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N

as minhas pesquisas em busca da memória do futebol brasileiro e,
em particular, do Botafogo, meu time de coração, me deparo com
muitas preciosidades, mas, recentemente, vasculhando edições antigas do
jornal Última Hora, meus olhos foram atraídos para uma coluna escrita
por Jacinto de Thormes (pseudônimo do também botafoguense e jornalista de primeira, Maneco Muller). O título era “O VELHO E A BOLA”. O
Velho em questão, como soube a seguir, tratava-se de Nilton Santos que,
naquele ano de 1963, já bicampeão mundial pela Seleção, preparava-se
para pendