-se, nos anos 50, uma cons te la ção de
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173. Ver José Sér gio Leite Lopes (com a cola bo ra ção de Jean- Pierre Fag ner), “Con -

si de ra ções em torno das trans for ma ções do pro fis sio na lismo no fute bol a par tir

das obser va ções da Copa de 1998”,  Revista Estu dos His tó ri cos, CPDOC/Fun da ção

Getú lio Var gas, n. 23, 1999.
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apelidos: Gar rin cha, Didi, Vavá, Pelé (nesse ata que,  Zagallo é a

exce ção que con firma a regra, o por ta dor do sobre nome do pai, o

pai da  pátria con victo de ser, quase que por um capri cho do sig ni -

fi cante, o  eterno pai dos  outros).

É com os ape li dos à solta que o fute bol bra si leiro  parece estar

em casa no campo de jogo e encon trado con sigo mesmo. Esse

modo de tra ta mento, conhe cido tecnicamente como hipocorístico,

con siste no ama cia mento e na sua vi za ção dos nomes de  estima,

para uso no trato fami liar e amo roso. Ele  esconde o sobre nome do

pai como sím bolo da iden ti dade  pública e ins taura uma iden ti -

dade infan ti li zada em que pre va lece não a trans mis são do  modelo

ver ti cal da auto ri dade e da hie rar quia, mas o laço hori zon ta li zado

e  lúdico. De  maneira quase ini ma gi ná vel para um estran geiro, o

ape lido — marca do grupo de per ti nên cia mais  íntimo — ganha

no Bra sil uma dimen são fran ca mente  pública. Garrincha ou Pelé,

Pinga ou  Bigode, Tostão ou Canhoteiro, Grafite ou  Magrão são alcu -

nhas que “colam” na vida pes soal e se trans fe rem para o domí nio

geral, con sa grando e efe tuando, em  grande  escala, a nomea ção

comu mente com par ti lhada por peque nos gru pos de con vi vên cia.

(Mui tas vezes,  quando falta à  figura  pública um tra ta mento mais

fami liar e um sabor pes soal, é o domí nio  público que trata de cor -

ri gir e suple men tar a neu tra impes soa li dade inven tando e apli -

cando o ape lido fatal.)

Didi e Vavá, por sua vez, são daque las pala vri nhas com síla bas

dobra das, “tão das lín guas sel va gens e da lin gua gem das crian ças”,

nas quais Gil berto  Freyre viu uma lín gua desos sada, infan ti li zada,

afri ca ni zada pela ama negra de leite, com seus dimi nu ti vos repe ti -

dos e rit ma dos, ao modo de dodói, pipi, bumbum, neném, papá, au-

-au, cocô, dindinho, bimbinha.174 O fute bol bra si leiro esgo tou, por

exem plo, o para digma foné tico Dadá-Dedê-Didi-Dodô-Dudu.
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Babá,  Bebeto e Bobô, além de Kaká, são exem plos espa lha dos e

insis ten tes ao longo das déca das. Nenês são incon tá veis. Julinho,

Jairzinho, Edinho, Nelinho, Serginho: como  sugere José  Roberto

 Torero, pode ría mos mon tar inu me rá veis sele ções rima das em

“inho”.175 O suprassumo do dimi nu tivo com pa rece na sequên cia de

cra ques Zizinho, Zito, Zico, e encon tra sua expres são gra ma ti cal -

mente pura em Zinho. Na série  Júnior e Juninho (são mui tos) o

nome do pai está posto e já sub traído, como se regre disse a uma

fan ta siosa ori gem livre do peso e do custo  social.

Esse modo de tra ta mento (que  nomeia ofi cial mente, em

 última ins tân cia, o pre si dente da Repú blica — Lula) é um des ses

tra ços de  estilo que mar cam a sin gu la ri dade de uma cul tura, algo

como um étimo espi ri tual (como dizia a esti lís tica alemã) car re -

gando com ele um mundo de impli ca ções socio cul tu rais. É um

traço por exce lên cia do “homem cor dial” sér gio-buar quiano,

 avesso ao ritua lismo  social, dese joso de inti mi dade em toda rela -

ção inter pes soal, subs ti tuindo rapi da mente a reve rên cia pela

fami lia ri dade, numa expan são que tende aos aspec tos peri fé ri cos

e faci li ta do res da vida cole tiva. Na visão de Sér gio Buar que, esse

pro ce di mento dri bla tanto o peso sole ni za dor da impes soa li dade

 quanto o defron tar-se do indi ví duo con sigo mesmo.

Em suma, a ten dên cia a iden ti fi car-se atra vés da fami lia ri -

dade, da pes soa li dade, da inti mi dade, é um traço carac te rís tico que

per meia muito da socia bi li dade bra si leira, do seu ima gi ná rio e dos

seus cli chês. Mas tam bém mui tas das suas cria ções mais altas, que

estão impreg na das dessa mesma socia bi li dade:  Lorenzo Mammì

 observa que a bossa nova esti liza uma rela ção apa ren te mente ama -

dora com o espe tá culo  público, pre ser vando-o como algo pró -

ximo de uma rela ção entre ami gos — Tom zi nho, João zi nho, o
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175. José  Roberto  Torero, “Um tex ti nho sobre os ‘ inhos’”, Folha de S.Paulo, 3 nov.

1999.
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“Poe ti nha” são for mas de tra ta mento recí proco entre Anto nio

Car los Jobim, João Gil berto e Vini cius de  Moraes.176 Esse ama do -

rismo esti li zado, sem pre juízo de ser pro fis sio nal e rigo roso, que

põe em cena um  desejo de pro xi mi dade de tipo  íntimo e que se

mani festa atra vés de hipocorísticos, con tra põe-se ao pro fis sio na -

lismo osten sivo do jazz e da cul tura norte-ame ri cana (em que o

hipo co rís tico pode vir entra nhado no nome com pleto — “Bird” e

“ Satchmo” não anu lando, por exem plo, Par ker e Arms trong). É no

con texto dessa com pa ra ção que Mammì  aponta, como já refe ri -

mos antes, a “von tade de potên cia” do jazz e a “pro messa de feli ci -

dade” da bossa nova. Assim como a bossa nova esti liza o seu  desejo

utó pico de ama do rismo sem dei xar de ser rigo rosa e pro fis sio nal,

o fute bol bra si leiro car rega con sigo a uto pia de uma dis po ni bi li -

dade infan til sem dei xar, intri gan te mente, de atin gir uma ine quí -

voca matu ri dade viril sem a qual não teria che gado a lugar  ne -

nhum — esta cio nando tal vez, para sem pre, na der rota de 1950.

Não nos enga ne mos, no  entanto, com a ideia sim plista de que

esse modo de nomea ção  sugira neces sa ria mente um mundo afá -

vel,  embora ele pro jete sobre a vida  pública o  modelo fami liar. Ao

con trá rio, é a pró pria pro je ção do  padrão fami liar sobre a  esfera

 pública que a expõe ao arbí trio, ao capri cho irres pon sá vel e ao pro -

veito pes soal (o pri vi lé gio, o favo re ci mento, o trá fico de influên cia,

a impu ni dade).177 Sér gio Buar que de  Holanda — a pro pó sito, pai

do Chico — res salta o  emprego de dimi nu ti vos e a omis são do

nome de famí lia (ten dên cia por tu guesa estra nha mente acen tuada

entre nós,  segundo ele) como um traço do “homem cor dial” que se
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176. Ver  Lorenzo Mammì, op. cit.

177. No plano da fic ção, Gui ma rães Rosa deu o nome de João zi nho Bem-Bem,

numa iro nia ao mesmo tempo melí flua e cruel, ao vene rá vel chefe  jagunço de um

bando san gui ná rio (ver “A hora e vez de  Augusto  Matraga”, em Sagarana); e, na

rea li dade, a alcu nha “Fer nan di nho Beira-Mar” não nos deixa ilu sões a res peito.
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apega à pro xi mi dade pes soa li zada por que tem um incon fes sá vel

ter ror  diante da impes soa li dade, exces si va mente real: “no ‘homem

 cordial’, a vida em socie dade é, de certo modo, uma ver da deira

liber ta ção do pavor que ele sente em viver con sigo mesmo, em

 apoiar-se sobre si pró prio em todas as cir cuns tân cias da exis tên -

cia”.178 O nosso  modelo de herói fami lia ri zado,  adultoinfan til,  fi -

gura  pública e pri vada, quer nos fazer esca par tanto do peso da

impes soa li dade exces siva dos pro to co los  quanto da impes soa li -

dade exces siva da auto no mia, do custo da autorrefe rên cia e da soli -

dão da res pon sa bi li dade. Não nos esque ça mos, a pro pó sito, da

crô nica de  Machado (a “sim pá tica fami lia ri dade”  refuga o com -

pro misso e a obri ga ção, obje ti vos e impes soais).

Vol te mos à bola  rolando: no  começo da car reira  Ronaldo só

podia ser Ronaldinho, em con tra po si ção ao  zagueiro Ronaldão,

duas for mas da lin gua gem afe tiva — que pro cede tanto pelo dimi -

nu tivo  quanto pelo aumen ta tivo. Com a apa ri ção pro lí fica, logo

 depois, de um  segundo Ronaldinho  genial — o “Gaú cho” —, o pri -

meiro Ronaldinho teve de “cres cer” arti fi cial mente com o nome de

Ronaldo, o que  parece con fir mar vaga mente uma marca de dis tân -

cia do afeto nacio nal — um certo apa ga mento, for çado pelo acaso,

mas afi nal reve la dor, da marca de pro xi mi dade ins crita no nome.

(Quem tomou a deci são sobre a  mudança de tra ta mento foi Wan -

der ley Luxem burgo, téc nico da sele ção bra si leira na época — e que

prima, de modo geral, por esta be le cer uma rela ção mais “pro fis sio -

nal” e menos “fami liar” com os joga do res sob seu  comando não os

cha mando pelos dimi nu ti vos.)

Desde algum tempo a ono más tica popu lar já  mudava, por sua

vez, de  órbita, incre men tando os pro ver biais dimi nu ti vos popu la -

res com nomes mais ins pi ra dos na  esfera do estre lato: o do late ral

 Roberto Car los é um exem plo pio neiro, o do  zagueiro Odi van uma

368

178. Sér gio Buar que de  Holanda, op. cit., p. 108.

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 368



varia ção anô mala do mesmo caso (o pre nome verí dico do joga dor

ins pi rou-se na can ção “O divã”, do can tor  Roberto Car los), o do

ata cante  baiano Allan Delon uma alu são deli ciosa ao galã do

 cinema fran cês. Nomes pres ti gia dos pela pre sença de Ws pas sa ram

a pro li fe rar: Wen del ( vários), Was hing ton, Wag ner, Wes ley.

 Durante a Copa de 2002, obser vou-se que a sele ção bra si leira tinha

mais nomes ter mi na dos em son (Edmil son, Klé ber son, Ander son,

Emer son, Edíl son e Deníl son) do que a sele ção sueca.

ronal dos e  rivaldo

Na Copa de 1998, na  França, com 21 anos, o maior nome do

fute bol bra si leiro e mun dial, eri gido à con di ção de ídolo con tem -

po râ neo de exten são mer ca do ló gica glo bal, o então Ronaldinho já

tinha pas sado pre co ce mente por mui tas pro vas e quei mado mui -

tas eta pas. A Copa era o espe rado con fronto com uma com pro va -

ção em regra da sua excep cio na li dade. Diri gida mais uma vez por

 Zagallo, e com Zico no papel de super vi sor, a sele ção bra si leira,

agora livre da pres são dos suces si vos insu ces sos de duas déca das,

podia “des con ge lar” o defen si vismo de 1994 e vol tar a cami nhar,

em novas bases, “den tro de uma nor ma li dade”, “evo luindo ao

longo da com pe ti ção” (para usar duas expres sões ao gosto do trei -

na dor). Mas vai pas sando de fase em fase de  maneira tati ca mente

des ca rac te ri zada, sem exi bir um con junto que tra du zisse uma pro -

posta pró pria de jogo den tro do novo con texto do fute bol mun -

dial. De todo modo, a cam pa nha ven ce dora é  levada  adiante, em

 grande parte, pelos valo res indi vi duais, espe cial mente de  Rivaldo,

um pode roso meio-cam pista com capa ci dade golea dora, e

 Ronaldo. Este, tendo sobre si todas as aten ções e expec ta ti vas, e cri -

ti cado no Bra sil, ao longo da Copa, por jogar menos do que pro -

me tia a mito lo gia do  número um, desem pe nhava um papel fun da -

369

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 369



men tal na arti lha ria e nas assis tên cias. O  grande acon te ci mento

fute bo lís tico que a sele ção bra si leira che gara a pro me ter para a

Copa de 1998, a dupla  Ronaldo-Romá rio — um efe tivo encon-

 tro de  gênios ata can tes com ple men ta res e impre vi sí veis —, tor -

nou-se impos sí vel pela con tu são e pela dis pensa con tro ver tida do

 segundo pouco antes da Copa, con si de rado inca paz de recu pe rar-

-se em tempo hábil (teve papel deci sivo nesse corte liti gioso o

super vi sor Zico, posto agora em con fronto com Romá rio, num

cho que cruel entre o ven ce dor de 1994 e o per de dor de 1982 e

1986). Mas seja em campo, divi dindo com  Ronaldo as res pon sa bi -

li da des con cen tra das sobre este, seja fora dele, com sua expe ri men -

tada arti ma nha sem  rodeios, Romá rio foi tal vez o elo  ausente, o

ele mento que fal tou “ao longo da com pe ti ção” e no seu estra nho

 momento cru cial.

Como sabe mos, nas horas que ante ce de ram a par tida final

con tra a  França, deu-se o insó lito nos bas ti do res do Bra sil:

 enquanto dor mia  depois do  almoço, no  quarto que divi dia com o

late ral  Roberto Car los,  Ronaldo foi  tomado de uma per tur ba ção

con vul siva que alar mou, com boas  razões, joga do res e comis são

téc nica. Seme lhante a um ata que de epi lep sia, incom preen sí vel e

sinis tro, os movi men tos assus ta do res, em meio ao sono, ins tau ra -

ram um  alerta geral e a deci são ime diata de levar o joga dor para um

aten di mento hos pi ta lar de emer gên cia. Em meio ao ner vo sismo

ins ta lado, no  entanto,  Ronaldo  acorda — de  maneira algo des con -

cer tante para todos — sem se dar conta do acon te cido, e sem enten -

der a espan tada exci ta ção à sua volta (para ele, tudo pare cia  seguir

ainda “den tro de uma nor ma li dade”).  Enquanto era con du zido ao

hos pi tal, joga do res e téc ni cos, imbuí dos do  estado de exce ção, se

pre pa ra vam para a sua subs ti tui ção por  Edmundo. Numa pre le ção

infla mada,  Zagallo teria lem brado o  transe da subs ti tui ção de Pelé

na Copa de 1962 e a neces si dade de supe ra ção em situa ções de

perda, que exi gem e fazem des co brir em um grupo as suas for ças
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mais insus pei ta das. A pro pó sito, e ao con trá rio de todos os  demais

jogos, a dele ga ção par tira do hotel rumo ao está dio,  naquele dia,

sem batu cada e sem samba:  falava mais alto a con vo ca ção para um

desa fio acima de todo o espe rado e para além dos trun fos habi tuais.

A cena se desen rola, no  entanto, com uma nova rever são. Os

exa mes clí ni cos não reve lam nada de impor tante, ou pelo menos

nada de con clu sivo,  quanto à enig má tica sín drome do cen troa -

vante, que  retorna ao grupo, já nos ves tiá rios do está dio, decla -

rando-se  pronto para  entrar em campo. A situa ção é um autên tico

nó cego:  Ronaldo não viu o que se pas sou com ele, os  outros viram

e não sabem expli car, o laudo  médico não ajuda em nada e a comis -

são téc nica não toma posi ção firme  diante do acon te cido. O fato é

que algo de inco mum e per tur ba dor se pas sara, e que o joga dor,

sem ter cons ciên cia disso,  estava em  estado alte rado e sob o  efeito de

medi ca men tos. Ape sar de tudo, libe rado pelo  médico,  Ronaldo é

esca lado por  Zagallo, sob a ale ga ção duvi dosa, deste, de que não

podia expor-se ao jul ga mento  público  frente a uma even tual der -

rota, tendo bar rado o joga dor deci sivo que mani fes tava a von tade

de jogar. Con ve nha mos que uma das coi sas que se  espera de uma

lide rança  madura, por parte do téc nico e da dire ção, na situa ção

con fusa e no calor da hora, não é o  embate com o  suposto jul ga -

mento da pos te ri dade, mas a capa ci dade de reco nhe cer e mar car os

limi tes.  Zagallo, que pri mou cada vez mais, ao longo da sua car reira

de téc nico, por mar car a sua ascen dên cia infan ti li za dora sobre os

joga do res em nome da auto ri dade de sua expe riên cia, não  assume,

no  entanto, como  suposto “pai”, uma dis tân cia obje tiva, e adota,

em vez disso, o não- limite.  Aquele mesmo rea lismo que cor tou

Romá rio com ante ce dên cia, por exem plo, não fun cio nou na hora

de afas tar  Ronaldo da par tida final. O mais deci sivo ainda, em

maté ria de incoe rên cia, tal vez seja que  Zagallo des disse na prá tica,

com isso, a sua pró pria pre le ção, e o que  entrou em campo foi um

time fan tasma, der ro tado, sem capa ci dade de rea ção, por 3 × 0.
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O  público tam bém per ma ne ceu,  durante a par tida, no ponto

cego  frente a uma  equipe irre co nhe cí vel a todos os olhos, bra si lei -

ros ou estran gei ros, tendo ape nas, como indí cio estra nho, a pri -

meira esca la ção sem  Ronaldo, anun ciada ofi cial mente horas antes

do jogo, e  depois des men tida. Se o fute bol já é habi tual mente,

como sabe mos, um foco de inter pre ta ções ines go tá vel, o que dizer

 depois de uma par tida anô mala em torno da qual os bas ti do res

quei mam? Obri gado a revi si tar sua neu rose — como já dis se mos

do der ro tado —, o tor ce dor, que se con funde, no caso, com a nação

bra si leira, pre cisa deses pe ra da mente de uma expli ca ção com pen -

sa tó ria defi ni tiva. As que se alas tra ram de ime diato foram qua tro:

o cul pado é a Nike, que teria  imposto a esca la ção do joga dor; o cul -

pado é o pró prio  Ronaldo, que teria se aco var dado  diante da res -

pon sa bi li dade que  pesava sobre ele; o cul pado é o time como um

todo, que teria ven dido o resul tado aos fran ce ses; a cul pada é a

namo rada do joga dor, que viria  saindo com outro homem  durante

a Copa.

Como vemos, as car tas se emba ra lham con fu sa mente, mobi -

li zando rea li da des e fan tas mas que vão do capi ta lismo glo bal às

dimen sões secre tas da inti mi dade. Ins tân cias que, se estão de

algum modo em jogo, são cha ma das a expli car cate go ri ca mente a

natu reza da implo são do cra que e da  equipe. A pri meira tese tem

sabor cons pi ra tó rio e um teor crí tico mais infor mado do que as

 outras. Ela é cons ciente, mesmo que difu sa mente, de que inte res -

ses vul to sos, con cen tra dos nas gran des mar cas de mate riais espor -

ti vos, pesam desde então sobre o fute bol e esta vam envol vi dos

dire ta mente  naquela par tida final. De fato, o acaso  fizera com que

os anta go nis tas em foco,  Zidane e  Ronaldo,  França e Bra sil, fos sem,

exa ta mente, os repre sen tan tes indi vi duais e cole ti vos máxi mos da

Adi das e da Nike, na pri meira Copa do Mundo do mar ke ting glo -

bal. No  entanto, essa cons ciên cia se con verte ime dia ta mente na

 crença em uma inter ven ção  direta da Nike na con fu são que se esta -
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be le ceu no ves tiá rio, com a inge rên cia sobre a esca la ção com pul -

só ria de seu con tra tado.  Parece-me pouco veros sí mil que uma

potên cia mer ca do ló gica  queira se ver repre sen tada a todo custo

por um joga dor que vem de uma pos sí vel con vul são, e que se

mobi lize para fazê-lo à  entrada do túnel, no  melhor  estilo dos

expe dien tes da car to la gem. Se essa cena tiver acon te cido, no

 entanto, o tiro saiu rotun da mente pela cula tra. A hipó tese de que

os inte res ses da Nike pesas sem, por sua vez, em  alguma  medida,

sobre o pre si dente da CBF e a comis são téc nica no  momento da

deci são não é nada des pre zí vel,  embora incon clu siva. A tese da

inter fe rên cia da Nike é sus ten tada com  ênfase, de todo modo, por

quem acre dita que as coi sas se expli quem sem pre pelo con trole de

todas as ins tân cias da rea li dade por pode res altos e ocul tos — a

cha mada “teo ria cons pi ra tó ria”, que, se tem boas  razões de ser,

 entrega ima gi na ria mente ao poder eco nô mico e polí tico o  alcance

micro to ta li zante que este desejaria ter.

A  segunda expli ca ção é mais popu lar, menos his tó rico- social,

mais fata lista e de uma inge nui dade mais pura: ela sus peita que o

herói bra si leiro é capaz de tre mer na hora H, de “ama re lar”  diante

do  perigo, de regre dir ao ter ror  diante do real. Não deixa de ser uma

tese de valor sin to má tico que sina liza uma inse gu rança de si, pro -

je tada sobre quem o repre senta. Mas defi ni ti va mente não se  aplica

a  Ronaldo, que nunca antes,  depois ou  durante, vaci lou  diante de

deci sões fute bo lís ti cas, e cujo erro, no caso, terá sido que rer  entrar

em campo a qual quer custo, cego para seus limi tes.

A ter ceira expli ca ção, a da venda do resul tado a uma  França

empe nhada em ven cer a qual quer custo a Copa que ela  sediava, é

his tó rica e fata lista: ela  amarga o sen ti mento popu lar bra si leiro de

se saber  vítima ime mo rial de trai ção por parte de seus repre sen -

tan tes. Trans põe para o fute bol a expe riên cia de que as eli tes, ou

quem quer que  esteja em posi ção de  acesso a pri vi lé gios ilí ci tos, se

vende a eles com uma natu ra li dade que ultra passa o pró prio

373

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 373



 cinismo. A inter pre ta ção não deixa de ter um valor de depoi mento

 encruado lon ga mente, mas  padece do pró prio res sen ti mento alie -

nado e da inca pa ci dade de aná lise. Por que a ideia de uma farsa

gros seira, ence nada por joga do res “na  gaveta” (como se dizia anti -

ga mente),  mediante uma mala preta fran cesa, é afi nal a mais inve -

ros sí mil entre todas as hipó te ses.

A  quarta expli ca ção, por sua vez, é  antiga, clás sica, rea lista,

 moderna e atra vessa as clas ses  sociais: cherchez la femme — o triân -

gulo e o  traído. Sem muito pro cu rar, o que se sabe é que a namo -

rada do herói era vista no está dio ao lado do jor na lista-galã da TV

Globo, e isso, com bi nado com o epi só dio da con vul são, con ju gava

 elenco e  intriga sufi cien tes para a iden ti fi ca ção fatal do  affaire da

cele bri dade espor tiva com lan ces de uma  novela das oito em ato.

Mais exa ta mente, dava à  fofoca irre sis tí vel o sabor, bem a pro pó -

sito, de uma espé cie de reality show avant la let tre.

Em suma, temos aí, em torno de  Ronaldo e da cena ima gi ná -

ria dos bas ti do res da final de 1998, duas teo rias cons pi ra tó rias da

his tó ria (em que avul tam o capi ta lismo glo bal e a cor rup ti bi li dade

crô nica do opor tu nismo bra si leiro) e dois fan tas mas do incon tro -

lá vel — o medo e a  mulher, indo do incons ciente à cena  pública no

uni verso das cele bri da des,  regido pela tele vi são. Não há  dúvida de

que for mam uma cons te la ção de for ças obje ti vas e sub je ti vas con -

si de rá veis, ates tando mais uma vez a exten são abar cada pelo fute -

bol em sua expres são con tem po râ nea, mesmo que todas as teo rias

girem de algum modo em falso. Uma hipó tese mino ri tá ria, quase

folhe ti nesca, alu dia ainda à tra di cio nal espe cia li dade fran cesa em

vene nos. Mas, mis té rio por mis té rio, a pres são mais con creta e a

mais silen ciada de todas pode ria ser a con vi vên cia com dores no

joe lho, anun ciando a rup tura que acon te cerá de  maneira pun -

gente menos de dois anos  depois,  levando  Ronaldo a se afas tar do

fute bol até o ano da Copa de 2002. Ao mesmo tempo, ele enfren -

tava sur da mente a  cobrança e a mar ca ção impla cá vel da opi nião
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bra si leira, que repi sava o seu conhe cido tudo ou nada: como

 Ronaldo não está  jogando tudo que se espe rava dele, então não está

 jogando nada. Assim, é como se a mis te riosa convulsão — ou o que

quer que tenha sido — fosse uma mani fes ta ção paro xís tica dessa

dança de potên cias reais e ima gi ná rias assom brando um corpo-

-mente ador me cido, posto no cen tro das aten ções do mundo, na

imi nên cia de pas sar pela prova sim bó lica total.

Jorge Cal deira  levanta a hipó tese de uma parassonia, uma per -

tur ba ção  benigna do sono (não uma con vul são, mas um resto con -

vul sivo de sonho) que afe tou, com  alguma pro ba bi li dade, um

sonâm bulo reco nhe cido desde sem pre na sua his tó ria fami liar

(dado bio grá fico com o qual a comis são téc nica da sele ção bra si -

leira não con tava). Do mesmo modo que a sur preen dente explo são

ao vivo de Zine dine  Zidane (o ven ce dor  daquele dia de 1998) oito

anos  depois, na final de 2006, a con fu são em torno da  cabeça de

 Ronaldo nos apro xima nova mente, em  última aná lise, do mote

sha kes pea riano: “som e fúria, sig ni fi cando nada”. De  alguma

 maneira, todas as hipó te ses e  nenhuma delas. Mais do que sobre de -

ter mi nar a dita con vul são com este reó ti pos à mão, é pre ciso reco -

nhe cer que o acon te ci mento  guarda a sua pró pria intrans cen dên -

cia como parte essen cial do seu  enigma. E que as expli ca ções

desen ca dea das pelo fato, se não o expli cam  enquanto tal, exem pli fi -

cam o  alcance do con junto de pres sões que pai rava sobre a cena.

Obvia mente,  Ronaldo enfren tava  naquele  momento adver sá rios

mais intan gí veis do que o time da  França, den tro do corpo e fora do

campo. O raio que ful mina algum ponto mis te rioso do tor ve li nho

cere bral do cra que junta curio sa mente o caso  Ronaldo com o caso

 Zidane: num  espaço de três Copas, os seus maio res ven ce do res e der -

ro ta dos, ambos figu ras do  número umpor exce lên cia, sucum bem por

duas vezes, na final, a uma força que os sobre passa (“que é que tem

nessa  cabeça, saiba que ela pode explo dir, irmão”, dizia a can ção de

Wal ter  Franco). “Pelo nível de expo si ção que têm, é admi rá vel que
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a maio ria deles não enlou queça”, diz o publi ci tá rio Was h ing  ton

Oli vetto sobre as estre las do fute bol na sua  última forma. O que

pro jeta retros pec ti va mente mais luz  mítica sobre a cabe çada cer -

teira de Pelé — o ser de Par mê ni des — na final  daquela que foi tal -

vez a  última Copa — a de 1970 —  banhada por uma luz idí lica.

Mas em 2002  Ronaldo  viverá a sua extraor di ná ria volta por

cima: afas tado do fute bol por uma gra vís sima rup tura do ten dão

pate lar — como se o joe lho sal tasse para fora de si, num  momento

em que ele ten tava “peda lar”,  jogando pela Inter de Milão, em abril

de 2000 —, o joga dor vive como que um  período expia tó rio de afas -

ta mento do mundo, do qual  retorna para a vitó ria da sele ção bra si -

leira e a sua con sa gra ção como arti lheiro na Copa da  Coreia/Japão.

Se o fute bol não fosse, como já dis se mos, tão pouco inte grado à

men ta li dade norte-ame ri cana, pode ría mos dizer, como já se disse

 várias vezes, que a estru tura dos acon te ci men tos obe de ceu aos

prin cí pios de um  script holly woo diano. Se for  lícito ainda, no

 entanto, no mundo milio ná rio do  esporte de  última gera ção, recor -

rer aos esque mas míti cos da Roda da For tuna medie val, pode ría -

mos dizer que esta fez seu giro, da pro messa pri ma ve ril de 1994 ao

Fenô meno con su mado que che gou a 1998 ocu pando o topo, no

esplen dor do seu verão sim bó lico,  quando se dá então o  momento

da queda ines pe rada, apro fun dada  depois em dila ce ra mento trá -

gico (o sparagmós grego), que se  redime por sua vez em anagnorisis,

isto é, num novo reco nhe ci mento — ou renas ci mento — em 2002.

Na Copa do  Oriente o téc nico Luiz  Felipe Sco lari faz jus às

cono ta ções afe ti vas e afir ma ti vas do seu ape lido — o “Feli pão” —

e  empolga o Bra sil como o agre ga dor capaz de arras tar caris ma ti -

ca mente os joga do res para uma emprei tada ven ce dora  focada nos

obje ti vos  comuns do grupo, con ce bido como uma “famí lia”. Como

joga dor, Feli pão foi um  zagueiro sem méri tos téc ni cos notá veis,

que nunca atuou em gran des equi pes (jogou no  Caxias, no Juven -

tude e no CSA de Ala goas). Além disso, de ori gem cam po nesa ita -
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liana da serra gaú cha, Feli pão pare cia não inti mi dar ou dis tan ciar

os joga do res com a  frieza esque má tica e teó rica de um Par reira,

com a mania de gran deza for rada de títu los e mitos de um  Zagallo,

com o dan dismo de um Wan der ley Luxem burgo. Este, que tinha

sido um lateral-esquerdo do Fla mengo, tam bém sem  grande

expres são téc nica, reve lou-se como téc nico ao levar um time sem

his tó ria como o Bra gan tino à con di ção de cam peão bra si leiro da

série B em 1989 e cam peão pau lista em 1990, e ao diri gir o extraor -

di ná rio time do Pal mei ras em 1993-4. Estra te gista mais que talen -

toso, subli mando a sua ori gem subur bana num figu rino de exe cu -

tivo fas hion à beira do campo, che gou a téc nico da sele ção

bra si leira em 1999 e 2000,  quando foi acu sado de ter-se con fun -

dido com mano bras de inte resse par ti cu lar na venda de joga do res,

dei xando a sele ção mer gu lhada numa crise pro funda que se arras -

tou para além da che gada de Sco lari em julho de 2001.

Feli pão con gre gou o grupo na base da psi co lo gia intui tiva, da

ani ma ção con creta e do espí rito de luta. Os joga do res o reco nhe -

cem como o “pro fes sor” e ao mesmo tempo como um dos seus,

como um ex- boleiro que sabe tocar a psi co lo gia do  boleiro. A pre pa -

ra ção de  vídeos emo cio nais exor ta ti vos, conec tando-os ao clima da

tor cida bra si leira, a invo ca ção de pará bo las exem pla res e de can -

ções-tema (“Deixa a vida me levar”, com Zeca Pago di nho) dá à

cam pa nha mais o tom de uma efi ciente admi nis tra ção de recur sos

hu ma nos do que de pre pa ra ção para uma sequên cia  tática de jogos

de  xadrez em campo. Se lemos o depoi mento de Sco lari a Ruy Car -

los Oster mann, no livro Felipão: a alma do Penta,179 somos sur -

preen di dos pela rela tiva gene ra li dade dos seus comen tá rios táti cos,

 embora deta lhis tas na apa rên cia. Fora a clara opção pelo 3-5-2, sis -

tema de  defesa com três zaguei ros, até então pouco comum no fute -

bol bra si leiro, que ele ado tou por prin cí pio, é como se Luiz  Felipe
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não che gasse a fazer uma efe tiva lei tura dos jogos que ven ceu,

mesmo recor rendo a uma sara banda de esque mas (3×3×3×1,

3×3×2×2, 3×4×1×2, 3×4×2×1), que ele cita sem maior  efeito expli -

ca tivo. Ou  melhor: é como se ele, com a sua impul si vi dade esfu -

ziante, da qual  extrai o cor res pon dente ren di mento tea tral, não

des ta casse muito as situa ções táti cas do  momento do jogo no qual

elas se quei mam, refe rindo-se mais a dife ren tes con jun tu ras que

 variam sobre o sis tema 3-5-2 do que pro pria mente a dife ren tes sis -

te mas de jogo. Tudo isso ele acom pa nha com seu extra va sa mento

 cênico à beira do campo, tem pe rado nas entre vis tas cole ti vas pelos

seus tre jei tos fisio nô mi cos e pelo seu carac te rís tico  muxoxo rea lista

e terra a terra, que trans for mou afi nal numa marca regis trada.

A refe rên cia mes tra de Par reira é a ciên cia, a teo ria, a  lógica

clás sica a ser “demons trada” em campo; a de  Zagallo, o apelo aos

sor ti lé gios obs cu ros da pro vi dên cia, con ti nua mente invo ca dos a

con fir mar o seu cami nho pre des ti nado; a de Luxem burgo, a lei tura

con creta do jogo, a capa ci dade ine gá vel de inter vir sobre os des do -

bra men tos da par tida, capa ci dade com a qual dis puta o seu nar ci -

sismo e o seu apa rato empre sa rial para lelo; a de Luiz  Felipe Sco lari,

a cons ti tui ção da iden ti fi ca ção gru pal e sua inte ra ção de tipo “fami -

liar” como exten são do trei na dor. Para Par reira o jogo é uma pro je -

ção do seu inte lecto, para  Zagallo do seu des tino, para Luxem burgo

do seu eu ana lí tico — quando não do seu eu, simplesmente — , e,

para Sco lari, de sua per so na li dade abran gente, a “alma” esten dida

ao time. Por isso mesmo ele tem que se man ter em per for mance, o

tempo todo, no palco pon ti lhado da área téc nica, como um  décimo

 segundo joga dor que atua como um ator-dire tor em cena.

A pre sença de Feli pão teve afi nal um  efeito posi tivo sobre a

sele ção bra si leira que ele her dou, bas tante des gar rada pela expe -

riên cia da Copa e pós-Copa de 1998. O preço pré vio a pagar foi o

preço clás sico: o afas ta mento de Romá rio, cujas rein ci den tes

demons tra ções de inde pen dên cia malan dra não se coa du na vam
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com o espí rito cor po ra tivo impri mido ao grupo e com a  figura

caris má tica e domi na dora do trei na dor, que o pre te riu por ata can -

tes media nos — Lui zão e Edíl son —, sob os pro tes tos tam bém já

clás si cos de  enorme parte da tor cida, espe cial mente a  carioca.

(Com dife ren tes des fe chos e em graus pro gres si vos de afas ta -

mento, a  novela da nega ção pré via de Romá rio pelas suces si vas

comis sões téc ni cas foi um ver da deiro rito exem plar dos dile mas

bra si lei ros, repe tido em 1994, 1998 e 2002.)

Nos pri mei ros jogos da Copa, o time tinha um meio campo

emba ra lhado por dois con du to res de bola mais afei tos a car regá-

-la do que a passá-la rapi da mente, com a dife rença de que um deles

era extraor di ná rio —  Rivaldo — e o outro, um sim pá tico mas

incon clu sivo dri bla dor sem maior visão dos hori zon tes do jogo

— Juni nho Pau lista. A subs ti tui ção deste por Klé ber son, a par tir

do con fronto com a Bél gica, “com pac tou” o time, como se cos -

tuma dizer, inter rom pendo uma certa san gria desa tada no meio

de campo. Sendo assim, refor çou os méri tos da  equipe: a capa ci -

dade de sus ten tar um  volume de jogo con sis tente e de resol ver a

par tida em  insights cria ti vos loca li za dos. É o caso, já  citado aqui,

das duas joga das de Ronal di nho Gaú cho na par tida con tra a

Ingla terra — um dri ble des con cer tante que resul tou no gol de

 Rivaldo, e uma folha-seca em  pseudocru za mento no  segundo gol

—, assim como do corta-luz de  Rivaldo para  Ronaldo na par tida

final con tra a Ale ma nha. É o caso tam bém da “ virada” de  Rivaldo

no gol iso lado con tra a Bél gica, e do gol iso lado de  Ronaldo con -

tra a Tur quia, na semifinal, con cluindo de “biqui nho”, com o pé

direito, num chute da entrada da área, pelo lado esquerdo (espé -

cie de cita ção cons ciente do gol de Romá rio na pri meira par tida

con tra a Sué cia em 1994, que é como se ele “ copiasse”). Com as

vitó rias nume ri ca men te  magras das fases deci si vas, mas em série

inin ter rupta, defi ni das sem pre em relan ces de inven ção den tro de

espa ços fer rea mente dis pu ta dos, pode-se dizer que o fute bol bra -
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si leiro atua  li zava a sua “dife rença” no con texto do fute bol glo ba li -

zado, dia le ti zando-a e  fazendo face às exi gên cias da “oti mi za ção

do ren di mento”. Num con texto fute bo lís tico for te mente equi pa -

rado,  sujeito a resul ta dos impre vi sí veis como a pró pria osci la ção

dos mer ca dos, no qual equi pes tra di cio nais como Itá lia, Argen -

tina,  França e Espa nha tive ram difi cul da des para impor sua força

(em  alguns casos deci si vos seria mente pre ju di ca dos pelos juí zes),

a acu mu la ção de um reper tó rio inven tivo e de um arse nal de elip-

ses cul ti vado desde longa data con se guia dar ainda um  recado e ao

mesmo tempo dar conta do  recado.

É impos sí vel mini mi zar o papel de  Rivaldo nessa cam pa nha.

Alto, magro e desen gon çado, como que encai xando os ossos a cada

 virada, inclu sive para com pen sar a falta de pé  direito, mos trava-se

de uma pre ci são impres sio nante ao “achar” tanto o jeito de colo car

a bola com a perna  esquerda  quanto de arre ma tar com força, ou de

inven tar uma forma impro vá vel de con cluir, num des vio de tra je -

tó ria ou numa sur preen dente bici cleta. Sem pre ao con trá rio de

um minia tu rista, pre ci sando de espa ços lar gos nos dri bles e nas

pas sa das, ora  rápido ao con du zir a bola por dis tân cias lon gas

(mui tas vezes de  cabeça baixa, sem olhar o jogo), ora lento ao vol -

tar bam bo leando sem ela,  Rivaldo “é antes de tudo um forte” (a

frase de Eucli des da Cunha serve para ele, não pro pria mente como

ser ta nejo, mas como per nam bu cano tem pe rado de lito ral, capaz

de con ver ter limi ta ções em capa ci da des sóli das).

 Embora fute bo lis ti ca mente vito rioso,  Rivaldo mani fes tou

uma angús tia de reco nhe ci mento — aliás, nunca se fala o sufi -

ciente da  extrema impor tân cia que ele teve para a cam pa nha de

1998 e para o  título de 2002. Che gou ao Bar ce lona em 1997, ninho

de estre las, ou de “ cobras” (se qui ser mos jogar com o duplo sen tido

da pala vra), e afir mou seu lugar de des ta que no time, sem hesi ta -

ção e sem  nenhum com plexo de infe rio ri dade (ao con trá rio de

Gio vanni, cra que fute bo lis ti ca mente refi nado e psi co lo gi ca mente
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inse guro, no mesmo time e na mesma época). Ao mesmo tempo, a

difi cul dade de ter o seu valor fute bo lís tico reco nhe cido com a

 devida cla reza tal vez se deva em  alguma  medida à ina dap ta ção do

seu modo de ser ao pan teão da fama no mundo das cele bri da des e

das mar cas: fora do campo  Rivaldo não  ostenta  riqueza, não exibe

inti mi dade, não irra dia poder, não se com porta como astro pop

nem se con verte a um cos mo po li tismo empres tado. A marca exige

um  layout ( segundo obser va ção de Was hing ton Oli vetto)180 que

sobra, pode mos dizer, aos Ronal dos.  Rivaldo não perde, na ver -

dade, o jeito de tra ba lha dor (que ele não deixa de ter em campo),

nem uma con gê nita falta de pose. Inde pen dentemente disso, foi

 eleito o  melhor joga dor do mundo em 1999. Dis creto  quanto à sua

vida pes soal, per deu o prumo emo cio nal e fute bo lís tico jus ta -

mente  depois de uma sepa ra ção con ju gal, e trans fe riu-se para o

fute bol grego, onde, ape sar do seu des ta que, desa pa re ceu da cena

prin ci pal do fute bol quase sem ser  notado.

Na Copa de 2002, Ronal di nho Gaú cho mos trou seu gênio em

momen tos relam pe jan tes e con tra di tó rios: na mesma par tida com a

Ingla terra em que inven tou os dois gols des nor tean tes, por exem plo,

foi  expulso de campo  depois de uma  entrada des leal no  zagueiro

 inglês, dei xando sus pensa a ava lia ção do tama nho real do seu fute -

bol.  Depois de um longo lití gio com o Grê mio porto-ale grense e um

 período desi gual no Paris Saint-Ger main, no  entanto, trans fe riu-se

para o Bar ce lona, onde emer giu como sen sa ção mun dial nas tem -

po ra das de 2004 a 2006. Nessa  altura,  ganhou uma dimen são única,

con fir mando ampla mente  aquela impres são inau gu ral de quem,

em 1999,  estreou na sele ção bra si leira (con tra a Vene zuela) com um

gol de placa no seu pri meiro  minuto em campo. Ronal di nho Gaú -

cho é um joga dor “pós- moderno”, no sen tido de que  parece domi -
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nar o reper tó rio do fute bol a ponto de fazer de toda  jogada algo

como uma cita ção, um comen tá rio sobre si mesma, um ponto numa

série infi nita de varia ções sobre as pos si bi li da des já explo ra das do

jogo. Cada passe, mesmo late ral, cada  matada e cada toque par ti cipa

de uma espé cie de mos truá rio de modos de abor dar a bola, de amor -

tecê-la, de fazê-la rodar, de ros quear, de che gar como uma seta cer -

teira ou cheia de  efeito a um ponto  visado.  Toques de cal ca nhar, de

lado, de três dedos, com o dorso ou com a  planta do pé, de peito, de

testa suce dem-se com uma minú cia inco mum, em meio à qual

quase não  espanta que ele já tenha dado passe de nuca e  matado a

bola com as cos tas. Não  admira ainda que tenha cla ra mente imi -

tado,  jogando pelo Grê mio no iní cio da car reira, um gol  típico de

Romá rio, abra çando a bola com o pé num dri ble em curva no bico

 esquerdo da  pequena área,  fechando para den tro num giro de 180

graus e com ple tando no  ângulo  oposto com a parte  externa do pé

 direito. Ronal di nho Gaú cho é  artista de uma época satu rada, cujo

jogo exibe uma cons ciên cia manei rista do pró prio fazer:  guarda

con sigo o arse nal esti lís tico acu mu lado e, além de ter-se tor nado o

maior joga dor do mundo nesse tempo, tor nou-se o  índice aca bado

de uma era de tota li za ção ins tan tâ nea do tempo.

Seus pro ce di men tos cons ti tuem-se numa ver da deira antolo-

gia da  elipse, em que se  incluem o elás tico de Rive lino, os cha péus

de Pelé, a  cobrança de falta de Zico, o passe em con cha de Ade mir

da Guia, a fina li za ção por cober tura de Romá rio, o cal ca nhar de

Sócra tes, a folha-seca de Didi, a peda lada de Deníl son e da gera -

ção 2000. Num  efeito que ele trans for mou quase numa assi na -

tura, e que é a visi bi li za ção cabal do seu  estilo na forma de uma

sín tese,  Ronaldo Gaú cho torce a  cabeça para um lado, quase para

trás, e toca a bola, com estu dada sim pli ci dade, não des ti tuída de

 requinte, para o lado con trá rio ao que ele apon tou com a  cabeça.

A  jogada, que, de forma menos osten siva, já era comum no fute -

bol ele gante e  manhoso de Djal mi nha, e que em Bar ce lona cha -
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mam de “estil Lau drup”, tor nou-se, não por acaso, o ícone em

movi mento do joga dor. Ori gi nal mente, ela induz o adver sá rio a

acre di tar na dire ção con trá ria  àquela em que a bola irá,  abrindo

um  flanco ines pe rado, mas Ronal di nho pas sou a usá-la com tal

fre quên cia e velo ci dade que, menos do que o seu  efeito fute bo lís -

tico  direto, ela passa a fun cio nar como um  cacoete de  estilo, uma

cifra, um gesto quase des co lado do jogo e uma marca em si — um

layout. Não por acaso a Nike tomou-a como mote da sua cam pa -

nha em 2007. No texto publi ci tá rio feito para o vídeo, o pró prio

Ronal di nho Gaú cho diz que,  quando se é  objeto do olhar de todo

o mundo, a solu ção é olhar para o outro lado. Assim, o tre jeito

carac te rís tico, que  resume a his tó ria da voca ção não  linear do

fute bol bra si leiro, torna-se tam bém a marca pes soal que se torna

logo marca, e ao mesmo tempo um comen tá rio, den tro da pró pria

cam pa nha publi ci tá ria, que o supe rex põe, sobre a neces si dade de

liber tar-se da con di ção de  objeto de todos os olha res. A  jogada,

que é um dri ble de corpo, ou, mais exa ta mente, um “dri ble de

 cabeça”, cujo  segredo  reside na impre vi si bi li dade, ganha vida

inde pen dente e faz papel de senha gra ças à qual o homem céle bre

dri bla a cele bri dade, no inte rior da cam pa nha publi ci tá ria que

eleva a sua cele bri dade ao paro xismo. Impos sí vel um exem plo

mais aca bado da con tra di ção para li sada atra vés da qual se desen -

rola o fute bol con tem po râ neo de  escala glo bal.181

Por todas essas impli ca ções e carac te rís ti cas, a  figura de

Ronal di nho Gaú cho  flerta com o simu la cro e tam bém com a sus -

peita, às vezes lan çada con tra ele, de ser um esti lista requin tado, no

 limite da afe ta ção e inca paz de deci dir ver da dei ra mente. No Bra sil
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essa sus peita se redo bra, é claro, com a acu sa ção de ele nunca con -

se guir jogar pela sele ção bra si leira o que jogou pelo Bar ce lona nos

anos ante ce den tes à Copa de 2006, como se isso fosse neces sa ria -

mente culpa dele (hoje em dia, essa acu sa ção se redo bra com o fato

de ele não ter mais jogado pelo pró prio Bar ce lona o que jogou

naque les anos, indi cando o ritmo veloz e voraz com que se alter -

nam a ido la tria e a pul ve ri za ção do mito, nas con di ções aqui des -

cri tas). Essas subi das e que das fazem, de todo mo do, parte do

 enigma. A ver dade é que Ronal di nho Gaú cho, assim como acon te -

ceu com Romá rio,  Rivaldo e  Ronaldo, encon trou no Bar ce lona as

melho res con di ções para fazer des fi lar o seu  talento. Nas tem po ra -

das de 2004-6, encon trado com o time, com a tor cida e con sigo

mesmo ( depois de assu mir seu  cabelo afro), atin giu um des ses

momen tos exor bi tan tes que fazem ver um joga dor como um dos

maio res de todos os tem pos. A movi men ta ção per ma nente do

time, leve e assu mi da mente ata cante, em espe cial a do cama ro nês

Eto’o, per mi tiu-lhe desen vol ver a  enorme capa ci dade de “achar”

os com pa nhei ros em movi mento com lan ça men tos pre ci sos em

pon tos futu ros invi sí veis, adi vi nha dos por ele como quem intui

uma incóg nita geo dé sica.  Caindo pela ponta  esquerda, sem dei xar

de ser um  número 10 (um arma dor, arti cu la dor e fina li za dor que

rege o time), como um 10 que se dis far çasse de 11, ou vice-versa,

Ronal di nho Gaú cho con se guiu explo rar essa ambi gui dade  tática

dis tri buindo assis tên cias a gra nel e explo rando flan cos de inva são

com dri bles e fina li za ções tan tas vezes espe ta cu la res. Tudo isso

tem pe rado com a cons ciên cia da sim ples e neces sá ria manu ten ção

do fluxo do jogo, do  tecido con jun tivo de onde bro tam as joga das,

do banho-maria e do passe late ral. Na imi nên cia da Copa de 2006,

Tos tão comen tava que Ronal di nho Gaú cho  estava com a bola tão

cheia que ela cor ria o risco de estou rar.
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ronal dos e ronal dos

 Eleito duas vezes o  número um do mundo, em 2004 e 2005,

 Ronaldo Gaú cho não  estava exa ta mente sozi nho nesse  período:

Kaká fir mava-se no Milan com um fute bol  maduro e equi li brado

no domí nio de todos os fun da men tos impres cin dí veis ao meia ata -

cante;  Adriano, pela Inter de Milão, redo brava, sem a mesma

malea bi li dade  genial, as carac te rís ti cas arti lhei ras de  Ronaldo; e

Robi nho, no San tos Fute bol Clube, reve lava-se um esplên dido dri -

bla dor-inven tor que,  durante o  período de 2002-5,  encheu de ale -

gria há muito tempo não vista o fute bol bra si leiro  jogado no país.

Assim, a sele ção che gava à Copa de 2006 con tando com cinco

voca ções ata can tes excep cio nais, e com a con di ção de favo rita

reco nhe cida pela opi nião inter na cio nal unâ nime. Con tri buíam

para isso, além das per for man ces indi vi duais bri lhan tes, algu mas

exi bi ções da pró pria sele ção em jogos pelas eli mi na tó rias, como a

vitó ria sobre o Chile por 5 × 0, e as par ti das  finais da Copa das Con -

fe de ra ções de 2005, já na pró pria Ale ma nha, con tra a Ale ma nha e

a Argen tina. Mais do que um sim ples favo ri tismo, dese nhava-se ali

a pos si bi li dade de um renas ci mento utó pico do fute bol, que atua -

li zasse em situa ção con tem po râ nea o reen con tro da “dia lé tica”

com a “dife rença”, da prosa com a poe sia — pos si bi li dade da qual

essas par ti das em 2005 eram uma pro messa pal pá vel.

O fra casso na Copa da Ale ma nha, no  entanto, em que atua ções

inex pres si vas cul mi na ram com a der rota para a  França por 1 × 0,

nas quar tas de final, sus ci tou, é claro, mui tas e desen con tra das

inter pre ta ções. Mais medío cre do que  rotundo — nem a tra gé dia

de 1950 nem a fata li dade  sublime a se aba ter sobre um time alado,

como em 1982 —, o fra casso tra zia a marca da intrans cen dên cia,

do desa ponto inter ro ga tivo sobre tama nha dis cre pân cia entre a

“pro messa de feli ci dade”, que o time do Bra sil a essa  altura encar -

nava para o mundo, e a sua irrea li za ção des fi gu rada. A expli ca ção
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mais comum no Bra sil foi a de que joga do res dis tan cia dos do seu

país de ori gem, cele bra dos pelas atua ções em pode ro sos clu bes

euro peus, aco mo da dos a um  sucesso finan ceiro dis cre pante das

con di ções bra si lei ras,  tinham per dido a moti va ção nacio nal (os

ter mos usa dos eram evi den te mente mais duros). Dife ren te mente

das teo rias levan ta das para a der rota de 1998, não se tra tava agora

de joga do res cor rup tos ou ame dron ta dos. Mais pro pria mente,

tra tava-se, na opi nião  difusa, de joga do res indi fe ren tes ao sig ni fi -

cado  daquilo que repre sen tam para o país, como que com pra dos

pelo pró prio  dinheiro que  ganham. Em  outras pala vras, a glo ba li -

za ção teria  cavado, mesmo para o “país do fute bol”, uma cisão

entre a ver tente pas sio nal, gra tuita e ama dora do jogo, tra di cio nal -

mente repre sen tada nas Copas do Mundo, e a ver tente trans na cio -

nal do  esporte mol dada pelo capi tal, repre sen tada espe cial mente

pelos cam peo na tos euro peus onde quase todos pas sa ram a jogar.

O  emblema desse des li ga mento foi apon tado na ati tude do late ral

 Roberto Car los na par tida con tra a  França, arru mando a meia co -

mo um cor te são deca dente  enquanto a bola era cen trada para a

área bra si leira, cul mi nando no gol fatal da des clas si fi ca ção.

Antes de mais nada, no  entanto, é peri goso gene ra li zar o caso

de  Roberto Car los — um certo tom blasé o acom pa nha há tem pos,

como na  jogada afe tada com que per deu a bola antes de um dos

gols de  Zidane já na final de 1998, e a pose de  efeito ina pe la vel -

mente arro gante com que assis tiu, como que recos tado a um

 canapé, ao jogo Bra sil vs. Japão,  quando foi pou pado e dei xado na

 reserva por Par reira, na Copa da Ale ma nha. Nas vés pe ras do jogo

com o Bra sil o ata cante fran cês Henry, que aca bou  fazendo o gol da

vitó ria do seu time ( enquanto  Roberto Car los arru mava a tal

meia), decla rava pro vo ca ti va mente, como se  tivesse lido o livro de

João Sal da nha, que o  sucesso dos bra si lei ros no fute bol  estava asso -

ciado ao fato de não irem à  escola.  Enquanto todos os joga do res se

cala vam para não cair na pro vo ca ção e para refle tir, quem sabe,
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sobre o que havia sido dito, só  Roberto Car los pôs-se a res pon der

como se a afir ma ção não  tivesse qual quer fun da mento. Esten der,

pois, as ati tu des de  Roberto Car los ao time como um todo é cer ta -

mente uma injus tiça.

Mais deli cado é o caso de  Ronaldo: ao con trá rio de Pelé, que

se con cen trou silen cio sa mente, aos 29 anos, para con su mar a sua

des pe dida numa volta majes tosa ao alto, em 1970, no  máximo da

forma pos sí vel e no esplen dor da expe riên cia,  Ronaldo, com a

mesma idade em 2006, não  parece ter tido a mesma con cen tra ção

quase  ritual, como se nada impor tasse tanto, ou como se a pró pria

ritua li dade dos atos não  tivesse mais o cor res pon dente valor.

Mesmo assim, com  aquele seu jeito de zumbi tele guiado pelo ins -

tinto que sem pre teve, inde pen dentemente do peso, andou encon -

trando,  quando a bola lhe che gava, o cami nho do gol.

A ideia de joga do res exi la dos nas benes ses do mundo rico e

desin te res sa dos da Copa do Mundo mini miza o valor sim bó lico de

uma con quista dessa natu reza,  frente à qual ninguém que se inte -

resse por fute bol é indi fe rente. Mas faz pen sar no fato — que ainda

assim não me  parece o deci sivo — de que os joga do res eram, de

forma cons ciente ou não, mimados pela posi ção de des ta que num

mundo em que a fama é um espe lho hiper bó lico des co mu nal (uso

a pala vra “ mimado” no sen tido pre ciso de  alguém que é  objeto de

um bom bar deio mimé tico — como uma  criança incen sada pela

imi ta ção de sua ima gem). Des con tado o vulto dos  ganhos mate riais

(que pro voca muita acu sa ção de tipo res sen tido e sim plista, como

se o  dinheiro fosse a causa neces sá ria e  direta de algum “corpo

mole” em campo), o fato é que a con di ção de favo rito do mundo,

repli cada pela eco no mia, pela publi ci dade e pela tec no lo gia, sub -

mete o  sujeito à prova do espe lho — no sen tido macha diano, de ser

 tomado pela “alma  externa”, esgar çando o fio que o liga às moti va -

ções cria do ras e com ba ti vas (ser  mimado para lisa evi den te mente o

 sujeito, se isso não for reba tido por uma força inte rior con trá ria).
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Ao mesmo tempo, dá-se a con vi vên cia com uma cul tura do

simu la cro que é desa fia do ra mente anes te siante para quem vive

den tro dela e tem que sus ten tar um per ma nente  estado de  alerta

ago nís tico, exi gido, em tan tos  níveis, pela pron ti dão para o jogo.

Um deta lhe apa ren te mente irre le vante e  curioso dá um sinal do

 alcance dessa imer são: o video game Win ning Ele ven, por exem plo,

que che gou a um grau extraor di ná rio de imi ta ção do jogo de fute -

bol, escaneia a  silhueta e os movi men tos dos joga do res,  simula

 visual e esta tis ti ca mente as suas carac te rís ti cas e  replica com fide -

li dade sur preen dente a dinâ mica de uma par tida, tendo como seus

per so na gens os  dublês vir tuais de joga do res reais. (Curio sa mente,

é de se notar que um dos joga do res mais sin to má ti cos da  última

gera ção, o por tu guês Cris tiano  Ronaldo,  parece imi tar incons cien -

te mente no seu  estilo insi nuante, dri bla dor, algo robó tico, cheio de

peda la das com a perna esti cada e firu las como que digi ta li za das, as

figu ras do Win ning Ele ven.) Que joga do res bra si lei ros matas sem

o tempo na con cen tra ção, mui tas vezes  jogando entre si o Win ning

Ele ven, do qual são per so na gens em simu la cro, não deixa de ser

mais uma forma de expo si ção à prova do espe lho.

Mas nada se com para ao peso da publi ci dade osten siva no

 período que ante ce deu, no Bra sil, a Copa do Mundo de 2006.

Com uma fúria mono te má tica sem pre ce den tes e uma eufo ri za -

ção arti fi cial inten siva, a pro pa ganda car re gava na ima gem dos

ven ce do res por ante ci pa ção, des pre zava os adver sá rios e ele vava

os des ta ques bra si lei ros à con di ção de extra ter res tres. Em espe -

cial, uma peça publi ci tá ria do Gua raná Antarc tica (marca de fan -

ta sia da Ambev, patro ci na dora ofi cial da CBF) apre sen tava os

joga do res do Bra sil  entrando em campo não pelo túnel, como os

adver sá rios, mas che gando por meio de um cami nhão mirí fico

por tando a logo marca do refri ge rante, cuja porta tra seira se abria

com a len ti dão  solene das espa ço na ves ima gi ná rias para que dela

des ces sem os craques. Pode-se reco nhe cer aí o insis tente  retorno
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do clima que ante ce deu a final de 1950, sem mais  aquela atmos -

fera das “pri mei ras ver du ras”, isto é, a ino cên cia vir gi nal em rela -

ção aos nos sos limi tes e pos si bi li da des. Em vez disso, uma ilu são

autoinfli gida e dis se mi nada  quanto ao sen tido do jogo, des fi gu -

rado pela que bra da igual dade sim bó lica entre os opo nen tes, na

forma de um pseu do mito per verso ele vado ao  cúmulo pela

publi ci dade do pro duto ofi cial. Os trei nos que ante ce de ram a

Copa, por sua vez, foram cer ca dos, como de  outras vezes, mas

com um  efeito geral mais cer rado, de uma cober tura jor na lís tica

exaus tiva em que eram tra ta dos — qual quer “dois  toques” —

como se fos sem já uma par tida eli mi na tó ria, com um apa rato

des pro por cio nal de deba tes e espe cu la ções. A CBF,  seguindo a

ten dên cia mer ca do ló gica a espe ta cu la ri zar todas as ati vi da des da

sele ção, abriu os trei nos a um  público fre né tico  tomado pela

curio si dade ido lá trica,  diluindo a sua fun ção de cons ti tuir con -

cen tra da mente um time. Em suma, mídia e publi ci dade, tor cida,

con fe de ra ção, comis são téc nica — o país, como  sujeito ou

 objeto, como arma e como alvo — par ti ci pava mais uma vez —

mas tal vez mais que nunca — da ins tau ra ção de um  estado de

sobe rana con fu são entre pre pa ra ção e resul tado final, con cen tra -

ção e vitó ria ante ci pada,  treino e mito.

Tama nho bur bu ri nho é inse pa rá vel de uma ati tude pela qual

a vitó ria é difu sa mente con ce bida como dada, ema nando da natu -

reza e  falando por si sem neces si dade de  esforço. A der rota, sem pre

des ta cada das con tin gên cias ine ren tes ao jogo, será sen tida como

uma trai ção surda a esse sta tus ilu só rio, e encon trada no erro

daque les que não pro va ram a vera ci dade da posi ção ideal em que

foram colo ca dos — os joga do res (como se os  demais ele men tos

pro du to res do  estado de exal ta ção ante ci pada não fizes sem parte

do mesmo jogo cego). Impres siona a resis tên cia da velha sín -

drome: a ten dên cia a refu gar o  embate com a aspe reza das coi sas

atra vés da sen sa ção das vitó rias já obti das (que são dadas como se
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pron tas desde sem pre, e não  objeto de con quis tada autossupe ra -

ção). Não é pre ciso dizer que a outra face do mesmo meca nismo

con siste em, na ausên cia de moti vos de eufo ria, desa cre di tar auto -

ma ti ca mente o  objeto de iden ti fi ca ção, redu zido a nada até que ele

ofe reça moti vos para con ver ter-se de forma ins tan tâ nea, outra vez,

em  objeto total. Essa varia ção ciclo tí mica, entra nha da mente bra -

si leira, poten cia li zada pela vola ti li dade con tem po râ nea, pen dula

com exces siva mobi li dade entre tudo e nada, entre cré dito  inflado

e des prezo, encon trando no fute bol o seu  objeto por exce lên cia. Ela

fun ciona por uma osci la ção pola ri zada entre  veneno ou remédio,

em que um polo de sen tido toma repe ti da mente o lugar do outro

sem que se comu ni quem e se con ta mi nem, como se não par ti ci -

pas sem da mesma subs tân cia, repe tindo-se per pe tua mente sem

sair do lugar.

No  entanto, há que se con si de rar que uma ati tude como essa,

se  levada a campo, nunca teria  levado a lugar  nenhum: a repe tida

ilu são sobre as pró prias pos si bi li da des e limi tes redun da ria, a

rigor, na inca pa ci dade de supe rar-se, trans for mar-se e, afi nal, ven -

cer o que quer que fosse. Que o fute bol do Bra sil tenha se tor nado,

no  entanto, um fenô meno de rein ven ção do fute bol mun dial, só

pôde acon te cer pelo fato de que, no jogo pro pria mente dito, deu-

-se uma ope ra ção de pas sa gem ao outro, de con ver são dos con trá -

rios, de revirão em que os opos tos sal tam para um ponto que os

 inclui e os ultra passa. Em suma, uma força neces sa ria mente cole -

tiva menos óbvia, mas pode rosa, pres sio nou his to ri ca mente no

sen tido de fazer desse cír culo  vicioso uma sequên cia de elip ses vir -

tuo sas, e da fixa ção bas cu lante do  veneno remé dio uma espé cie de

alqui mia. Já fala mos sobre o fato de que essa força  extraiu da for -

ma ção escra vista bra si leira o seu fármacon e virou a his tó ria do

Bra sil de ponta- cabeça, embora na dimen são  lúdica e sim bó lica.

Por que algo assim não acon te ceu tam bém, então, na Copa de

2006,  quando um tal con junto de talen tos reu ni dos pro me tia um
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salto e uma atua li za ção nessa dire ção? Afi nal, todos os fato res con -

di cio nan tes apon ta dos (feti chi za ção mer ca do ló gica, clima de “já

ganhou”) fazem parte do jogo como desa fios psi co ló gi cos, e pode -

riam ser supe ra dos den tro dele por um time que che gasse, não

obri ga to ria mente a  ganhar, mas a jogar. Aqui  entram aspec tos

inson dá veis e impon de rá veis, que, seja qual for o seu  alcance, não

podem pas sar por fora da dinâ mica pró pria ao fute bol.

Como é  sabido, Car los  Alberto Par reira dis pu nha de cinco

talen tos ata can tes que só uma per so na li dade des toante e utó pica

(algum novo João Sal da nha) se arris ca ria, no fute bol atual, a esca -

lar jun tos, dada a neces si dade de cer cear a ini cia tiva de jogo adver -

sá ria com mar ca ção fer re nha desde o seu campo. Por iro nia, Par -

reira é um defen si vista his tó rico, que tinha nas mãos os trun fos

que todos — menos, tal vez, ele mesmo — gos ta riam de ter. Por

isso, já soava quase utó pico que  tivesse  aceito a con di ção de esca lar

o  famoso “qua drado  mágico”, do qual  fariam parte os cinco cra ques

menos um — a defi nir. Mas as expec ta ti vas de que o pró prio Par -

reira se trans for masse em  alguém capaz de inven tar a par tir desse

grupo pri vi le giado uma  equipe de carac te rís ti cas cria ti vas e ata -

can tes tam bém se mos tra ram utó pi cas. O pró prio fato de que essa

 equipe já se esbo çava com con si de rá vel niti dez,  durante o ano de

2005, faci li ta ria o seu tra ba lho, suge rindo que cabia a ele, prin ci -

pal mente, não atra pa lhar o desen vol vi mento de um pro cesso que

 seguia o seu curso com a parte de espon ta nei dade que lhe cabe. No

 entanto, falou mais alto, na hora deci siva, uma certa dis pa ri dade

entre as voca ções dis po ní veis e a ten dên cia ao ramer rão pro saico e

aca dê mico do  estilo do trei na dor, mais apli cado à lenta admi nis -

tra ção da posse de bola, evi tando a con tin gên cia de perdê-la (e

resis tindo assim à pró pria natu reza intem pes tiva do jogo), do que

à  aposta nas pul sões mais impre vi sí veis e arris ca das.

Uma parte da opi nião bra si leira con si de rava, de boa-fé, que

Par reira é  alguém que  entende de fute bol, e que sabe ria, por tanto,
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o  melhor a fazer (o que con tri bui ria para con fun dir difu sa mente

o peso de um even tual fra casso com a  suposta falta de empe nho

dos joga do res). Car los  Alberto Par reira é, de fato, como já dis se -

mos em outra parte, inte li gente, arti cu lado, com pe tente e equi li -

brado —  embora tudo isso no  limite dos ter mos com que tra ba -

lha. Os ter mos com que ele tra ba lha são, para reto mar os nos sos,

os da “oti mi za ção do ren di mento”, que pas sam ao largo da dia lé -

tica do jogo e pre ten dem subor di nar a “dife rença”.  Entrava em

campo aqui, na ver dade, mais do que uma ques tão de com pe tên -

cia, uma filo so fia do fute bol e sua ade qua ção ao  momento (com -

ple ta mente dife rente de 1994,  quando, como já vimos, Par reira

teve uma fun ção espe cí fica impor tante). Assim, é como se uma

regres são à men ta li dade reten tiva de 1994 (uma  equipe quase

toda de defen so res)  regesse surda e para do xal mente a sele ção de

2006 (for mada evi den te mente por uma far tura de talen tos ofen -

si vos).  Entenda-se: não que o time tenha sido mon tado sobre um

prin cí pio lite ral mente defen sivo, mas sobre um espí rito reten tivo

vol tado antes para a insis tente cir cu la ção late ral da bola, atra vés

de trei nos for mais, está ti cos e aca de mi ca mente des co la dos da rea -

li dade viva do jogo, do que para a inven ção de  opções com bi na tó -

rias e de for mas de ocu pa ção cole tiva dos espa ços por aquelas

indi vi dua li da des sin gu la res. Estas, em vez de pre pa ra das para dar

o bote no  momento opor tuno e sur preen der o tempo com irrup -

ções que pare cem  estendê-lo infi ni ta mente e aboli-lo por um ins -

tante, como acon tece no fute bol assu mi da mente cria tivo, eram

cha ma das a ocu par o tempo e a domi nar o tempo — esti cando-o

e  matando-o.

Essa é, aliás, a única expli ca ção plau sí vel para o fato de que, no

 momento de esco lher afi nal o “qua drado  mágico” da Copa, Par -

reira tenha feito a opção por dois cen troa van tes ( Adriano e

 Ronaldo — sem  entrar aqui na espi nhosa dis cus são da forma  física

deste), que super pu nham seus  papéis de  maneira redun dante
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(como dois fina li za do res de pebo lim à  frente), em detri mento de

Robi nho, que enri que cia o  tecido do jogo e pro du zia cen te lhas de

sur presa e de pro messa a cada vez que  entrava, sem pre no final dos

jogos. Pre va lece na esco lha de Par reira  aquela con cep ção mecânica

do papel do cen troa vante (que foi supe rada pro vi den cial mente,

como vimos, na for ma ção do time de 1970), redo brada aqui por

algo assim como um sis tema de ala van cas que movi men tasse um

duplo  aríete, sem mexer numa estru tura  focada na admi nis tra ção

da posse de bola. Robi nho, por sua vez, ele tri zava e mag ne ti zava o

jogo con ta mi nando os seus flu xos: sendo o joga dor que mais lem -

bra, no raio ele tri zante do dri ble, o fute bol  antigo e cer tos ins tan -

tâ neos de Pelé, é também o que mais  entende com natu ra li dade o

prin cí pio do overlapping, isto é, do passe curto,  rápido e ver ti cal

para um com pa nheiro que se des loca, que ele rea liza tam bém com

ins tan ta nei dade ver ti gi nosa. Nesse sen tido, é a um só tempo o mais

 antigo e o mais  moderno dos ata can tes bra si lei ros em ati vi dade, o

elo per dido entre os tem pos de antes e  depois de Cláu dio Cou ti nho

( tomando aqui o intro du tor do overlapping como um  índice do

fim da era clás sica). Em suma, a chave  secreta do  momento pelo

qual o fute bol bra si leiro deve ria se reen con trar con sigo mesmo em

con texto con tem po râ neo.  Escalá-lo seria o gesto óbvio e ilu mi nado

de quem  antevê o que já está mais do que dado.  Parece ter sido irre -

le vante, ou des per ce bido para Car los  Alberto Par reira e mesmo para

a  imprensa em geral, que o joga dor tenha  estado pre sente como titu -

lar em todos os jogos de 2005 em que o Bra sil teve as suas gran des

atua ções, assim como na par tida con tra o Japão, na Copa,  quando,

inde pen dentemente da fra queza do adver sá rio, a  equipe enten deu

 melhor a si mesma.  Embora não apa re cesse  àquela  altura como um

fina li za dor por exce lên cia (o que é rela tivo, como sabe mos, ao cré -

dito de que um ata cante se vê inves tido), a sua pre sença tinha o poder

de fazer cres cer a atua ção dos  demais, lan çando-os para além do
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esque ma tismo des fi gu rado em que os joga do res se per de ram, afi nal,

sem rea ção, num  esquema de  treino e de jogo que só os  tolhia.

Tos tão con si dera que um dos erros de joga do res como Ronal -

di nho e Kaká, na Copa, não foi o de terem sido estre las ausen tes e

desin te res sa das, ao con trá rio das repe ti das acu sa ções, mas de

terem sido “exces si va mente dis ci pli na dos, bem com por ta dos e

ten ta rem fazer tudo o que o Par reira pediu”. Apli ca dos  demais, no

sen tido um pouco esco lar do termo, e não de menos, como quer a

lei tura super fi cial. “Um Ger son diria para o téc nico: desse jeito não

dá”,  afirma ainda o joga dor-ana lista (enun ciando indi re ta mente,

nesse  momento,  aquela ver dade que sua ele gân cia nunca lhe per -

mi tiu expres sar dire ta mente, isto é, a de que o time de 1970 soube,

numa  medida deci siva, se reger e se esca lar).182

Um deta lhe sin to má tico, no sen tido psi ca na lí tico do termo,

des ses que só a fic ção sabe ria son dar, não pode ser omi tido aqui:

 quando per gun tado, ainda antes de embar car para a Copa da Ale -

ma nha, sobre a can ção-tema que o ins pi ra ria  durante a cam pa nha,

Par reira esco lheu nem mais nem menos do que a can ção “Epi tá -

fio”, dos Titãs (“Devia ter amado mais/ ter cho rado mais/ ter visto

o sol nas cer/ devia ter arris cado mais/ até  errado mais”). De  ma nei -

ra sur preen dente para quem ini cia um pro cesso, o hino  íntimo do

trei na dor era um des lo cado poema de melan co lia e culpa, de pro -

mes sas não cum pri das por falta de  entrega ao risco (não dei xei a

vida me levar...), como se o incons ciente entre gasse com ante ce -

dên cia e com pre ci são o mea culpa que ele se recu sou a fazer  depois

da Copa,  quando falou numa impes soal “falta de quí mica” —

expres são conhe cida para amo res que não rolam. Pode mos dizer

que boa parte dessa falta de quí mica  estava dese nhada já na esco -

lha da sua  música-tema.

Na ver dade, o Bra sil só ven ceu títu los mun diais de fute bol
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 quando revi rou e foi ao cerne pro ble má tico do seu  veneno remé -

dio: em 1958, ao des ve lar Gar rin cha e Pelé para si mesmo; em

1962, ao per der Pelé; em 1970, ao jun tar Pelé e Tos tão con tra as

resis tên cias; em 1994, ao retor nar Romá rio  vetado; em 2002, ao

se dar o renas ci mento de  Ronaldo e do time  depois das eli mi na tó -

rias quase catas tró fi cas. Em 2006, para aque les que se ani ma vam

com a trans for ma ção da  equipe  depois da par tida de exce ção

 frente ao Japão,  quando Robi nho, Cici nho, Gil berto e Ju ni nho

Per nam bu cano entra ram no time, Par reira sen ten ciava uma

frase de Leib niz, de efei tos dar wi nia nos: “a natu reza não dá sal -

tos”. Com isso, que ria dizer que,  embora  mudado, o time não

 mudava, por que mudam os joga do res mas não muda algo que

para ele é mais real que a sin gu la ri dade dos joga do res: o  esquema

de jogo. Essa resis tên cia a mudar (“devia ter arris cado mais”) é o

antirrevi rão: “a natu reza não dá sal tos”. Par reira deve ria ter se

lem brado tam bém da frase de Gui ma rães Rosa: “sapo não pula

por boni teza, mas porém por per ci são”. Todo pro cesso cria tivo só

acon tece aos sal tos.

comen tá rios  finais: bola no chão

O escri tor fran cês  Michel Houel le becq dá uma inter pre ta ção

pró pria para o lugar que o fute bol ocupa no mundo con tem po râ -

neo.183 Ele parte da ideia de  Auguste Comte sobre a pas sa gem da era

mili tar (em que “o prin ci pal meio de que uma popu la ção dis pu nha

para aumen tar seu nível de vida era inva dir o ter ri tó rio de seus vizi -

nhos”) para a era indus trial, em que a  guerra — pelo menos as guer -

ras entre  nações indus tria li za das em campo de bata lha — con -
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verte-se em  guerra eco nô mica. Nesse caso, o fute bol veio a ser o

“canal de escoa mento” — que Comte pre viu que seria neces sá rio

inven tar — para o  desejo cole tivo de vio lên cia, de com bate exci -

tante e de risco, que as guer ras e revo lu ções gra ti fi ca vam, malgré

tout, com sua taxa de adre na lina dis tri buída desde os gene rais aos

sol da dos rasos. Como suce dâ neo da  guerra, do hori zonte épico da

vida redu zido a zero e da via gem  aberta ao des co nhe cido subs ti -

tuída pelo  pacote turís tico, o fute bol  libera uma adre na lina real,

“menos pode rosa que a do com bate  físico” mas de todo modo efe -

tiva, na forma de um com pacto emo cio nal. O fute bol recons ti tui -

ria assim a iden ti dade nacio nal em dimen são  lúdica, de  maneira

“tem po rá ria e facul ta tiva”,  diluindo no jogo o seu  núcleo beli cista,

sem dei xar de con tem plar  aquele  impulso que a falta de guer ras e

aven tu ras deixa sem gra ti fi ca ção.

Na con ti nua ção da seu racio cí nio, cuja moti va ção prin ci pal

não é a dis cus são do fute bol mas uma con si de ra ção pes soal de

aspec tos do mundo con tem po râ neo, Houel le becq  comenta sua

admi ra ção pelo pen sa mento de Toc que ville — aris to crata par ti -

dá rio da demo cra cia e capaz, ao mesmo tempo, de iden ti fi car

limi tes incon ve nien tes da demo cra cia. Para este, a demo cra cia

ten de ria à “trans for ma ção da socie dade em um reba nho obe -

diente, uni forme, de indi ví duos não liga dos entre si”, pola ri -

zando-os indi vi dual mente na ocu pa ção exclu siva com a pró pria

saúde e pra zer. Esse  modelo, que é afi nal o da demo cra cia norte-

-ame ri cana mun dia li zada em socie dade de con sumo, tolhe ria sob

um con trole  social con for mista o “desen vol vi mento de indi vi -

dua li da des for tes”, fun cio nando como  máquina de pro du ção de

con senso, de  efeito medio cri zante. Para Houel le becq, a arte teria

“um fun cio na mento dia me tral mente  oposto” ao dessa ten dên cia

uni for mi za dora, cons ti tuindo-se no canal de escoa mento para a

mani fes ta ção de dife rença e a dis so lu ção de este reó ti pos. Na con -

clu são de seu racio cí nio, Houel le becq acaba por asso ciar a arte e
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o fute bol como for mas de um duplo “remé dio” (a pala vra é usada

por dele): fute bol “para as frus tra ções liga das ao desa pa re ci -

mento das guer ras” (iden ti fi ca das por Comte) e arte “para as

frus tra ções liga das ao sur gi mento da demo cra cia” (iden ti fi ca das

por Toc que ville).

O argu mento do escri tor fran cês vai na linha dos artis tas que

colo cam o fute bol ao lado da arte. Mas, sem ter tido essa inten ção,

Houel le becq  esboça uma expli ca ção para o fato de que o cha mado

futebol-arte possa fazer — ou imi tar — o  efeito de uma panaceia

uni ver sal, como o duplo remé dio capaz de ali viar frus tra ções cons -

ti tu ti vas da nossa melan có lica e com pul siva socie dade. Como vie -

mos mos trando, o fute bol  ganhou, como uma de suas faces mais

mar can tes ao longo do seu des do bra mento no  século XX, uma

dimen são artís tica. O fute bol bra si leiro teve papel-chave nisso.

Apli car ao fute bol pro ce di men tos da crí tica de arte foi um dos

cami nhos que este livro  seguiu para ten tar cap tar a sin gu la ri dade

de que ele se inves tiu no Bra sil. No final do  século, como tam bém

se pro cu rou mos trar, a capi ta li za ção inten siva do  esporte redu ziu

o campo da gra tui dade em que vigo rou o “fute bol de poe sia”,

 jogando-o para a mar gem onde ele des ponta como uma cen te lha

rara, cuja expec ta tiva é acom pa nhada de perto pelo sen ti mento de

frus tra ção. O que não quer dizer que a dimen são cria tiva e a liber -

dade não se façam pre sen tes no jogo,  embora com pri mi das por

uma res tri ção de seus hori zon tes que tem para lelo com as con di -

ções da pró pria arte con tem po râ nea.

Cos tuma-se con ce ber a arte como expres são de uma indi vi -

dua li dade cria dora cris ta li zada numa forma aca bada e encer rada

em espa ços nos quais se pode admi rar sua per ma nên cia como

pro te gida dos aci den tes do mundo (o museu, o con certo, o tea tro,

o livro). Muito da arte con tem po râ nea se vol tou con tra o exclu si -

vismo dessa con cep ção de arte, mas o fute bol está natu ral mente

fora dela: em vez da auto ria indi vi dual é uma rede indi vi dual e
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cole tiva a cada ins tante; em vez da repe ti ção e da mise-en-scène é

acon te ci mento irre pe tí vel e  exposto ao acaso; em vez de for mas

aca ba das, ofe rece como espe tá culo a pró pria per se gui ção da

forma na base da ten ta tiva e do erro. Nele, o lugar da obra é o

mesmo do ras cu nho, escan ca rando  aquilo  diante do que “mui tos

escri to res [...] estre me ce riam”,  segundo Edgar Allan Poe: “a ideia

de dei xar o  público dar uma olha dela, por trás dos bas ti do res, para

as rude zas vaci lan tes e tra ba lho sas do pen sa mento, para os ver da -

dei ros pro pó si tos só alcan ça dos no  último ins tante, para os inú -

me ros relan ces de  ideias que não che gam à matu ri dade da visão

com pleta [...]”.184 Em suma, para  aquilo que o resul tado artís tico

tende a escon der, e cujas tor tu ras ocul tas, na des cri ção de Poe, se

pare cem tanto com os aci den tes do jogo: escor re gões, pas ses erra -

dos, gols per di dos, gols sal va do res no  último  minuto. O fute bol

vem antes e  depois das artes: par ti cipa da força que as gerou ao

mesmo tempo em que é o  último dos seus ava ta res. Não  espanta

que não pou cos artis tas vejam nele algo  daquilo que dese jam para

a pró pria arte. 

O  esporte cole tivo joga neces sa ria mente com um dos pres su -

pos tos de todo poder — a pos si bi li dade,  segundo Gum brecht, “de

ocu par e blo quear espa ços com cor pos”. Simul ta nea mente, com a

pos si bi li dade de sus ten tar ou ven cer esse blo queio à base de força,

estra té gia, inte li gên cia, astú cia e  beleza. Vio lên cia e  beleza fazem

parte do jogo, e estão nele em  estado de per ma nente latên cia,

 podendo sal tar a ponto de  dominá-lo. Se o  extremo da vio lên cia o

des man tela e o invia bi liza, e o da  beleza o lança ao plano do

memo rá vel e do ines que cí vel, o fute bol, em geral, vive num equi -

lí brio osci lante entre ras gos de vio lên cia e pro mes sas de  beleza.

Entre os espor tes cole ti vos ele teve a ori gi na li dade de ins tau rar
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uma nar ra tiva  fluida, menos quan ti fi cá vel, mais inter pre tá vel,

mais recep tiva à expres são das dife ren ças cul tu rais, e, nesse sen -

tido, mais “mul ti cul tu ral” que a dos  outros espor tes moder nos.

Ao mesmo tempo, está  baseado num  código uni ver sal inte li gí vel,

trans pa rente e trans cul tu ral, em que inte ra gem múl ti plas lógi cas

de  maneira polê mica, polis sê mica e inter na mente arti cu lada. Por

isso mesmo, pôde se tor nar uma lín gua geral não ver bal do mun -

do con tem po râ neo.

Em cer tos momen tos do meio do  século XX o fute bol atin giu

um ponto de equi lí brio fle xí vel entre festa e jogo que se cons ti -

tuiu no ápice da “qua dra tura do circo” da moder ni za ção. Com -

bina a lei e o rito, o mito da con cor rên cia uni ver sal com o da reci -

pro ci dade riva li tá ria, dis pu tada e dadi vosa — mesmo que não

con fes sada. Ao vermos as ima gens fuga zes das Copas do Mundo

dos anos de 1950, por exem plo, em que o jogo é  jogado sem o apa -

rato ima gé tico e midiá tico a  incensá-lo, vibra nas nos sas “reti nas

fati ga das” a aura de ino cên cia que cerca um brin quedo ainda

 exposto ao  espanto, à pie dade e ao ter ror  sagrado. Foi nesse tea -

tro, e em sin cro nia com ele, que Gar rin cha des fi lou a sua paró dia

impla cá vel e ino cente, mara vi lhando e  fazendo rir a tor cida

adver sá ria e o mundo. 

O fute bol bra si leiro apro vei tou a bre cha que a inven ção

 inglesa ofe re cia, isto é, a mar gem de festa e ritua li za ção que a nar -

ra tiva  fluida do jogo  admite.  Richard Giu lia notti, nosso já conhe -

cido soció logo esco cês, muda o tom dis creto e cien tí fico do seu

livro  quando des creve o  êxtase de uma par tida no Mara canã,

vendo nela uma expe riên cia de reli gio si dade pagã — impos sí vel

na  Europa — em que a luz do sol e a som bra da tarde evo luem na

 elipse do está dio junto com o ritmo sin co pado do jogo, com o céu

e a topo gra fia mon ta nhosa do Rio, tudo acom pa nhado pela

batu cada das tor ci das num “hino à graça [...]  divina”. Impres -
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siona-o, como impres sio nou Brian Glan ville  quando des cre via a

sele ção bra si leira de 1950, a alter nân cia de len ti dão e velo ci dade

no ritmo do jogo, a mis tura de “peram bu la ção” apa ren te mente

gra tuita com o “passo  rápido”  súbito, a des con versa elíp tica

impri mida à dire cio na li dade da  jogada, tudo acom pa nhado pelo

fer vor fre né tico e fusio nal da tor cida.185 A pró pria expres são Fla-

-Flu é uma sín tese  sonora da riva li dade dadi vosa e fes tiva, os

opos tos ema nando da mesma pul sa ção e do mesmo sopro, a vio -

lên cia,  quando  incluída, inse pa rá vel da cele bra ção. Aliás,  reside

nisto o prin cí pio utó pico da antro po fa gia oswal diana: a agres si -

vi dade riva li tá ria con ver tida num ato de reci pro ci dade  lúdica e

cria dora.

A ascen são da “oti mi za ção do ren di mento” acir rando a per -

for mance atlé tica e con cor ren cial do fute bol,  fazendo intro je tar o

pla ne ja mento pro du tivo, pro je tando o pro ta go nismo do trei na -

dor, con cen trando cra ques em oli go pó lios clu bís ti cos sob o impé -

rio das gran des mar cas, satu rando o calen dá rio e redu zindo o

valor da expe riên cia à esta tís tica, muda o cená rio de rela tiva ino -

cên cia em que vigo rou o fute bol da “alta moder ni dade”. Mais

impor tante ainda do que as trans for ma ções na tex tura do fute bol

é o fato de que a ten dên cia ao con trole gene ra li zado, a desa ti va ção

da mar gem de gra tui dade e a iner va ção capi ta lista do jogo são inse -

pa rá veis do des con trole e das frus tra ções de massa das quais o fute -

bol é tam bém o alvo e o desa gua douro,  minando a expres são do

espí rito  lúdico e cor roendo-o atra vés da vio lên cia em  pequena e

em  grande  escala. Esse pro cesso força na dire ção de uma fra tura da

“qua dra tura do circo” a partir da qual não vigo ra ria, no  limite,

nem rito nem lei, nem festa nem jogo. O fute bol acon tece hoje num

ponto inde ter mi nado e osci lante entre os extre mos. O seu des tino
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é o do equi lí brio frá gil e explo sivo que as socie da des con tem po râ -

neas ritua li za ram nele.

Nesse pano rama, sabo rear a der rota do adver sá rio mais do

que a pró pria vitó ria e fixar-se nos lan ces iso la dos e repe ti dos

com pul si va mente pela tele vi são são ati tu des  comuns. Por outro

lado, pres tar a aten ção no jogo como um todo, como uma par ti -

tura, como uma trama onde cada deta lhe diz algo sobre o con -

junto, como um texto  cifrado e cheio de enig mas, soa como ati -

tude quase eso té rica, des lo cada e  bizarra. Mas é, de certa  maneira,

a única forma de acom pa nhar o lugar menos evi dente para onde

o acon te ci mento real do fute bol se des lo cou e onde se esconde.

Pode-se dizer que o  estilo crí tico de Tos tão implan tou com auto -

ri dade, na dis cus são do fute bol atual, um pro ce di mento de lei tura

do jogo que cor res ponde ao  melhor  estilo de um crí tico lite rá rio.

Enten der o ocaso do  camisa 10 como tota li za dor do time, o

 buraco dei xado pelo declí nio do papel emi nen te mente dia lé tico

do meia-arma dor, sua fun ção desem pe nhada em parte por meias

ata can tes e por volan tes que ganha ram, estes, uma impor tân cia

iné dita, muitas vezes abu siva, con tra ce nando com late rais que se

con ver tem ou não em alas, sobre car re gando ou não a zaga, sem

des con si de rar a sin gu la ri dade, as capa ci da des e as con tra di ções

de cada joga dor e cada téc nico, tudo isso ganha, nas suas colu nas,

o valor de um comen tá rio  sóbrio e pene trante sobre a comple -

xidade e a opa ci dade do jogo, sobre os impon de rá veis do acaso,

sobre o saber e o sabor da vida, sobre a arte do fute bol. É um

 modelo de aná lise aba li zada, equi li brada e crí tica, não per doando

a estrei teza men tal que con tra cena per pe tua mente, em nosso fu -

te bol, com as suas enor mes poten cia li da des (con si de ra das estas,

tam bém, sem exa gero nem des lum bra mento).

O pró prio Tos tão tem pera com certo ceti cismo a ideia da

“dife rença” atual do fute bol bra si leiro em rela ção aos  demais.

Mas tal vez deva se con si de rar, mesmo assim, a per sis tên cia, entre
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tan tos joga do res bra si lei ros que  povoam o fute bol mun dial,

daque les “mons truo sos” dri bla do res e inventores de gols a que se

refe ria Paso lini, como índi ces de um corpo popu lar livre, de uma

domi na ção que ainda não se deu por com pleto:186 Romá rio,

 Ronaldo,  Rivaldo,  Ronaldo Gaú cho, Kaká, Robi nho, Ale xan dre

Pato no hori zonte. Os jogos Pan-A me ri ca nos do Rio, em 2007,

nos trou xe ram a sur presa de um fute bol femi nino com as qua li -

da des de um fute bol de poe sia, con cre ti za das em Marta: como o

fute bol femi nino não pas sou pelo pro cesso de recru des ci mento

capi ta li zado do fute bol mas cu lino, soa para nós como a epi fa nia

de um fute bol  antigo e redi vivo, um  afresco de Pom peia, a luz

atra sada de uma  estrela  extinta, a ilu mi nar os vivos. 

Tudo isso que venho  dizendo neste livro pode ser  tomado

como a irres pon sá vel ele va ção de efei tos lúdi cos de valor loca li -

zado e sem maior rele vân cia à con di ção de “ grande arte”. Um tal

 realce pode ser visto tam bém como fun dado em ina cei tá veis

meca nis mos de com pen sa ção por tudo o que o Bra sil não rea liza,

com pen sa ção  tomada como satis fa tó ria em si mesma. Mas a nossa

pro posta é outra: ler nes ses lan ces exem pla res, ao mesmo tempo

úni cos e repre sen ta ti vos da cons ti tui ção de uma lin gua gem cria -

tiva, as  cifras da cul tura e socia bi li dade sin gu la res que neles se

entra nham, ou seja, tomá-los como desa fio ao enten di mento geral

da expe riên cia bra si leira. E nesse caso, esses índi ces tra zem con sigo

uma dimen são tal que a sua dene ga ção  importa no risco de retar -

dar em muito as rea li za ções e os enfren ta men tos da rea li dade que

essas mes mas crí ti cas exi gem. Ou seja: em vez de dizer que o Bra sil
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186. Ver  Michel Lahud, A vida clara, São Paulo: Com pa nhia das  Letras / Edi tora da

Uni camp, 1993, em espe cial pp. 112-3 e 119-29. Como mos tra Lahud, a Itá lia

pare cia a Paso lini ter per dido, com sua inclu são no con su mismo avan çado, o

essen cial de sua rica huma ni dade. O Bra sil, no  limiar de se  incluir nesse novo con -

su mismo, exi bia tra ços pro vo ca do res, irre du tí veis e ainda into ca dos pela  última

forma. 

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 402



403

se faz reco nhe cer pelo seu pode rio fute bo lís tico mas não pelas coi -

sas de fato impor tan tes, é o caso de reco nhe cer que tal vez seja difí -

cil  alguma coisa “de fato impor tante” acon te cer se não for mos

 sequer capa zes de com preen der o sen tido da impor tân cia que o

fute bol  ganhou no Bra sil.
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4. Bola ao alto: 
inter pre ta ções do Bra sil

a droga

Num  recente  debate com estu dan tes de  letras na USP, o crí tico

de arte e fic cio nista  Rodrigo Naves pôs lado a lado, numa boutade

cheia de razão, Pelé e  Machado de Assis. De fato, se a formação da

lite ra tura bra si leira desem boca em  Machado, a do fute bol bra si -

leiro desem boca em Pelé. Quem ousa ria com pará-los? Quem dirá

quem é supe rior? Dri bla rei a ques tão indo dire ta mente ao ponto:

como foram pos sí veis um e outro? Ambos nos dão a impres são de

render as con di ções que os gera ram, como se pai ras sem acima

delas. Ren der, aqui, sig ni fica sub metê-las (a  pobreza, o  atraso, a

situa ção peri fé rica do país)  levando-as a suas con se quên cias máxi -

mas, e supe rando-as sem negá-las.1 A dis cre pân cia apa ren te mente
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1. Uso aqui essa acep ção de “ren der”, como cor res pon dente em por tu guês da
Aufhebung hegeliana, por suges tão de João  Camillo Penna, que a toma via Der -
rida (“élevé” e “ relevé”). Ver Phi lippe  Lacoue-Labar the, A imi ta ção dos moder nos:
 ensaios sobre arte e filo so fia. Tra du ção de Vir gi nia de  Araújo Figuei redo et al. São
Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 150.
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aber rante da com pa ra ção entre o escri tor e o joga dor de fute bol

con tém nela mesma o xis do pro blema: ambos são neces sá rios para

que se for mule a trama de um país mal  letrado e exor bi tante, cuja

des ti na ção passa pelas rever sões entre a “alta” e a “baixa” cul tura,

pelo con fronto e pelo con tra ponto das raças, pela pala vra e pelo

corpo, e cuja “for ma ção” não pode ria se dar ape nas na lite ra tura: o

ser bra si leiro pede mini ma mente — para se expor em sua exten são

e inten si dade — a lite ra tura, o fute bol e a  música popu lar. (Aliás,

uma certa intan gi bi li dade enig má tica, comum aos dois, pode ser

reco nhe cida tam bém em João Gil berto.)

Se  Machado de Assis tor nou-se quase inse pa rá vel —  depois

da inter pre ta ção de  Roberto  Schwarz — do equa cio na mento das

“ ideias fora de lugar”, isto é, dos des ni ve la men tos e dis pa ra tes entre

a escra vi dão coti diana e a pre ten são uni ver sa li zante do libe ra lismo

bur guês que pau tou as  nações moder nas, o fute bol bra si leiro e Pelé

são inse pa rá veis do “lugar fora das  ideias”, o vetor incons ciente por

meio do qual o subs trato his tó rico e atá vico da escra vi dão se rein -

ven tou de forma elíp tica, artís tica e  lúdica.

A rigor, o arco da visão macha diana é incon ce bí vel sem a assi -

mi la ção da lite ra tura uni ver sal, a surda tra ves sia de clas ses, a pers -

pec tiva mul ti fo cal da socie dade, a intui ção dos pro ces sos incons -

cien tes e a sua con di ção  racial ambi va lente de mes tiço — nem

admi tido nem rejei tado, como Frie den reich e Domin gos da Guia. É

difí cil ava liar  quanto, mas é indu bi tá vel que essa con di ção  social e

 racial, sem expli car a sua obra, toma parte deci siva e  secreta nela.

É fato que o Bra sil da lite ra tura macha diana gira em falso

repe tindo vicio sa mente, ad aeter num e ad nau seam, a sua inca pa -

ci dade de  mudança. Mas se tomás se mos o pes si mismo  social

macha diano muito ao pé da letra, e em nível raso, o país que

 Machado de Assis des creve não pode ria  sequer ter pro du zido ele

mesmo, tam pouco a extraor di ná ria potên cia das suas for mu la -

ções. A ver dade é que há, nesse caso, um salto da vida cole tiva no
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 talento indi vi dual, e pode mos dizer que isso só acon tece  quando as

bar rei ras  sociais gri tan tes e as bar rei ras vela das que divi dem o Bra -

sil se levan tam de algum modo, como na estra té gia eva siva e ful mi -

nante do iro nista que viu tudo.

Por outro lado, o fute bol no Bra sil age sobre esse  artigo de luxo

impor tado que é o fute bol bri tâ nico, dando-lhe outra con fi gu ra ção

e outra des ti na ção, em para lelo e con tra ponto com a  música popu -

lar. No samba e no fute bol,  negros, bran cos e mula tos, habi tando

uma certa zona de inde ter mi na ção  criada pela  herança do escra -

vismo mis ci ge nante, lidam com a pron ti dão e  outras bos sas, com seu

saldo não ver bal e ambi va lente, num campo em que o fio da nava -

lha da inclu são e da exclu são se trans forma num  estilo de rit mar, de

 entoar e de jogar. Esse  estilo, inex trin ca vel mente asso ciado à já

 citada “dia lé tica da malan dra gem”, zona de per mea bi li dade ambí -

gua entre a ordem e a desor dem,2 cons ti tuiu-se num sis tema aca -

bado e pro du ziu Pelé, que rea liza em campo todas as suas vir tua li -

da des a ponto de pai rar sobre ele, como se livre dos seus estig mas

(que per ma ne cem e trans pa re cem vívi dos no gênio de Gar rin cha).

Com paro  Machado de Assis a Pelé, assim, não por que sejam

seme lhan tes como per so na li da des ou esti los, mas por que têm

 aquela simi li tude dos opos tos com ple men ta res: além de todas as

dife ren ças  óbvias impli ca das nos cam pos da lite ra tura e do fute -

bol, o foco de um ilu mina o cerne da nossa inca pa ci dade de esca -

par ao  retorno  vicioso do mesmo, e o do outro a nossa capa ci dade

de inven ção  lúdica e a extraor di ná ria potên cia da nossa pro messa

de feli ci dade. O que os une é a afir ma ção, na nega ti vi dade e na

posi ti vi dade, da cons ciên cia ful mi nante e da intui ção em ato,

assim como a capa ci dade de fazer o país sal tar aos nos sos olhos

como  melhor do que ele mesmo.
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2. Refe rên cia ao  ensaio de Anto nio Can dido, “Dia lé tica da malan dra gem”, op. cit.,

pp. 19-54. O tema será reto mado, ainda uma vez, mais  adiante.
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Mas  melhor do que ele mesmo supõe neces sa ria mente um pior

do que ele mesmo.  Machado de Assis radio gra fou de  maneira

impla cá vel o nosso  atraso com um des cor tino ful gu rante, cujo

avanço não para mos de des co brir. E só pôde fazê-lo da  maneira

que o fez, acre dito eu, por que viu por den tro a socie dade de ponta

a ponta — como con di ção entra nhada em sua tra je tó ria de vida —

e por que deu uma pode rosa forma nova à tra di ção lite rá ria acu -

mu lada. Mais do que o  atraso, no  entanto, fla grou a para li sia con -

gê nita da alma nacio nal, se qui ser mos cha mar desse modo o reni -

tente sis tema de autoilu são com par ti lhada que  refuga os gol pes do

real à custa de expe dien tes de aco mo da ção e  escape que dei xam

ileso o  estado de coi sas, mesmo  quando insus ten tá vel.

O fute bol bra si leiro é, por sua vez, o saldo ambi va lente desse

défi cit, seu  veneno e seu remé dio pro di gioso. Seria mais um meca -

nismo de fuga entre  outros se não fosse, ao mesmo tempo, o campo

em que a expe riên cia bra si leira encon trou uma das vias pri vi le gia -

das para atra ves sar o seu  avesso e tocar as fra tu ras trau má ti cas que

nos cons ti tuem e per ma ne cem em nós como um ato leiro. Ele é a

con fir ma ção do para doxo da escra vi dão bra si leira como um mal

nunca supe rado e, ao mesmo tempo, como um bem  valioso em

nossa exis tên cia, não pela escra vi dão  enquanto tal — o que é óbvio

e gri tante aos céus —, mas pela ampli tude de huma ni dade que des -

ve lou.3 Por isso mesmo, ele  figura como reden ção e como falha
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3. Joa quim  Nabuco fez uma aná lise  lúcida da impreg na ção do  regime escra vista

na vida bra si leira, da cruel dade bár bara sobre a qual se assen tava e das con se quên -

cias polí ti cas e  sociais gra ves, de longo  alcance, a se esten der para muito além da

abo li ção. Ver O abo li cio nismo: con fe rên cias e dis cur sos abo li cio nis tas. São Paulo:

Ins ti tuto Pro gresso Edi to rial. Não obs tante, assi nala, em Minha for ma ção, São

Paulo: Mar tin Cla ret, 2007, a dig ni dade engran de ce dora do  escravo e a sua con -

tri bui ção deci siva para uma sen si bi li dade bra si leira da qual se fez inse pa rá vel, em

pas sa gem que foi musi cada por Cae tano  Veloso na can ção “Noi tes do Norte”, con -

tida no CD do mesmo nome, lan çado em 2000. 
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irre sol vida, como o remé dio irre me diá vel em que pen du la mos, na

inca pa ci dade de esten der os seus dons vito rio sos e poten tes às

 outras áreas da vida nacio nal — em espe cial à edu ca ção e à polí -

tica, com impli ca ções para todo o resto. E a mesma  cegueira faz

com que se  queira gozar os seus efei tos como se fos sem dados de

pre sente e desde sem pre e que se  recuse a reco nhe cer o custo per -

ma nente de sua cons tru ção.

Se  Machado de Assis rea liza em obra, dis far ça da mente,  aquilo

que a socie dade aba fada que ele des creve faria supor impos sí vel (a

atua li dade ante ci pa tó ria de uma cria ção ori gi nal no campo inte -

lec tual), o fute bol bra si leiro torna pos sí vel em campo  aquilo que a

socie dade bra si leira sis te ma ti ca mente não rea liza (demo cra cia

 racial em ato, ele va ção dos  pobres à  máxima impor tân cia, com pe -

tên cia ine quí voca no domí nio de um  código inter na cio nal). Para

que seus dons se irra dias sem para áreas menos lúdi cas, seria pre -

ciso pas sar por algo como uma  segunda abo li ção da desi gual dade

(para além da dico to mia de raças) e ao mesmo tempo por uma

cura do dis po si tivo doen tio  segundo o qual o país é ou  receita de

feli ci dade ou fra casso sem saída — ou total ou nulo, ou pana ceia

ou  engodo, ou para di síaco ou infer nal. A meu ver, essa é, aliás, a

pre con di ção ima te rial de qual quer outra  mudança.

Volta e meia fala-se da ideia do “país do  futuro”, com a obri ga -

tó ria alu são depre cia tiva ao livro de Ste fan Zweig, como uma ilu -

são com pen sa tó ria do  atraso. Mas a ideia fixa do país do fra casso,

que vem asso ciada auto ma ti ca mente a essa crí tica, é um  efeito

mais envie sado e mais cap cioso da mesma sín drome. Em vez disso,

seria pre ciso ver  Machado de Assis pela lente de Pelé e Pelé pela

lente de  Machado de Assis. Se os suces sos do fute bol bra si leiro, por

exem plo, são uma decor rên cia, entre  outras coi sas, da falta de ins -

tru ção estru tu ral, seria o caso de ata car a falta de ins tru ção

 tomando como  modelo aque las pro du ções da cul tura que vaza -

ram e revi ra ram, sem pre, os estig mas imo bi li za dos da vida nacio -
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nal. Quem não intui a pos si bi li dade de um salto de efi cá cia geral

em todas as fren tes se uma ação edu ca cio nal con sis tente pro du -

zisse as con di ções para que um povo  artista e  lúdico apren desse

 criando, inven tando,  jogando, com um rigor até então ini ma gi ná -

vel, de con se quên cias para todas as áreas?

Uma revi si ta ção aos intér pre tes do Bra sil da  década de 30 nos

faz lem brar de  quanto está con tida e reba tida, neles, a con cen tra -

ção de visa das posi ti vas e nega ti vas que se mani fes tam cru za das

nos fenô me nos do  grande escri tor e do  grande joga dor. Pode-se

dizer que as carac te rís ti cas da “for ma ção do Bra sil con tem po râ -

neo” em Caio Prado  Júnior apa re cem ao maior ana lista do nosso

 atraso como um  veneno con ta mi nante; que o mesmo pro cesso,

visto por Gil berto  Freyre em Casa- grande & sen zala, ganha as pro -

prie da des de um remédio — a ideia da civi li za ção mes tiça e ori gi -

nal nos tró pi cos; e que em Raízes do Bra sil, de Sér gio Buar que de

 Holanda, essa for ma ção des tila um implí cito e ambi va lente  veneno

remé dio — o “homem cor dial” afe tivo e arbi trá rio, afá vel e tru cu -

lento, per so na lista e incon se quente. Essas dife ren ças podem ser

vis tas como modu la ções de um mesmo campo pro ble má tico em

que a droga-Bra sil, apa re cendo ora num polo, ora nou tro,  resiste

como um fármacon  rebelde à neu tra li za ção.

Em Caio Prado  Júnior, a colo ni za ção bra si leira é des crita

como um capí tulo lon gín quo e des lo cado da his tó ria mun dial do

capi tal, uma  empresa que se arma atra vés da “incoe rên cia e ins ta -

bi li dade no povoa mento”, da “ pobreza e misé ria na eco no mia”, da

“dis so lu ção nos cos tu mes” e da “inér cia e cor rup ção nos diri gen -

tes lei gos e ecle siás ti cos”.4 Esse aglo me rado incoe rente e des co -

nexo, mal amal ga mado sobre bases pre cá rias, falho de pro jeto, de

jus tiça, de  limite e de cará ter, cons ti tuindo uma socie dade vol tada
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4. Caio Prado  Júnior, Formação do Bra sil con tem po râ neo. 16. ed. São Paulo: Bra si -

liense, 1979, p. 356.
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exclu si va mente para a explo ra ção eco nô mica a longa dis tân cia,

não  conhece  nenhuma vida popu lar que não seja a da popu la ção

degra dada pela escra vi dão, por um lado, e a massa mar gi nal de

 homens  livres sem pers pec tiva, por outro. Sob o rea lismo minu -

cioso e impla cá vel do seu crivo produtivista, Caio Prado  Júnior

não vê lugar para o des pon tar de  alguma pro du ção cul tu ral ori gi -

nal. Dos  índios, aves sos à sua incor po ra ção em qual quer sis tema

pro du tivo  moderno, Caio Prado não fala mais do que do vezo da

 cachaça (inse pa rá vel do rebai xa mento a que são sub me ti dos) e, en

pas sant, do muti rão (como prá tica tri bal resi dual,  citada em nota

de  rodapé). Curio sa mente, o  ensaísta ilus tra esse  aspecto geral de

inér cia, estag na ção, pre guiça e  moleza com um exem plo avant la

let tre de fute bol: conta ele que o via jante fran cês Saint- Hilaire,

“depois de lon gas pere gri na ções e de uma per ma nên cia já de mui -

tos anos em con tacto  íntimo com a vida do país [ainda na pri meira

 metade do  século XIX], não escon derá sua admi ra ção, e por isso

elo giará calo ro sa mente os mora do res de Itu e Soro caba [...], por -

que encon trou aí [...] um jogo de bola; no  estado de espí rito em que

se  achava [...] cons ti tuía isto já uma ‘ prova’ de ener gia”.5 Dado que

o livro do via jante data de 1851, vemos que jogar bola  figura

casual mente, aí, mesmo antes da inven ção do fute bol, como uma

voca ção quase atem po ral na vida popu lar bra si leira, tem pe rando

um amo len ga mento iner cial sem pro jeto e sem ação pro du tiva.

 Dopado pelo  veneno da apa tia bra si leira ao longo da sua via gem

pelos nos sos inte rio res, Saint- Hilaire teria se dei xado ilu dir pelo

 tônico ener gé tico e ilu só rio do jogo.

Reco nhe ce mos na visão de Caio Prado  Júnior não só uma

pers pec tiva indi vi dual, mas tam bém a fun da ção de um para -

digma de abor da gem do Bra sil, com a sua linha gem crí tica cor -

res pon dente, na qual tem um lugar cen tral a socio lo gia pau lista
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5. Idem, ibi dem, p. 349.
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e  uspiana. Nesta, a  ênfase  recairá na iden ti fi ca ção do  atraso e do

des lo ca mento bra si leiro na ordem mun dial, sem pri vi lé gio para

ori gi na li da des cul tu rais popu la res, con si de ra das pouco rele van -

tes no qua dro eco nô mico e polí tico. O diag nós tico pro du zirá

uma teo ria da depen dên cia e uma aná lise da con di ção peri fé rica.

Se apli cado ao fute bol,  investe o seu tônus des mi ti fi ca dor na aná -

lise das con di ções socioe co nô mi cas que cer cam o  esporte, sem

 chance para a con tem pla ção de reden to ras “gin gas” e “jei tos de

corpo” — e sem atri buir rele vân cia à sin gu la ri dade da imbri ca -

ção cul tu ral.

Mas o pará grafo final de Formação do Bra sil con tem po râ neo

guarda assim mesmo um  índice de outra natu reza, a ser pon de -

rado: comen tando as adap ta ções deslocadas do ideá rio revo lu cio -

ná rio fran cês no fim do  período colo nial, em que essas, diga mos,

ideias fora de lugar antes do tempo (“liber dade, igual dade e fra ter -

ni dade”) se pres ta vam a varia dos e des lo ca dos usos, apro vei -

tando-se do cará ter muito gené rico e vago da fór mula (“senho res

de enge nho e fazen dei ros con tra nego cian tes; mula tos con tra

bran cos; pés des cal ços con tra cal ça dos; bra si lei ros con tra por tu -

gue ses...”, todos a rei vin di car o mote revo lu cio ná rio fran cês),

Caio Prado  Júnior  observa que essas rei vin di ca ções cala vam exa -

ta mente o con flito cru cial e cen tral de “escra vos con tra senho res”.

Isso se dava não só por que os pró prios escra vos não  tinham voz

polí tica, mas tam bém por que fala vam, em  última ins tân cia, uma

outra lin gua gem: “os escra vos fala vam —  quando fala vam, por que

no mais das vezes agi ram ape nas e não pre ci sa ram de rou pa gens

ideo ló gi cas —, fala vam na lin gua gem mais fami liar e aces sí vel que

lhes vinha das flo res tas, das este pes e dos deser tos afri ca nos...” (o

grifo é meu).6
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Intri gan te mente, esse pará grafo final sus penso — um caso

raro, se não único, de lin gua gem figu rada e reti cente no autor da

Formação do Bra sil con tem po râ neo — cons ti tui-se, mais do que na

iden ti fi ca ção do défi cit polí tico da parte do  escravo, e do ponto

cego pelo qual o sis tema escra vista se repro du zia, num sinal de

menos que sina liza um algo mais: os escra vos não fala vam  ideias,

mas fala vam um lugar fora das  ideias. “Flo res tas”, “este pes” e “de -

ser tos” podem ser lidos figu ra da mente, se inter pre ta mos bem a

alu são a certa “lin gua gem mais fami liar e aces sí vel”, como ges tua -

li dade, dança,  música, reli gião — ino mi na das ações extrai deo -

ló gi cas —, ações sim bó li cas e mate riais não des pi das de  beleza ou

vio lên cia. O  ensaísta reco nhece aí a sobra de uma dimen são a-his -

tó rica ou fora da his tó ria oci den tal  moderna que lhe serve de

parâ me tro para a aná lise do “sen tido da colo ni za ção”. Assim, o

livro de Caio Prado  Júnior tem, entre  outros méri tos, o de apon -

tar em  última ins tân cia, ainda que indi re ta mente, para  aquilo que

ele mesmo silen cia: as vozes cala das da popu la ção  escrava, que

habi tam uma outra tem po ra li dade.

Gil berto  Freyre, a seu modo, e com pres su pos tos muito

dife ren tes, não faz outra coisa senão dar corpo ao lado dio ni -

síaco dessa pre sença silen ciada em Caio Prado  Júnior — a sobra,

ou o exce dente  humano, inves tida nessa emprei tada colo nial.

Lon gos capí tu los sobre a “bicon ti nen ta li dade” como que bis se -

xual — euro peia e afri cana (moura) — do por tu guês; sobre o

ero tismo, a culi ná ria, as téc ni cas de corpo, as influên cias lin guís -

ti cas, os brin que dos ( incluindo os jogos de bola) do índio; sobre

o uni verso afro-bra si leiro e a per mea bi li dade entre a casa- gran -

de e a sen zala, tudo isso é a marca regis trada do seu livro mais  fa -

moso e  influente. O des po tismo patriar cal bra si leiro, como ele o

des creve, é uma imbri ca ção vio lenta e vivaz de anta go nis mos, de

tru cu lên cia e pro xi mi dade, de dife ren ças sem con tra di ção, de

412

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 412



hibri dismo e  hybris uni dos plas ti ca mente num “amál gama

tenso, mas equi li brado”.7 O mundo colo nial aí tra tado está longe

de ser idí lico, ao con trá rio do que às vezes se supõe ou se diz a

res peito de Gil berto  Freyre. Nele, os patriar cas, não con tras ta -

dos senão por  rivais que se lhes equi va lem, per mi tem-se cas ti gar

e matar escra vos e escra vas, espo sas  infiéis e  filhos insu bor di na -

dos, além de exer cer todo o tipo de vio lên cia  sexual. Uma pro -

pen são gene ra li za da mente  sádica, diz  Freyre com todas as  letras,

per meia e con ta mina todas as rela ções de mando, com a cor res -

pon dente e  difusa con tra par tida maso quista.

As trans gres sões que ele expli cita são, ainda e sobre tudo,

vio lên cias domés ti cas, e não as eco no mi ca mente estru tu rais do

eito, do tra ba lho do enge nho, que ficam ausen tes desse clás sico

da vida pri vada. Por que a famí lia apa rece aí, afi nal, como a uni -

dade pro du tiva e pola ri za dora da colo ni za ção bra si leira, em con -

traste com a  empresa colo nial, como que sem famí lia, que vige no

livro de Caio Prado  Júnior. Se na Gré cia, por exem plo — com -

para  Ricardo Ben za quen de  Araújo —, a escra vi dão libe rava o

 senhor para o exer cí cio da cida da nia e a dedi ca ção à vida  pública,

no  modelo da casa- grande, ao con trá rio, o  senhor se vale da

escra vi dão para depo si tar todos os seus inte res ses na  esfera mais

pri vada da exis tên cia:  lucros  fáceis nos negó cios e satis fa ção ili -

mi tada dos ape ti tes. Em Gil berto  Freyre, ainda assim pre va lece,

como tur bu lenta uto pia retros pec tiva da inte gra ção bra si leira,

azei tada pelo “óleo  lúbrico da pro funda mis ci ge na ção”,8 o “ideal

de uma famí lia  extensa,  híbrida e — um pouco como no Velho

Tes ta mento — poligâmica, na qual senho res e escra vas, cer ca dos

de her dei ros legí ti mos e ile gí ti mos, con vi vem sob a luz ambí gua
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8. Gil berto  Freyre, op. cit., p. 160.
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da inti mi dade e da vio lên cia, da dis po ni bi li dade e da con fra ter -

ni za ção”.9

O  século XIX, tra tado em Sobrados e mucam bos, reco bre essa

uni dade per versa, poli morfa e  anarcodes pó tica do Bra sil colo nial

com novas cama das e ver ni zes de euro pei za ção civi li zante. Nela,

há lugar para a ascen são de mula tos des ta ca dos do magma colo nial

e assi mi la dos, ainda que ambi gua mente, a um modo de vida oci -

den tal moder ni zante (é onde se  inclui, e o que a  explica nesse nível

socio ló gico, a  figura de  Machado de Assis como tipo — o do

 mulato euro pei zado sobre cuja con di ção mes tiça paira silên cio).

Trata-se aí da inven ção de um supe rego  social que a elite  inculca a

si mesma, de uma hipo te ti ca mente nova fun ção  paterna capaz de

colo car limi tes aos impul sos desor de nan tes do patriar ca lismo tra -

di cio nal, inves tida, no  entanto, de um pro jeto de codi fi ca ção civi -

li za tó ria que se vê obri gado a jogar para baixo de um  tapete curto

 demais o subs trato colo nial  rebelde à desa pa ri ção, com o cor res -

pon dente  efeito tea tral e algo pos tiço desse  esforço.

É assim que a euro pei za ção dos sobra dos, dis tan cia dos por

sua vez dos mucam bos,  engata na con tra mar cha do pro jeto his tó -

rico-ideo ló gico de Gil berto  Freyre: no país agora inde pen dente, os

polos pro mís cuos de Casa- grande & sen zala se afas tam um do

outro, per dendo o seu vigor ambi va lente e amea çando cin dir

 aquele fun da mento sim bió tico e incons ciente que seria, para o

 ensaísta, o único  cimento, ainda que move diço, capaz de cons ti tuir

uma uni dade nacio nal. A essa linha diver gente — civi li za dora e

euro pei zante — Gil berto  Freyre con tra põe, então, a emer gên cia

quase mila grosa, como um deus ex  machina que  viesse do Hades, e

não do alto, o povo  mulato.10 Uma ina ca bada teo ria da mula tice

 sugere afi nal o mes tiço,  racial e cul tu ral, como o intér prete por
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9.  Ricardo Ben za quen de  Araújo, op. cit., p. 54.

10. Idem, ibi dem, p. 151. 
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exce lên cia da “reci pro ci dade de cul tu ras” que forma a socia bi li -

dade bra si leira. Esta  vigora insis ten te mente, pode-se dizer, num

subs trato car na va li zante que a  Reforma e a Con trarreforma recal -

ca ram na  Europa desde o  século XVII. A mis tura de  sagrado e pro -

fano, de cris tia nismo ani mista e poli teísmo, de reli gião, festa e

jogo, ins cri tos no fundo colo nial, ganha vida reno vada na popu la -

ção mes tiça sob a escra vi dão abo lida.

O saldo  étnico da “socie dade agrá ria, escra vo crata e  híbrida”,

em sua tar dia tran si ção para o  moderno, forma a base da ope ra ção

implí cita por meio da qual a obra de Gil berto  Freyre rea liza o seu

desíg nio ori gi ná rio incon fes sado: algo como a pas sa gem do vira-

-lata ao vira-ser. Trata-se de apos tar na trans mu ta ção do povo mes-

tiço des qua li fi cado pelo deter mi nismo cien tí fico nove cen tista, de

con vertê-lo teo ri ca mente a seu pró prio poten cial, de trans formá-

-lo para do xal mente no que ele é, de poten cia li zar o fármacon e

 extrair dos vene nos da colo ni za ção escra vista o remé dio da civi li -

za ção ori gi nal nos tró pi cos. Essa rever são  estava con fi gu rada no

moder nismo da  década de 20: nos ter mos de  Oswald de  Andrade,

cor res ponde a devo rar a dimen são assus ta dora do outro, “trans -

for mar o tabu em totem”, virar o recal que de ponta- cabeça e con -

ver ter os pró prios entra ves trau má ti cos da for ma ção bra si leira em

fer mento liber ta dor.

Em Gil berto  Freyre, essa pas sa gem pôde ser anun ciada e

assis tida no  advento do fute bol bra si leiro. O seu crivo lhe per mite

falar no ado ça mento cur vi lí neo (e quase elíp tico) do angu loso

fute bol anglo-saxão  quando  jogado no Bra sil, por que pres su põe,

dife ren te mente  daquele de Caio Prado  Júnior, um tro pismo posi -

tivo  guiado pela força hibri di zante da mes ti ça gem e um poten cial

recal cado que vem à tona como capaz de revi rar no seu con trá rio.

Tal como vimos, Gil berto  Freyre idea li zou ilu so ria mente a pas sa -

gem, no pre fá cio a O negro no fute bol bra si leiro, de Mário Filho:
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pen sou a subli ma ção este ti zada da amea ça dora vio lên cia  social

bra si leira, rea li zada pelo fute bol e pela  música popu lar, como uma

pana ceia polí tico- social capaz de har mo ni zar o país e o  perigo de

um povo indo mado.

Con tudo, sejam quais forem os limi tes de sua cris ta li za ção

ideo ló gica, espe cial mente a pos te riori, os  livros de Gil berto  Freyre

da  década de 30 pro du zi ram o  impacto da ins tau ra ção de um para -

digma  apoiado na auto ri za ção para sal tar ao polo  oposto e ver os

estig mas da colo ni za ção bra si leira pelo seu pró prio  avesso. A violên-

cia mes ti çante de fundo, uma vez des ve lada — e cujo nome, se dito,

seria um ater ra dor estupro amoroso —,  investe-se de um poder

catár tico e reden tor: um  trauma ou um carmahis tó rico do qual terá

deri vado, para do xal mente, uma huma ni dade  aberta às dife ren ças.

Com  alguma liber dade asso cia tiva, mas nem tanta, vemos na ins -

tau ra ção desse crivo a pre con di ção para que  outros intér pre tes,

toma dos de certo furor pro fé tico e com uma visão  social mais crí -

tica do que a de Gil berto  Freyre,  tenham pos tu lado e vis lum brado

um poten cial liber tá rio e reden tor nessa con ju ra ção de hor ror e

mara vi lha que é o Bra sil. É o caso de Darcy  Ribeiro, ao defi nir a for -

ma ção bra si leira como a “ máquina de moer gente”, que, ainda

assim, é capaz de pro du zir a pro messa do povo  moreno ori gi nal; de

Zé Celso Mar ti nez Cor rêa, indo da cor ro são paró dica à epi fa nia

dio ni síaca com a união  íntima de tra gé dia e car na val; da Tro pi cá lia,

posta entre o “oti mismo trá gico” e o “pes si mismo ale gre” gra ças aos

quais Cae tano  Veloso pôde can tar os “Mila gres do povo” (“Quem

des co briu o Bra sil/ Foi o negro que viu/ A cruel dade bem de  frente

e ainda pro du ziu mila gres /De fé no  extremo Oci dente”).11

Nesse caso, a dis po si ção sado ma so quista do patriar ca lismo

colo nial bra si leiro, com sua vio lên cia cons ti tu tiva lubri fi cada

pelas tro cas cul tu rais, como for mu la das por Gil berto  Freyre, é
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 objeto de uma rever são antro po fá gica: a antro po fa gia, vista assim,

não deixa de ser um sado ma so quismo redentor de outra natu reza,

com o sinal tro cado, em que a vio lên cia  social é pro je tada na cria -

ção artís tica, absor vida e res ga tada pelo sacri fí cio do reco nhe ci -

mento ao outro. O Bra sil é uma espé cie de lugar do sem lugar que

é o lugar. Paso lini, de pas sa gem pelo país em 1971, res soa ins tin tiva

e ime dia ta mente essa mesma dis po si ção, ao tomar para si a “des -

gra çada  pátria devo tada sem esco lha à feli ci dade”.12 No Bra sil, a

des graça incon tor ná vel da  herança his tó rica teria o dom, quase

incon ce bí vel em socie da des cris ta li za das e dico tô mi cas, de for çar

o rumo na dire ção da inven ção utó pica pela festa e pelo jogo, tor -

na dos rea li dade (lem bre mos, nesse mesmo ponto, de Vilém Flus -

ser iden ti fi cando, na sua Fenomenologia do bra si leiro, uma saída

inu sual da con di ção alie nada atra vés da alie na ção da alie na ção).13

Vemos, então, que os dois para dig mas não se sol dam, mas

tam bém não se sol tam, sime tri ca mente uni dos pelo ponto cego

que con verge neles. Se o de Caio Prado  Júnior põe  ênfase na  empresa

colo nial con ju gada a uma socie dade  amorfa, e o de Gil berto  Freyre

numa família patriar cal como usina de con ta tos híbri dos, o vér tice

 oculto para o qual apon tam ambos, na sua intri gante con ju ga ção

anti té tica, seria a imbri ca ção do  público e do pri vado, a mis tura do

inte resse par ti cu lar com a vida das ins ti tui ções, a con fu são carac -

te rís tica entre a política e a economia, a per so na li za ção e a pri va ti -

za ção das ins tân cias repre sen ta ti vas da cole ti vi dade. E é isso, sin to -

ma ti ca mente, que salta à vista em Raízes do Bra sil de Sér gio

Buar que de  Holanda: a per mea bi li dade, para o bem e para o mal,

entre o  público e o pri vado no mundo cor dial per so na lista, a

mesma per mea bi li dade que faz fer vi lhar de ape li dos e dimi nu ti vos

carac te rís ti cos o pan teão de joga do res do fute bol bra si leiro, em
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13. Cf. supra, pp. 175-6.
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con traste cabal com as esca la ções de todo o resto do mundo oci -

den tal, sim bo li za dos por “sobre no mes”. A mesma per mea bi li dade

que é inse pa rá vel, cer ta mente, do  estilo sin gu lar de jogo que gras -

sou no Bra sil.

Já comen ta mos que essa dis po si ção ambi va lente e mal ser -

vida de limi tes pro du ziu ao mesmo tempo a infor ma li dade e a

impu ni dade, o car na val e o favo re ci mento ilí cito, o  estilo ver sá til e

a irres pon sa bi li dade, a afa bi li dade e a tru cu lên cia, a inven ção ori -

gi nal e a igno rân cia  básica, a mis tura e o imo bi lismo. No caso espe -

cí fico do fute bol: uma  reserva cole tiva ines go tá vel de fute bol cria -

tivo nas mãos de diri gen tes que a dila pi dam em bene fí cio pró prio;

uma cul tura notá vel pelo seu  alcance inven tivo, que ger mina na

incul tura; um gigan tesco des lo ca mento das ener gias pro du ti vas

para a  esfera  lúdica, que só  retorna sobre as  outras áreas da vida

como pro du ção de ilu são fugaz, dei xando os pro ble mas into ca dos.

Como se colo cava nos anos 30, a linha ambi va lente de

inter pre ta ção vol tada para o diag nós tico do  dilema nacio nal,

repre sen tada por Raízes do Bra sil, pri vi le giava a con tra di ção

entre a ori gi na li dade bra si leira e a sua pro ble má tica inser ção na

moder ni za ção. É o que pode mos reco nhe cer, por exem plo, na

sín tese, feita por Fer nando  Novais, do livro de Sér gio Buar que:

se o Bra sil per ma nece Bra sil não se moder niza, se se moder niza

deixa de ser Bra sil.14 Note-se que a pri meira parte do enun ciado

repõe o crivo de Caio Prado  Júnior, e a  segunda o de Gil berto

 Freyre, como se nessa ambi va lên cia se fun dis sem, num  espasmo,

os dois. É exa ta mente esse, tam bém, o cerne agô nico do Macu-

naíma, cujo herói é irres pon sá vel, men ti roso,  casuísta, incon se -

quente, inca paz de sus ten tar pro jeto, ao mesmo tempo em que é

plás tico, ver sá til, adap ta tivo, inte li gente, cria tivo e tra gi ca mente
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14. Fer nando  Novais, “De volta ao homem cor dial”, em Milton Meira do Nascimen -

to (org.), Jornal de Resenhas, vol. 1, São Paulo: Discurso Editorial, 2001, pp. 45-6.

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 418



único (é pre ciso não bara tear a com ple xi dade desse para doxo no

livro de Mário de  Andrade).

Uma vasta expres são da pro du ção cul tu ral bra si leira entre os

anos 20 e os anos 60 tenta enfren tar e mer gu lhar nesse  dilema,

sub me tendo-o a ope ra ções sim bó li cas ou, por assim dizer, alquí -

mi cas, em que o popu lar toma parte fun da men tal — seja o pro fe -

tismo ter ceiro-mun dista de Glau ber, a escri tura trans cen den tal

do ser tão de Gui ma rães Rosa ou a ilu mi na ção dos para do xos obs -

cu ros e recal ca dos do Bra sil pela Tro pi cá lia. Mas o  grosso do pro -

cesso do país foi se moder ni zando sem assi mi lar o  alcance trans -

for ma dor, espi ri tual e polí tico des sas pro pos tas e pro vo ca ções

cul tu rais, as con tra di ções que elas tra ziam à tona, sem atar nem

desa tar o nó e o imbró glio da ambi va lên cia bra si leira. Ao con trá -

rio, o país foi, de certo modo, se moder ni zando sem dei xar de ser

Bra sil e sendo Bra sil sem se moder ni zar, isto é,  entrando de  maneira

arre ve sada numa moder ni dade com pul só ria que nem a rea liza e

nem o rea liza: o país “con de nado ao  moderno”, no dizer de Mário

 Pedrosa, e sem tra di ção que não seja a da sua inven ção, sem pas -

sado que não seja o seu  futuro,  girando em falso na moder ni dade

nunca atin gida — que não põe em vigor, para dizer o  mínimo, as

exi gên cias da cida da nia, a des con cen tra ção da renda, a edu ca ção

de  alcance geral —, e que dá  sinais de decom po si ção loca li za dos e

múl ti plos. Em suma, não  sabendo con ver ter sua inser ção hete ro -

doxa na moder ni za ção e na glo ba li za ção numa crí tica de ponta da

moder ni za ção e da glo ba li za ção.

O custo dessa ope ra ção per dida é alto para uma vida  pública

mar cada, com a mer can ti li za ção uni ver sal e a satu ra ção das  mídias,

pelo  aumento do fosso  social, exis ten cial e cul tu ral entre clas ses,

pelo rebai xa mento da vida  letrada, pela super fi cia li za ção e pelo

embru te ci mento dos deba tes. Já que fazer a crí tica da insu fi ciên cia

bra si leira tor nou-se senso comum,  ocorre um  efeito  vicioso e

rebar ba tivo em que a crí tica do mesmo é o mesmo, o que não  altera
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o vai vém entre des lum bra mento e cor ro são. O  espaço  público tor -

nou-se, com isso, uma espé cie de Fla-Flu des lo cado, sem  beleza,

sem pers pec tiva e sem  regras.

A extraor di ná ria com ple xi fi ca ção do país e do mundo

 adensa, emba ra lha e ema ra nha  linhas que foram mais cla ras,

 embora con tra di tó rias e con trá rias entre si, aos olhos dos intér -

pre tes do Bra sil na  década de 30. Sobre esse impo nente coro dos

con trá rios basta notar, por exem plo, que,  enquanto a pri meira

 página de Raízes do Bra sil diz que “somos ainda hoje uns des ter ra -

dos em nossa terra”, a de Casa- grande & sen zala diz enfa ti ca mente

que o Bra sil é a “prova defi ni tiva” da apti dão da colo ni za ção por -

tu guesa para a vida tro pi cal, e a de Formação do Bra sil con tem po râ -

neo diz que “o Bra sil não é senão um epi só dio, um  pequeno deta -

lhe” no “qua dro  imenso” da mun dia li za ção dos mer ca dos como

emprei tada da  Europa sobre a Amé rica, a África e a Ásia. Con se gui -

mos a  proeza de ser, por tanto, a um só tempo aptos e adap ta dos,

ata dos e atra sa dos, e desen con tra dos de nós mes mos. Mas é jus ta -

mente, a meu ver, o des ve la mento des sas  linhas cru za das que esses

intér pre tes tra ça ram, uni fi cando o campo do seu pen sa mento, que

os atua liza  perante o con tur bado qua dro novo que se  coloca. Pois

um Bra sil em movi mento irre sol vido, maior do que eles, se per -

gunta e se diz atra vés deles.

Entre as mudan ças cul tu rais cru ciais das últi mas déca das está

o fato de que a mar gi na li dade escan ca rada pelo crime orga ni zado,

que rema ne jou dras ti ca mente o ima gi ná rio da  favela na vida bra -

si leira,  ganhou dimen são nacio nal e ela bo ra ção cul tu ral cor res -

pon dente na lite ra tura, no  cinema, no rap, no funk. (A come mo -

rar um gol, joga do res de fute bol estão visi vel mente longe da

cul tura reli giosa que acom pa nhou o jogo na forma “malan dra” dos

tra ba lhos de  macumba: ora apon tam o céu, gesto que Kaká mun -

dia li zou, numa alu são ao  divino, de base evan gé lica, ora apon tam
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e acio nam uma metra lha dora ima gi ná ria.) Ao rou bar a cena da

“dia lé tica da malan dra gem” que enfor mou a ima gem do Bra sil na

pri meira  metade do  século por meio do samba e do fute bol, a dia-

lética dura da mar gi na li dade, sem sín tese, sem folga e, afi nal, sem

dia lé tica, marca a atmos fera geral do país com a lem brança surda e

recal cada de um custo  social não redi mido. Ela não eli mina, no

 entanto, certa con fu são pecu liar e resis tente entre ordem e desor -

dem, tam pouco uma dinâ mica cul tu ral mais  fluida, que é o seu

 avesso. Ins taura-se assim uma certa zona inde ci dí vel entre a

 dureza e a  moleza, entre o corte drás tico da vio lên cia e a inde fi ni -

ção reni tente, que desa fia qual quer for mu la ção polí tica, artís tica

ou teó rica.

Ao lado disso, a crí tica da ideia de mes ti ça gem como traço sin -

gu lar da exis tên cia bra si leira e como cate go ria ope rante para o

enten di mento do Bra sil,  levada a  efeito por uma mili tân cia racia -

lista de ins pi ra ção norte-ame ri cana, com pre sença sig ni fi ca tiva na

uni ver si dade, pre tende con ver ter os ter mos com ple xos do pro -

blema à opo si ção ine quí voca entre  branco e negro.15  Embora apa -

reça tam bém como um sin toma real — a revan che con tra sécu los

de escra vi dão e inde fi ni ção —, essa cor rente, cal cada num  padrão

norte-ame ri cano, tenta o impos sí vel: des mi ti fi car a his tó ria da

expe riên cia bra si leira à luz de uma onto lo gia  racial dua lista que

essa mesma expe riên cia des mente e pro ble ma tiza. A droga-Brasil

é irre du tí vel a uma  lógica sim plista. As poten cia li da des sur preen -

den tes e trans for ma do ras do país, mesmo que utó pi cas ou frus tra -

das, se reve la ram sem pre, em dimen são cul tu ral,  quando se sus -

pen de ram num mesmo lance bar rei ras  sociais e mentais e  quando

veio à tona — na lite ra tura, na  música, no fute bol e em  outros cam -

pos — a com bi na ção inu si tada de que ele é feito.
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15. Uma crí tica  englobante a essa visão é desen vol vida por Anto nio Risé rio em A

uto pia bra si leira e os movi men tos  negros. São Paulo: Edi tora 34, 2007.
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Peço ainda a paciên cia do lei tor para mais uma  visita ao tema

do des tino da malandragem no Bra sil, com algu mas de suas impli -

ca ções  atuais. Como se sabe, Anto nio Can dido iden ti fi cou em

1971, atra vés do  romance Memórias de um sar gento de milí cias

(1853), de  Manuel Antô nio de  Almeida, o pro cesso da “dia lé tica da

malan dra gem” como o meca nismo de osci la ção entre a ordem e a

desor dem que carac te riza a socia bi li dade bra si leira, com a sua

carac te rís tica labi li dade entre os opos tos e a sua faci li dade para

jun tar ele men tos supos ta mente incom pa tí veis. No  romance, cuja

ação se passa no fim do  período colo nial,  durante o inter regno bra -

si leiro de d. João VI, um “ran cho de baia nas”, por exem plo, dança

numa pro cis são cató lica como se fosse já a ala de uma  futura  escola

de samba; o con tra ven tor fes teiro sai da pri são inves tido já como

sar gento de milí cias; o protossam bista faz a cari ca tura da auto ri -

dade sem dei xar-se pegar e o repre sen tante da lei está afi nal ves tido

de uni forme mili tar da cin tura para cima e de “sam bista” da cin tura

para baixo. Essa osci la ção entre hemis fé rios dis tin tos, mas poro sos

e pro mís cuos, podia ser vista como uma inter pe ne tra ção do cabe-

dal com o carnaval, da ordem pro du tiva com a impro du tiva, da lei

com a con tra ven ção, fla grada  naquela  camada popu lar de  homens

 livres não pro prie tá rios que, à mar gem da escra vi dão,  viviam a sua

con di ção para si tá ria e indo lente num ani mado moto-per pé tuo de

rixas e fes tas. Foca li zado num seg mento inter va lar da socie dade

escra vista, o dos  homens  livres na ordem escra vo crata — o bar -

beiro, o sacris tão, o  cigano, a coma dre, o mei ri nho, a Maria-Rega -

lada, a gente de ocu pa ção inde fi nida às vol tas com  súcias e patus -

ca das, todos envol vi dos em famí lias infor mais e tran si tó rias —,

esse  regime “malan dro” teve o poder de se irra diar pelo con junto

 social num pro cesso cujo cará ter con ta giante desa fia a inter pre ta -

ção. Como disse Paulo Aran tes, “o mais sur preen dente é que esta

 arraia miúda, bei rando a ano mia”, esse con junto de deso cu pa dos

na fron teira e à mar gem das clas ses deci si vas para a pro du ção, for -
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ne cesse o “tom ideo ló gico para o con junto da socie dade”, ins tau -

rando uma labi li dade entre opos tos, uma inter pe ne tra ção fes tiva

da qual par ti ci pa rão, a seu modo, os des cen den tes de escra vos e os

“deten to res do mando  social”.16 Que o modo de vida de uma  classe

eco no mi ca mente não deci siva se trans forme em “tom ideo ló gico”

gene ra li zado, ou, mais que isso, em modos de rela ção irra dia dos

por todo o con junto  social, não é, cer ta mente, uma pas sa gem fácil

de ser expli cada. Tal per mea bi li dade é sur preen dente, eu diria, jus -

ta mente por que rela ti viza a cate go ria  classe  social como capaz de

dar conta da dinâ mica aí envol vida,  vazando con ta gio sa mente

fron tei ras estru tu rais. Na colô nia, o vín culo eco nô mico com a his -

tó ria mun dial e a pro du ção para um mer cado dis tante, apa ren te -

mente  irreal, se expõe à pre sença con creta das cul tu ras  rituais ou

semir rituais, fes ti vas, hibri di za das, “a-his tó ri cas” e já mar ca das, na

base, pelo senso car na va li zante de seu  efeito dife rido em rela ção

aos mode los colo ni za do res, aos quais se mis tu ram. Um saldo

paró dico é quase ine rente a esses encon tros coti dia nos de dife ren -

ças, como se vê em tan tas cenas e qua dros do  romance de  Manuel

Antô nio de  Almeida e na pró pria  figura de um rei  ausente (“Era

no tempo do Rei”) que ri das tra pa lha das de seus mei ri nhos —

repre sen tan tes da lei que, na pri meira  página do livro, pedem pro -

pina para rela xar seus man da dos. Que uma Corte  fugida e desem -

bar cada intem pes ti va mente no Rio de  Janeiro possa soar como

um cor tejo car na va lesco, e que o rei, d. João VI, ganhe um indis far -

çado  aspecto  momesco em con so nân cia com o uni verso ambi va -

lente sobre o qual paira, são moti vos quase obri ga tó rios da cena

colo nial tar dia, cujo subs trato Memórias de um sar gento de milí -

cias fla grou de modo único. Esse mundo tem largo  alcance numa

his tó ria cul tu ral popu lar bra si leira subjacente ao desen vol vi -
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16. Paulo  Eduardo Aran tes, “A fra tura bra si leira do mundo:  visões do labo ra tó rio

bra si leiro da mun dia li za ção”. In Zero à  esquerda. São Paulo: Con rad, 2004, p. 62.
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mento do samba, e vai desem bo car por outro lado, como já dis se -

mos, nos escri tos de João Sal da nha sobre Gar rin cha. De  maneira

desi dea li zada e sem maio res mora lis mos, essa cul tura goza do pri -

vi lé gio de não levar as mas ca ra das do poder dema siado à risca e de

man ter uma con si de rá vel mar gem de folga  perante ape los pro du -

ti vis tas estri tos.

Foi exa ta mente isso que Anto nio Can dido viu no livro, de

cuja aná lise  extraiu, na parte final de seu  ensaio, uma inter pre ta -

ção de sur preen dente  acento posi tivo: sua atmos fera pro du zi ria

um encan ta dor “mundo sem culpa” de ânimo demo crá tico e

tole rante,  avesso a estig ma ti za ções e caças a bru xas. Com para o

cará ter exclu dente de socie da des puri ta nas, como a norte-ame -

ri cana monor ra cial e monor re li giosa (onde a forte intro je ção da

lei endu re ce ria o indi ví duo e o grupo, con fe rindo certa iden ti -

dade e resis tên cia, mas desu ma ni zando as rela ções), com o cará -

ter poten cial mente dia ló gico e  aberto da socia bi li dade espon tâ -

nea no Bra sil (onde o abran da mento dos cho ques entre a norma

e a con duta desa fo ga ria os con fli tos de cons ciên cia per mi tindo

maior acei ta ção do outro). Assim,  naquele  momento de dita -

dura em que foi  escrito o texto, a “dia lé tica da malan dra gem” (e

o decor rente “mundo sem culpa” ao qual está asso ciada) apa rece

a Anto nio Can dido como van ta gem sobre a ética pro tes tante e o

espí rito do capi ta lismo e como um “ trunfo para a hipó tese de

nos inte grar mos num mundo mais  aberto” (con forme a rese -

nhou  Roberto  Schwarz). Ins pi rado pela lei tura das Memórias de

um sar gento de milí cias, Antonio Can dido opta, pois, pela  tônica

afir ma tiva da ambi va lên cia sér gio-buar quiana e intro duz no

para digma  uspiano um inu sual elo gio das pecu lia ri da des bra si -

lei ras natas.

Ao fazer o  balanço posi tivo do  método crí tico exem plar do mes -

tre, em “Pres su posto, salvo  engano, de ‘Dia lé tica da  malandragem’”,

 Roberto  Schwarz intro duz, não obs tante, a con tra pelo, o “comen tá -
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rio impie doso da atua li dade” e cri tica a posi ti vi dade da inter pre ta -

ção final.17 Reba tendo dia le ti ca mente “o encan ta mento em que se

move a parte final do  ensaio” de Anto nio Can dido, res salta a neces -

si dade de pen sar os pro ces sos socio cul tu rais, norte-ame ri cano e

bra si leiro, no qua dro da “extraor di ná ria uni fi ca ção do mundo

con tem po râ neo, sob a égide do capi tal”.  Diante deste, con forme

 Schwarz, as môna das socio cul tu rais ima gi ná rias das  nações já não

 fariam sen tido, assim como o valor expli ca tivo do entre la ça mento

his tó rico e a-his tó rico, no Bra sil, de ordem e desor dem, de cabe dal

e car na val, muito menos de  Europa e África. Em vez disso, “o chão

prio ri tá rio de tudo” é a his tó ria socioe co nô mica, que deve ser

capaz de  incluir e inter pre tar “inclu sive o que lhe pre tenda esca -

par”. Pode mos dizer que, nesse  momento,  Roberto  Schwarz está

recons ti tuindo o paradigma Caio Prado  Júnior, para o qual o que

vale é o sen tido geral da for ma ção bra si leira na his tó ria mun dial do

capi tal,  perante o qual o elo gio do “mundo sem culpa” da espe ci fi -

ci dade bra si leira terá sido um deva neio do mais alto nível, a ser, no

 entanto, iden ti fi cado e cor ri gido como tal.

Ao  fechar o argu mento,  Schwarz acres centa, a pro pó sito, um

 aspecto menos geral mas, me  parece, no ponto: a repres são desen -

ca deada pela dita dura mili tar, “com seus inte res ses clan des ti nos

em faixa pró pria, sem defi ni ção de res pon sa bi li da des, e sem pre a

bem  daquela mesma moder ni za ção”, par ti ci pa ria tam bém, de

forma per versa, nada encan ta tó ria, demo crá tica e poten cial mente

pro gres sista, da atmos fera de “mundo sem culpa” que carac te ri za -

ria a “dia lé tica da malan dra gem”. A esse exem plo, pró prio de um

 estado de exce ção, pode ría mos, con cor dando com a obje ção,

acres cen tar  outros, mais coti dia nos, resis ten tes e típi cos, que par -

ti ci pam da feno me no lo gia do “mundo sem culpa” como um sor ve -
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17.  Roberto  Schwarz, “Pres su pos tos, salvo  engano, de ‘Dia lé tica da  malan dra gem’”.

In Que horas são? São Paulo: Com pa nhia das  Letras, 1989, pp. 129-55.
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douro para o  abismo: vio lên cia para po li cial, trá fico de influên cias,

impu ni dade pelo alto, apro pria ção par ti cu lar da coisa  pública

quase como praxe da vida polí tica (e tal como veio à cena, de

 maneira inde fi nida entre a saúde ou a  doença nacio nal, nas duas

últi mas déca das). Assim tam bém,  enquanto a into le rân cia e o

 racismo explí cito nos Esta dos Uni dos se fazem acom pa nhar em

 alguns momen tos de clara afir ma ção de direi tos indi vi duais poli -

ti ca mente cor re tos, no Bra sil a fle xi bi li dade e a tole rân cia con vi -

vem com a ano mia e a difi cul dade,  quando não a osten siva resis -

tên cia, a for mulá-los e  afirmá-los (o que situa, por sua vez, a razão

de ser, junto com a sua arti fi cia li dade, do argu mento racia lista no

Bra sil).

Se for mos fundo na pró pria for mu la ção tex tual de Anto nio

Can dido, porém, vemos que ela mesma é mais com plexa do que a

sua con clu são explí cita e vai mais além de uma carac te ri za ção dual

do posi tivo e do nega tivo. Ao defi nir a sociabilidade bra si leira a par  -

tir da aná lise do  romance, Can dido apre senta-a como uma “vasta

aco mo da ção que dis solve os extre mos, tira o sig ni fi cado da lei e da

ordem, mani festa a pene tra ção recí proca dos gru pos, das  ideias, das

ati tu des mais dís pa res,  criando uma espé cie de terra de nin guém

moral onde a trans gres são é ape nas um matiz na gama que vai da

norma ao crime” (o grifo é meu).18 Ou seja, essa rea li dade move -

diça, na qual se reco nhece o Bra sil, é um largo gra diente sem las tro

fixo que com porta, como aspec tos do mesmo pro cesso, a malan -

dra gem car na va li zante e a mar gi na li dade ter rí fica con fun dida

com a ordem.19 Sem  fechar-se numa defi ni ção de tipo essen cia lista,

o  núcleo dia lé tico do argu mento de Anto nio Can dido iden ti fi cava
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18. Anto nio Can dido, op. cit., p. 51.

19. Como Gil berto  Freyre temia, aliás, no seu pre fá cio ao livro de Mário Filho —

no caso de que o fute bol e a  música popu lar não cum pris sem sufi cien te mente o

seu papel subli ma dor e har mo ni za dor.
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assim, na socia bi li dade bra si leira, um campo pouco favo rá vel ao

enrai za mento da per so na li dade auto ri tá ria, ao preço de des li zar

numa pista em que a norma e o crime se comu ni cam vir tual mente

atra vés de um sem- número de expe dien tes inter me diá rios. Diga -

mos que a efe tua ção cabal desse arco  fluido, em toda a sua exten -

são e em sua pola ri za ção cru zada, marca hoje o país e, de maneira

emblemática, a  cidade do Rio de  Janeiro,  levando a “dia lé tica da

malan dra gem”, que é tam bém a da mar gi na li dade, à mais plena

rea li za ção da sua irrea li za ção (sem car re gar no para doxo, mas

acen tuando o fato como expres são da não rea li za ção  social de suas

poten cia li da des posi ti vas).20 Por outro lado, vale lem brar que foi

exa ta mente por esse mundo vivo e  aberto ao con tato real entre os

opos tos mais subli mes e ter rí veis que Paso lini se apai xo nou, em

sua pas sa gem pelo Rio, à mesma época da publi ca ção de “Dia lé tica

da malan dra gem” (mundo que ele con tra pu nha ao abur gue sa -

mento e à fas cis ti za ção que via na juven tude ita liana). Essa posição

ressoa ainda, pode-se dizer, na afirmação recente de Jorge Maut-

ner: “ou o mundo se brasilifica, ou vira nazista”.

Paulo Aran tes reto mou, no já  citado “A fra tura bra si leira do

mundo:  Visões do labo ra tó rio bra si leiro da mun dia li za ção”,21 o mo -

te do “mundo sem culpa”. Empenhado em liqui dar qual quer ilu  são

 acerca da socia bi li dade plás tica e ver sá til bra si leira  enquanto um

 trunfo no cená rio nacio nal ou mun dial, toma como refe rên cia

der ri só ria o con ceito de brazilianization — cate go ria socio ló gica

 criada por  Michael Lind para  nomear o pro cesso pelo qual  avança

nos Esta dos Uni dos a fra tura  social, a cris ta li za ção em cas tas que
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20. Um exem plo can cio nal do sen ti mento de ambi va lên cia em rela ção ao Rio de

 Janeiro: Chico Buar que faz em “Subúr bio”, do CD Carioca (2006), o  lamento do

Rio como  cidade par tida, e em “ Carioca”, do disco As cida des (1998), o elo gio do

Rio como  cidade fusio nal.

21. Em Paulo  Eduardo Aran tes, op. cit., pp. 25-77.
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 separa os bran cos ricos no topo, empa re da dos em con do mí nios

fecha dos e des ti tuí dos de quais quer obri ga ções cívi cas, os  negros e

mula tos na base, aban do na dos à sua sorte, e uma “ aflita maio ria”

espre mida e sem espe ran ças.22 Com pleta o qua dro uma  guerra de

clas ses hori zon ta li zada, em que “o res sen ti mento pro vo cado pelo

declí nio eco nô mico” se  expressa “muito mais na hos ti li dade entre

gru pos na base do que numa rebe lião con tra os do topo”,23 acom -

pa nhada ainda de um  aumento sig ni fi ca tivo na pro por ção dos

encar ce ra men tos. A emer gên cia des ses aspec tos “bra si lei ros” na

desor dem-em-pro gresso norte-ame ri cana, reco nhe cí veis tam bém

em paí ses euro peus de ponta, nomea da mente a  França,  poriam o

Bra sil,  segundo Aran tes, na posi ção exul tan te mente vexa mi nosa de

cons ti tuir-se na “van guarda do pior”: o “país do  futuro” rea li za ria

por ante ci pa ção a fra tura  social em anda mento nos Esta dos Uni dos

e na  Europa, sem nunca ter che gado a cum prir mini ma mente a

“agenda”  moderna. Aran tes anun cia, assim, sem dis far çar certo

 júbilo hiper crí tico, que o  futuro do mundo é o Bra sil e que o Brasil

é o fim do mundo, nos  vários sen ti dos da pala vra fim— des tino, con -

su ma ção, fra casso. Des preza as lei tu ras posi ti vas do modo bra si -

leiro no qua dro con tem po râ neo e dá o pro cesso por arre ma tado:

reduz em massa a sin gu la ri dade bra si leira à sin to ma to lo gia do

“cro ni ca mente inviá vel” (tomando o filme de Sérgio Bianchi como

referência).

Sem pre se pode dizer que há todas as  razões para o pes si -

mismo, menos uma, ou meia: que o jogo só acaba  quando ter mina,

como se diz na gíria fute bo lís tica, e que nin guém está em posi ção

de domi nar todas as suas variá veis. Além disso, a cul tura dá sobre

os esta dos das coi sas tes te mu nhos às vezes mais inter ro gan tes e

ina ca ba dos e, por isso mesmo, mais afir ma ti vos do seu  estado de
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22. Em  Michael Lind, The next Ame ri can  nation. Nova York: The Free Press, 1995.

23. Paulo  Eduardo Aran tes, op. cit., p. 31.
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acon te ci mento. Vol tando ao nosso  assunto cen tral: o qua dro tra -

çado  indica o lugar único que o fute bol aca bou por ocu par no

mundo con tem po râ neo. É um lugar ampla mente  exposto à vio -

lên cia entre  iguais, à  guerra hori zon tal de clas ses, ao dila ce ra mento

 social e à ano mia, que encon tram nele um ponto de des carga.

 Exposto igual mente a todas as mano bras da publi ci dade capi ta -

lista, é ainda assim o lugar onde se encon tra algo que “falta ao coti -

diano capi ta lista”, como disse Terry Eagle ton con si de rando o fute -

bol  inglês, ou algo que não se encon tra facil mente no mundo: um

 código sim bó lico reco nhe cí vel, capaz de expres sar e atra ves sar as

dife ren ças cul tu rais, a pos tu la ção e a supe ra ção da con cor rên cia na

forma de um jogo-rito, a quadratura do circo, mesmo no  limite da

sua invia bi li za ção.

epí logo

 Quando as figu ras de Pelé, Gar rin cha,  Ronaldo e  Ronaldo

Gaú cho, repre sen tan tes da lenda do fute bol bra si leiro, pro vin dos

de um país que sem pre equa cio nou mal as suas difi cul da des e

potên cias, são legí veis com niti dez nos mais remo tos con fins do

pla neta como uma promessa de feli ci dade que se cum pre, pen sa -

mos no “ Emplasto Brás Cubas” de  Machado de Assis: a pre ten dida

pana ceia que deve ria curar a huma ni dade, mas que em vez disso

causa ridi cu la mente a morte de seu inven tor, antes mesmo que ele

che gue a  inventá-la. Não é difí cil ler nesse epi só dio uma alu são irô -

nica e cor ro siva ao Bra sil. Mas se o  famoso dri ble em xis, de Pelé,

sobre o  goleiro do Uru guai, na Copa de 1970, nos  remete ao xis da

ideia fixa de Brás Cubas (“pen du rou-se-me uma ideia no cére bro.

[...] Deu um  grande salto, esten deu os bra ços e as per nas, até tomar

a forma de um X: deci fra-me ou  devoro-te”), ele rea liza, em outra

chave, junto com os dri bles e cabrio las de Gar rin cha, a quin tes sên -
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cia do  emplasto: o alí vio da nossa melan có lica huma ni dade (“essa

ideia era nada menos que a inven ção de um medi ca mento  sublime,

um  emplasto anti-hipo con dríaco, des ti nado a ali viar a nossa

melan có lica huma ni dade”). (Que o diga o dire tor da biblio teca de

Bagdá, ao reco nhe cer, como vimos, o valor ines ti má vel da atua ção

do téc nico bra si leiro que levou o time ira quiano, em ter ri tó rio

con fla grado, a con quis tar em 2007 a Copa da Ásia  unindo excep -

cio nal mente suni tas, xii tas e cur dos.)

Para além do bem e do mal, o fute bol bra si leiro  insiste, desa -

fia dora e iro ni ca mente, como o  emplasto Brás Cubas que deu certo.

 Quando os  sinais legí veis do Bra sil são inter pre ta dos no mundo

como leve mente incon se quen tes no seu cha mado ao pra zer, ao

mesmo tempo em que o país,  regido pelos frívolos e os graves — “as

duas colu nas máxi mas da opi nião” —, se torna super fi cial e

 pesado, ele tes te mu nha ainda, ou tes te mu nhou, junto com a

 música popu lar, e não des co lado da lite ra tura, uma das mais ori gi -

nais pro pos tas do nosso  esboço de civi li za ção: a res pi ra ção fora do

pro du ti vismo sem tré gua, a capa ci dade de comu ni ca ção entre

lógi cas múl ti plas, e a  leveza pro funda.
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“1 × 0” (choro de Pixinguinha & Lacer -

da), 208

Ab’Sáber, Tales, 339, 343-4

Abbondanzzieri, 163

Ademir da Guia, 322-5, 331, 382

“Ademir da Guia” (João Cabral), 324

Adidas, 160, 354, 357, 372

Adorno, Theodor, 149, 154

Adriano, joga dor, 126, 385, 392

Afeganistão, 23

Afonsinho, joga dor, 327

África, 23-4, 38, 355, 420, 425

Agamben, Giorgio, 73

Agostinho, Santo, 247

Ajax, 47, 134

Albertosi, 292

Alemanha, 21-2, 27, 65, 135, 163, 310,

321, 326, 340, 354, 379, 385-6, 394

Alencar, José de, 254

Alexandre Pato, 402

Alicate, golei ro, 31

alie na ção, 43, 175-7, 180, 210, 417

Allen, Woody, 144

Allianz Arena, está dio, 66

Almeida, Manuel Antônio de, 189,

279, 422-3

Almirante, can tor, 252

Amarcord (filme), 30

Amarildo, joga dor, 282

Ambev, 388

ambi va lên cia, 418

América do Rio de Janeiro, 102, 198,

212, 236

América do Sul, 24, 218, 351, 355

América Mineiro, 319

Anatomia de uma der ro ta (Perdigão),

246-7

Anderson, 369

Andrade, Carlos Drummond de, 273,

284, 307, 348

Andrade, Mário de, 181, 209-10, 222,

230, 235-6, 275, 278, 307, 419
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Andrade, Oswald de, 180, 224, 235,

356, 415

Ano em que meus pais saí ram de  férias,

O (filme), 12

Antezana, Luis, 214, 271, 273, 276

Antonio, tio de Ademir da Guia, 323

Antropofagia, 181, 207, 303, 358, 400,

415, 417

ape li dos, 364-8, 417

“Aquarela do Brasil” (Ari Barroso), 236

Arábia Saudita, 119
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Arantes, Paulo Eduardo, 422-3, 427

Araújo, Ricardo Benzaquen de, 264,

413

arbi tra gem, 104-10, 128-9, 192

Arco e a lira, O (Octavio Paz), 317

Arendt, Hannah, 124

Argentina, 17, 22, 56, 64, 135, 163, 194,

201, 213, 224, 235, 321, 326, 328,

335, 337, 339, 345, 380, 385; e o

Brasil, 336-8; vs. Alemanha, 163

Argentina 6 × Peru 0 (1978), 328

Arnaldo, joga dor, 213

Arnold, Thomas, 91

arte, 396, 397, 398, 402; norte-ame ri -

ca na, 146-8, 150

Ásia, 24, 420, 430

Assis, Machado de, 40, 168-70, 172-4,

179, 191, 198, 206, 227, 231, 241,

265, 368, 383, 404-8, 414, 429

Atlético Mineiro, 51, 139, 327, 330

Babo, Lamartine, 255

Baggio, 332, 350
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(expo si ção), 158

Bandeira, Manuel, 58, 234

Bangu, 196, 200, 206, 232, 281

Banks, golei ro, 292

Barbosa, golei ro, 138, 261, 262-3, 349

Barbosa, joga dor, 31

Barbosa, Rui, 200-1, 356

Barcelona (clube), 47, 119, 354-5, 357,

362, 380-1, 384

Barra, Alan, 151

Barreto, Lima, 202-6, 227, 337-8
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Barroso, Ari, 236, 252

Barthes, Roland, 62
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bas que te, 19, 21, 71, 95, 99, 100, 103,

108, 110-1, 113, 152, 154, 352-4, 357

Batista, joga dor, 339

Bauer, 222, 250, 267

Beatles, 90

Bebeto, 345, 348-9, 364, 366

Beckenbauer, 332, 364

Beckham, David, 18, 319

Beija-Flor da Vila Margarida, 29, 41

bei se bol, 19, 113, 148, 152, 154, 354

Bélgica, 119, 379

Bellos, Alex, 175, 273, 276

Benfica, 37

Benjamin, Walter, 137

Berlusconi, Silvio, 354

Bianchi, Ney, 268, 269

Bigode, joga dor, 261-3, 365

Boca de ouro (Nelson Rodrigues), 233

bola, 57-60, 141, 144-5, 156, 159-60,

220; e campo, 60-1, 99; mito lo gia e

his tó ria, 61-8

Bolado, Carlos, 23

Boleiros (filme), 103

Bolívia, 193, 346

Bombas de ale gria (Pepe), 30, 301

Boniface, Pascal, 22, 24
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Borges, Jorge Luis, 336

Bossa nova, 273-4, 366

Botafogo, 140, 200, 230, 267, 279, 282,

294, 303, 327

Bourdieu, Pierre, 11

Bragantino, 377

Braguinha, 252

Branco, joga dor, 316, 349

Brás Cubas, 40, 171, 174, 180, 265, 285,

429, 430

Brasil 0 × Escócia 0 (1974), 326
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Brasil 2 × Tchecoslováquia 2 (1938),

185
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Brasil vs. Itália (Copa de 1970), 120
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Brito, Valdemar de, 288

Brochand, Pierre, 24

Brotherson, Gordon, 72

Buarque, Chico, 31, 60, 155, 217, 218,

220, 229, 311, 317, 367, 427
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Burke, Peter, 79, 83, 84

caça à rapo sa, 86

Caju, Paulo César, 102, 326

cal cio flo ren ti no, 104

Caldeira, Jorge, 21, 353, 358, 359, 375
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Campos, Haroldo de, 277-8
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Campos, Paulo Mendes, 266, 270-1
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424-6
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206, 252

Cardoso, Fernando Henrique, 411
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Careca, joga dor, 330

Careta, 337

Carlos Alberto, joga dor, 36, 126, 135,

198, 303, 345

Carroll, Lewis, 271

“car ros sel holan dês”, 26, 134, 321, 326

Carvalho, Jaime, 252

Carvalho, Paulo Machado de, 293

Casa-gran de & sen za la (Freyre), 195,

264, 275, 409, 414, 420

Castello, José, 287

Castilho, 140

Castro, Ruy, 266, 268-9, 273, 275, 277,

284

cate nac cio ita lia no, 67, 115, 134
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CBF, 259, 294, 299, 308, 331, 353, 359-

60, 373, 388

Cejas, 36

Celtics, 47

Ceni, Rogério, 140

Cerezo, Toninho, 329-30, 332, 339,

341, 344, 347

Chagas, Marinho, 326

cha péu, 316-7, 382

Chichén, 73-4
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Chile, 267, 283, 385

China, 22, 281, 355
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219
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Cicarelli, Daniella, 363

Cicinho, 395

cine ma novo, 274

cír cu lo e qua dri lá te ro, 60, 94

Clodoaldo, 36, 135, 305
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Coca-Cola, 21, 25, 160

Cocteau, Jean, 246

Coelho Neto, 197, 202, 204, 206, 217

Coelho, Arnaldo César, 121

Colômbia, 38, 140

colo ni za ção bra si lei ra, 409

Como o fute bol expli ca o mundo (Foer),

47, 355

“com ple xo de vira-latas”, 171, 264, 268,

415

con cre tis mo, 274

Condição huma na, A (Arendt), 124

con su mis mo, 15, 54, 402

Continental da Vila Melo, 30

con tin gên cia, 20

Contrarreforma, 83, 84, 415

con vul são de Ronaldo, 370-6

Copa de 1930, 183

Copa de 1934, 183

Copa de 1938, 183-97, 236, 241, 246

Copa de 1950, 104, 138, 171, 189, 197,

235, 238, 245-67, 399-400

Copa de 1954, 26, 267, 316, 399

Copa de 1958, 197, 267-75, 279, 282,

312, 316, 399

Copa de 1962, 267, 282, 300, 370

Copa de 1966, 293, 300

Copa de 1970, 12, 39, 64, 114, 120, 126,

130, 135, 139, 178, 267, 274, 280,

290-1, 293-309, 322, 429

Copa de 1974, 64, 325, 329

Copa de 1978, 56, 64, 303, 328

Copa de 1982, 120, 329-30, 334, 339

Copa de 1986, 119, 343
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Copa de 1994, 151, 329, 345-50, 363

Copa de 1998, 109, 164, 351-2, 358,

364, 369-78

Copa de 2002, 65, 318, 352, 363, 369,

374, 376-81
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Copa de 2006, 21, 25, 41, 57, 65, 128,

157-67, 336, 352, 384-95

Copa Roca (1914), 213

Coreia, 27, 65, 376

Coreia do Sul, 359

Corinthians, 50, 206, 208, 322, 330

Corinthians da Vila Cascatinha, 30

Corinthians Football Club, 101

corpo a corpo, 101, 102

Corrêa, Zé Celso Martinez, 416

Corriere della Sera, 118

Corso, 117

“corta-luz”, 310, 335, 341, 379

“Corvo, O” (Poe), 247

Costa, Flávio, 129, 249, 251, 263

Coutinho, 35-7, 228, 231, 287

Coutinho, Cláudio, 126, 194, 301, 328-

31, 393
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crí que te, 88

Crítica, A, 233
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168-72

Crônica de 1893 (Machado de Assis),

172

Cruyjff, Johan, 26, 134, 332, 364

Cruzeiro, 51, 139, 295, 357

Cubatão, 33

Cunha, Euclides da, 380

Curupaiti, 202

Cury, Athié Jorge, 288

Da Vinci, Leonardo, 212, 229, 251

dádi va, 399-400

dádi va-dívi da, 82, 87, 94
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61

Dario, joga dor, 299, 302

Dasayev, 335

De Castilho, 136
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dinho), 377

Delgado, Ramos, 36
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demo cra cia  racial, 182, 197, 199, 238-

40, 244, 408

Denílson, 133, 369, 382

Deportivo La Coruña, 314
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Borges), 234

Desiderio, Giancristiano, 291-2, 332-

3, 349
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80, 282, 406, 421-9
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Diaz, Ramón, 339

Didi, joga dor, 267, 269-70, 272, 279,
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Djalma, joga dor, 39, 267

Djalminha, 314, 382
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Dondinho, 266
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6, 218, 297, 334, 359
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435

11050 - veneno remedio:11050 - veneno remedio  4/5/10  10:36 AM  Page 435



dri ble, 270, 310-2; de Garrincha, 270;

dri ble da vaca, 310; em elás ti co,
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Dudu, joga dor, 324, 365

Dunga, 109, 346, 348-9
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Éder, 310, 330, 335, 339

Edílson, 369, 379
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Elias, Norbert, 81, 86, 90
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180, 265, 397, 429-30
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Escócia, 47, 315, 326, 335
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288, 405, 407, 410, 413, 415, 421-2

Eskander, Saad, 23

Espanha, 22, 120, 164, 193, 249, 251-3,

258, 263-4, 354, 357, 380
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Estádio Jornalista Mário Filho ver Ma -
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Estado de São Paulo, O, 60, 209, 381

Estados Unidos, 22, 24, 142, 146, 148-

53, 359, 364, 426, 427; fute bol nos,
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Estrela soli tá ria (Ruy Castro), 266, 275
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Euller, 313

Europa, 13, 24, 28, 54, 84, 95, 115, 145,

175, 179, 193, 222, 224, 308, 332,

345, 355, 357, 360, 399, 415, 420,
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339, 341, 344
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28, 175, 179, 417
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330-1, 377
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236, 319, 331
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gêne ros nar ra ti vos, 19, 103-4, 114, 120,

398

Gentile, joga dor, 340
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golei ro, 136-41, 212-6

Golias, Ronald, 307

Gradín, 224-5

Grande Otelo, 307

“Gravatinha”, 122, 132, 150, 215, 261
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255

História polí ti ca do fute bol bra si lei ro

(Santos), 212

Histórias das que bra das do mun da réu

(Plínio Marcos), 30

Hitler, Adolf, 52

Hobbes, Thomas, 333

Hobsbawm, Eric, 17, 24, 43, 55, 178

Holanda, 27, 47, 155, 325-6, 348, 357,

359, 364

Holanda 2 × Brasil 0 (1974), 326

Holanda, Bernardo Borges Buarque

de, 234

Holanda, Chico Buarque de ver Buar-

que, Chico

Holanda, Sérgio Buarque de, 40, 169,

189, 366, 367, 409, 417-8

Holderlin, 21

Hollywood, 21

“homem cor dial” bra si lei ro, 169, 189,

366-8, 409, 418

Homem que rou bou a taça do mundo, O

(filme), 307

Homo  ludens (Huizinga), 180

Homo sacer: o poder sobe ra no e a vida

nua (Agamben), 73

homos se xua li da de, 60

Hornby, Nick, 36, 306, 318

Houellebecq, Michel, 395-7

Huizinga, Johan, 180

Hungria, 267
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Hungria 4 × Brasil 2 (1954), 267

Husseim, Saddam, 23

Hutchinson, 84

ideal-de-eu, 34, 161

“ ideias fora de lugar”, 405, 411

iden ti da de nacio nal, 27

Igor Netto, 270

 índios fox, 69

Inglaterra, 22, 47, 67, 81, 85, 88-9, 91,

97, 99, 119, 201, 213, 218, 272, 290,

292-3, 305, 307, 318, 336, 379, 381;

par la men ta ris mo na, 89; vida rural

na, 96-9

Inter de Milão, 134, 357, 362, 376, 385

Internacional de Porto Alegre, 330

inter pre ta ções do Brasil, 40, 175, 409-

29

Introdução à crí ti ca da filo so fia do direi -

to de Hegel (Marx), 43

inven ção do fute bol, 87-95

Ipiranga (clube), 200, 209, 222

Iraque, 23, 152

Isabel, prin ce sa, 197

Isidoro, Paulo, 330

Itália, 22, 27, 39, 50, 65, 120, 135, 163-4,

179, 183, 185, 187, 190-1, 193-4,

200, 208, 291, 321, 329, 335, 339-42,

349, 354, 359, 380, 402

Itália 2 × Argentina 1 (1982), 339

Itália 2 × Brasil 1 (1938), 185

Itália 3 × Brasil 2 (1982), 340-3

Itanhaém, 31

Iugoslávia, 193, 249, 326

Jabaquara (time), 30, 38

Jaguaré, joga dor, 236

Jair, joga dor, 250

Jairzinho, joga dor, 290, 305, 322, 366

Japão, 22, 27, 65, 376, 386, 393, 395

jazz, 151, 367

João de Barro ver Braguinha

João VI, d., 422-3

Jobim, Tom, 367

jogo e rito, 70, 75

Jordan, Michael, 357, 359

Jornal dos Sports, 194, 234

Jovem Guarda, 274

Julinho, joga dor, 267, 366

Juninho Paulista, 379

Juninho Pernambucano, 395

Júnior, joga dor, 330, 341, 343

Juventus, 119

Kaká, 126, 366, 385, 388, 394, 402, 420

kema ri, 93

Kemp, Jack, 151

Kléberson, 369, 379

Kocsis, 225

Kruschner, 193

Kubitschek, Juscelino, 245

Kuhn, Thomas, 315

Kuznetzov, 269

Lacan, Jacques, 161, 348

Lacerda, Benedito, 208

Ladislau, tio de Ademir da Guia, 323

Laércio, 36, 140

Lahud, Michel, 13, 15, 178, 260, 402

Laranjeiras, 208, 212

Laurenti, Mariano, 118

Lazaroni, 130

Leandro, joga dor, 330, 341

Leão, golei ro, 139, 326

Lee, Rita, 285

lei, 86, 399-400

Leibniz, Gottfried Wilhelm von, 395

Leminski, Paulo, 306
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Leônidas, 183, 184, 192-4, 199, 220,

226, 228, 231, 234, 236-7, 239, 251

Lévi-Strauss, Claude, 68-9, 70, 75, 197

Liedholm, Nils, 291

lín gua geral, 16, 20, 88, 399

lite ra tu ra e fute bol, 401, 404-9

Lobato, Monteiro, 201

lógi ca clás si ca, 120-2, 143, 146, 378

lógi ca da dife ren ça, 122-4, 131-3, 136,

142, 155, 178, 272, 292, 303, 351,

358, 380, 385, 392

lógi ca dia lé ti ca, 122, 124, 134-6, 142,

155, 292, 385

lógi ca empre sa rial, 124, 130, 160, 162,

354-60, 372

lógi ca trans cen den tal, 121-2, 146

lógi cas do fute bol, 120-3, 135

“Lógicas do fute bol” (Sampaio), 120,

122

Lokomotiv, 52

Lopes, Dirceu, 295

Lopes, José Sergio Leite, 205, 232, 238,

253, 271, 281, 286, 364

“lugar fora das  ideias”, 207, 405, 412

Luisinho, 330, 335

Luizão, 379

Lula (Luiz Inácio Lula da Silva), 366

Lula, diri gen te do Santos, 129

Luta, A (Mailer), 271

Luxemburgo, Wanderley, 368, 377-8

Machado de Assis, Joaquim Maria ver

Assis, Machado de

Machado, Cristiano, 259

Macunaíma (Mário de Andrade), 181,

235, 257, 272, 277, 283, 285-6, 418

Magno, M. D., 241

Magnum, agên cia, 59

Magos da bola (filme), 118

Mailer, Norman, 271

malan dra gem, 102, 182, 189, 243-4,

280, 406, 422, 424-6

Malho, O, 207-8

Malta, 22

Mammì, Lorenzo, 151, 366, 367

Manchester United, 354

Manchete Esportiva, 268

Manhã, A, 233

“Manifesto antro pó fa go” (Oswald de

Andrade), 180-1

Mano, joga dor, 202

Manoel Maria, 36

Manteiga, joga dor, 198-9, 236-7

Mao Tsé-tung, 280

Maquiavel, Nicolau, 333

Mar del Plata, Estádio de, 328

Maracanã, 37, 119, 171, 238-9, 245,

247-9, 251-2, 256, 262, 265, 331,

339, 346, 399

Maradona, 44, 119, 156, 221, 316, 332,

335, 339, 345

Maranhão, joga dor, 213

Marcelinho Carioca, 316

Marcos, Plínio, 30

Maresca, Sylvain, 271, 281

Mário Filho, 187-8, 190-1, 194, 196-7,

199, 202, 208, 215-8, 226, 230, 232-

40, 243, 248, 250, 263, 283, 287, 314,

415, 426

mar ke ting, 65, 128, 131, 161, 351, 356,

372, 387

Martins, José de Souza, 48-9, 69

Marx, Karl, 43, 178

Materazzi, 21, 165, 166-7

Matta, Roberto da, 149, 260

Mauss, Marcel, 82-3, 86

Máximo, João, 193, 253, 267, 299

Mazurkiewicz, 319
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Mazzola, 118

Mazzoni, Tomás, 183-6, 189, 192, 193,

223-5

McDonald’s, 21, 363

McGahey, 217

Meazza, 186

Médici, Garrastazu, 274, 280, 298, 299

Médio, tio de Ademir da Guia, 323

Meisl, Willy, 251, 266

Melo Neto, João Cabral de, 145, 309,

324

Melville, Herman, 149

Memórias de um sar gen to de milí cias

(Almeida), 189, 279, 422-4

Memórias pós tu mas de Brás Cubas

(Machado de Assis), 16, 40, 171,

174, 180, 265, 285, 429-30

Mendonça, Ana Amélia, 213

Mendonça, Jorge, 329

Mendonça, Marcos de, 197, 198, 200,

212-7, 221, 236

Mengálvio, 35

Messi, Lionel, 119

mes ti ça gem, 405, 414, 421

México, 33, 62, 65, 70, 72, 119, 175, 249,

267, 280, 307, 322

México pré-his pâ ni co, 62, 70, 72

Michels, Rinus, 26, 134

Migliaccio, Flávio, 103

Mil e uma noi tes de fute bol: O Brasil

moder no de Mário Filho (Silva),

202, 232, 239

Milan, 354, 385

Milla, Roger, 140, 355

Miller, Charles, 200

Miranda, Carmem, 239

Miranda, Eurico, 347, 355

Miroir des Sports, 222

Mitologias (Barthes), 62

mole que, 216, 364

“Moleque e a bola, O” (Chico Buarque),

60, 217-8

Montenegro, 163

Montezuma II, impe ra dor, 74

Moraes Neto, Prudente de, 234

Moraes, Ângelo Mendes de, 259

Moraes, Vinicius de, 367

Morales, Wagner, 48

Moreira, Zezé, 267

Morfologia do Macunaíma (Haroldo

de Campos), 277

mula to, 174, 194-9, 206, 231, 414

multi-cul tu ra lis mo, 18

Mundo Esportivo, O, 237

Mundo, O, 259

Museu Pergamon, 158

Mussolini, Benito, 183

Nabuco, Joaquim, 407

Naismith, James, 99

Naves, Rodrigo, 404

Neder, Vander, 213

Negro no fute bol bra si lei ro, O (Mário

Filho), 196, 208, 216, 218, 232, 236,

239, 242, 415

 negros no fute bol bra si lei ro, 226-9

Nelinho, 316, 366

Neném Prancha, 281

Neto, joga dor, 316

Nigéria, 359

Nike, 21, 160, 162, 353-4, 357-9, 372,

383

Nimzovitch, 271

Nogueira, Armando, 270

Nova Guiné, 68-9, 220

Nova Zelândia, 335

Novais, Fernando, 418

Oceania, 355

Odivan, 368
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Oiticica, Hélio, 151

Olivetto, Washington, 376, 381

ONU, 129, 152, 355

Orlando, joga dor, 36

Orleans e Bragança, prín ci pe de, 224

Oscar, joga dor, 330

Ostermann, Ruy Carlos, 377

oti mi za ção do ren di men to, 125-8, 146,

216, 301, 303, 321, 346, 352-3, 358,

380, 392, 400

Owairan, Saeed Al-, 119

Ozzetti, Ná, 333

Pacaembu, está dio do, 249

Pagão, 35, 317

Pagodinho, Zeca, 377

Palestina, 355

Palmeiras, 38, 50, 200, 324, 377

Paris Saint-Germain, 354, 381

Parmênides, 291-2, 349, 376

Parreira, Carlos Alberto, 126-7, 130,

132, 301-2, 329, 331, 345, 349, 377-

8, 386, 391-5

Pasolini, Pier Paolo, 13-5, 20, 28, 52,

114, 116-9, 126, 177-80, 306, 315,

318, 321, 336, 402, 417, 427

passe de “três dedos”, 314, 341, 382

Pasta Júnior, José Antonio, 245

Patesko, 192

patriar ca lis mo, 412, 414, 416-7

Pau Grande, 232, 266, 278, 281, 283-4

Pauliceia des vai ra da (Mário de An dra -

de), 209-10

Paulistano, 200, 222

Paulistano 7 × Selecionado fran cês 2

(1925), 223

Paysandu Cricket, 200

Paz, Octavio, 317

Pedro II, d., 224

Peixoto, Afrânio, 204

pela da, 31, 74, 103, 128, 185, 205, 217,

219-21, 286, 297

Pelé, 23, 35-9, 119, 135, 139, 174, 197,

226, 228, 231, 251, 266, 268, 270-1,

273-4, 280, 282, 285-93, 295, 300,

302-3, 305-6, 308, 316-9, 324, 331,

336, 348, 356, 363, 365, 370, 376,

382, 387, 393, 395, 404-8, 429

Pelé eter no (filme), 38, 119, 287

Pelé Station (expo si ção), 159

Pelé: os dez cora ções do Rei (Castello),

287

Pensamento selvagem,O (Lévi-Strauss),

68

Pepe, 30, 35, 37, 251, 301, 356

Perdigão, Paulo, 246, 248

Pereira, Leonardo Affonso de Miran da,

194, 198, 200, 207

Pereira, Luís, 326

Peres, Waldir, 330

Perez, Marinho, 326

Perón, Evita, 239

Peru, 328, 339

Peruíbe, 31

Pessoa, Epitácio, 201

Pessoa, Fernando, 135

Piazza, 295, 305

Pignatari, Décio, 288, 323

Pimenta, Ademar, 193

Piola, 185-6, 188, 190, 263

Pixinguinha, 208, 234

Plassmann, Raul, 139

Platão, 40, 161, 291, 333

Platini, 291, 343, 364

Platone e il cal cio: sag gio sul pal lo ne e la

con di zio ne umana (Desiderio), 291

Pociello, Christian, 87-8, 90, 97, 143

Poe, Edgar Allan, 247, 398
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poe sia do fute bol ver fute bol de poe sia

Polônia, 184, 193, 220, 325, 326, 328,

339-40

Polônia 1 × Brasil 0 (1974), 326

Pompeia, golei ro, 102

Pompeia: A meta fí si ca rui no sa d’O

Ateneu (Pasta Júnior), 245

Popol Vuh, 71, 72, 74

Portugal, 38, 164, 261

Portuguesa Santista, 30, 38

 potlatch, 82

Prado Júnior, Caio, 40, 409-13, 415,

417-8, 425

Prado, Décio de Almeida, 224, 228,

251, 290

Praia Grande, 31

pre con cei to, 47-9

Prefácio a O negro no fute bol bra si lei ro

(Freyre), 242

Preguinho, joga dor, 202

Preto con tra bran co (filme), 48

Promessas de um mundo novo (docu -

men tá rio), 23

prosa do fute bol ver fute bol de prosa

Proust, Marcel, 247

psi co lo gia de mas sas, 52, 56, 161

Puskas, 267

qua dra tu ra do circo, 18, 40, 42, 92, 94,

189, 242, 297, 352, 399-400, 429

Quadros, Jânio, 288

Quanta (Gilberto Gil), 110

raça e fute bol, 226, 228-9, 240

racia lis mo, 421

Rádio Clube do Brasil, 184

Raí, 346, 364

Railway Team, 219

Raízes do Brasil (Sérgio Buarque), 169,

189, 409, 417-8, 420

Ramos, Graciliano, 234-5

Ramos, Nuno, 20, 112-3, 118, 156, 220,

263, 296, 323-4

Rangers, 47

Rauschenberg, Robert, 147

Real Madrid, 47, 136, 164, 314, 363

Rede Globo, 109, 374

Reforma pro tes tan te, 83-4, 415

Rego, José Lins do, 234, 265

Reinaldo, joga dor, 322, 327-30

reli gião, 42

Reti, 271

revi rão, 390, 395, 416

Riachuelo (clube), 213

Ribeiro, Alberto, 252

Ribeiro, Darcy, 283, 416

Rio Cricket, 200

Risério, Antonio, 421

rito, 68-76, 399-400

Rivaldo, 310, 318-9, 369, 379-80, 384,

402

Rivelino, 156, 221, 305, 313, 322, 324,

326, 331, 382

Rivera, 117

Roberto Carlos, can tor, 369

Roberto Carlos, joga dor, 316, 368, 370,

386-8

Roberto Dinamite, joga dor, 303

Roberto, joga dor, 303

Robinho, 41, 126, 133, 313, 385, 393,

395, 402

Rocha, Glauber, 419

Roda da Fortuna, 102, 160, 164, 376

Rodrigues, Mário, 233

Rodrigues, Nelson, 31, 103, 122, 166,

171, 232-3, 237-8, 263-4, 268, 273,

284, 295
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Rodrigues, Roberto, 233

Roger, joga dor, 319

Roma anti ga, 93

Romário, 132-3, 313, 327, 329, 345-9,

364, 370-1, 378-9, 382, 384, 395,

402

Romeu, 192

Ronaldinho Gaúcho, 23, 126, 156, 221,

318, 368, 379, 381-4, 388, 394, 402,

429

Ronaldo, 21, 23, 119, 126, 164, 310,

327, 353, 357-9, 361-4, 368-76, 379,

382, 384-5, 387-8, 392, 395, 402,

429

Ronaldo, Cristiano, 388

Rosa, Guimarães, 236, 286, 367, 395,

419

Rosa, Noel, 229

Rosenfeld, Anatol, 195, 240, 241, 357

Rossi, Paolo, 335, 339-42

Rough, Alan, 315

Rousseau, Jean-Jacques, 169

rúgbi, 80, 85, 87, 89, 94, 97, 137, 141-4,

149, 157, 336

Rummenigge, 364

Rússia, 268, 272

Saint-Hilaire, Auguste de, 410

Saldanha, João, 193, 239, 267, 273, 279-

81, 284, 286, 293-4, 297, 299-300,

303, 331, 334, 343, 386, 391, 424

Salles, João Moreira, 102

Salles, Rubens, 213

Sampaio, Luiz Sérgio Coelho de, 120,

122, 292

Sanches, Wanderley, 39

Santa ceia (Da Vinci), 212

Santana, Telê, 130, 134, 329, 330-1,

334, 343, 346

Santiago, Silviano, 235

Santos Futebol Clube, 30-1, 34-6, 38-9,

41, 119, 129, 136, 140, 287, 288, 356,

364, 385

Santos Neto, José Moraes dos, 200, 213

Santos, Joel Rufino dos, 212

Santos, Nilton, 267, 282

Santos, Osmar, 103

“São coi sas nos sas” (Noel Rosa), 229-

31

São Cristóvão (clube), 196

São Januário, Estádio de, 259

São Paulo Athletic, 200

São Paulo Futebol Clube, 34, 36, 50,

222, 330, 334, 346

São Paulo Railway, 30, 200

São Vicente, 29-31, 33, 39, 41, 356

São Vicente Atlético Clube, 30

Schiaffino, 261, 262

Schwarz, Roberto, 405, 424-5

Scolari, Luiz Felipe, 130, 132, 260,

376-8

Sebastião, d., 261

Sebreli, Juan José, 42-5, 56-7, 154

Senna, Ayrton, 362

sen ti do do fute bol, 45-6

Serginho, joga dor, 330

Sérvia, 163

Sevcenko, Nicolau, 210-1, 241

Severiano, Jairo, 193, 213, 253

Shakespeare, William, 375

Shapiro, Justine, 23

Silva, Leônidas da ver Leônidas

Silva, Marcelino Rodrigues da, 202,

232, 234, 239

Silva, Mauro, 346

Silva, Orlando, 193, 239

Sinhô, 234

Soares, Elza, 283
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Sobrados e mucam bos (Freyre), 195,

414

“Sobrenatural de Almeida”, 122, 132,

135, 150, 349

soc cer, 19-20, 81, 89, 141, 147, 151-2,

154

socio lo gia do espor te, 11

Sociologia do fute bol (Giulianotti), 54,

315

Sócrates, filó so fo, 292

Sócrates, joga dor, 313, 329-30, 332-5,

341, 343, 346, 382

soule, 63, 76-81, 83, 87, 92-3, 98, 100

Sport Club Corinthians Paulista ver

Corinthians

Sport Club Pau Grande, 281

Steinberg, Leo, 147

Subterrâneos do fute bol, Os (Saldanha),

273, 278, 280, 296

Suécia, 192, 249, 250, 258, 267, 274,

316, 379, 399

Suíça, 267, 399

Taffarel, 349

Tajín, 73-4

Tarantini, 339

táti cas, 67, 401

Tchecoslováquia, 12, 139, 185, 193,

304, 306, 318

“Tecendo a manhã” (João Cabral),

309-10

téc ni ca, 378

Teeteto (Platão), 292

tempo, 111

tênis, 19, 85, 97, 99, 103, 113, 315

Terça-Feira de Carnestolendas, 81, 123

Titãs, banda, 394

tlach tli, 70, 73-4, 93

Tocqueville, Alexis de, 395-7

Toledo, Lídio, 345

Toninho Guerreiro, 36

Torero, José Roberto 366 

Tostão, 28, 126-7, 157, 280, 282, 288,

290, 295-6, 299, 301-3, 305, 319,

324, 331, 344, 348, 365, 384, 394-5,

401

tota li ta ris mo, 43, 44

Tottenham, 47

tou ra da, 93, 254-5

“Touradas em Madri” (Ribeiro & Bra -

guinha), 249, 252-8, 261, 265, 339

Trauma da bola, O (Saldanha), 343

trei na dor, 129-31

Tropicalismo, 274, 416

Turquia, 379

Udinese, 332

União Soviética, 310, 335

Uruguai, 171, 183, 208, 224, 235, 246,

249-50, 258, 261, 263-4, 290, 305,

318-9, 340, 346, 429

Uruguai 2 × Brasil 1 (1950), 258-67

Uruguai 2 × Espanha 2 (1950), 258

Uruguai 3 × Suécia 2 (1950), 258

Utopia bra si lei ra e os movi men tos  ne  -

gros, A (Risério), 421

Valdano, Jorge, 362

Varela, Obdulio, 263

Vargas, Getúlio, 193, 239, 245, 259, 364

Vasco da Gama, 196, 205, 249, 296, 303,

348, 355

Vavá, joga dor, 270, 365

Veloso, Caetano, 336, 407, 416

“vene no remé dio”, 16, 40, 171, 180,

243, 245, 297, 390, 395, 407, 409,

415
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Verdú, Vicente, 63-6, 67, 99, 106, 136,

138, 141

Vernant, Jean-Pierre, 81-2

Vestido de noiva (Nelson Rodrigues),

233

Viagem em torno de Pelé (Mário Filho),

287

Vianna, Hermano, 196, 234

Vidrobrás, 30-1

Vieira, Jorge, 24

Viktor, 318

Vila Belmiro, Estádio de, 35-7

Villa-Lobos, Heitor, 234

vio lên cia, 47-9, 86, 91, 95, 244, 350-1,

396, 398, 400, 416; entre tor ci das,

53-5

Violência e o sagra do, A (René Girard),

73

vio lên cia fes ti va, 83

Vitória (clube), 51

Vogel, Arno, 259-60

Voinov, 269

vôlei, 19, 95, 99-100, 108, 111, 113

“Voz geral” (Drummond), 307

Wagner, Richard, 159

Wall Street Journal, 151

Washington, joga dor, 327

Washington Luís, 224

Weber, Max, 84, 149

Whitman, Walt, 149

Williams, Raymond, 95, 358

Winner, David, 26

Winning Eleven, video ga me, 388

Wisnik, Guilherme, 148

WM, 67, 193

World Sports, 251, 266

Wright, Frank Lloyd, 149

 xadrez, 157, 271, 339, 377

Xiaokai, Zhao, 167

Xibalba, 74

Xuxa, apre sen ta do ra, 362

Yashin, 214, 269-70, 272

Yorkshire, 65

Zagallo, 130, 132, 300-3, 305, 324, 329,

331, 345, 349, 365, 369-71, 377-8

Zico, 291, 315, 329-31, 334, 340, 343,

360, 362-3, 366, 369, 382

Zidane, 21, 156, 164-6, 372, 375, 386

Zito, 35, 366

Zizinho, 226, 250-1, 260, 366

Zoff, 341-2

Zsengellér, Gyula, 192

Zweig, Stefan, 408
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esta obra foi composta pela spress em minion e impressa em ofsete 

pela gráfica bartira sobre papel pólen soft da suzano 

papel e celulose para a editora schwarcz em maio de 2008
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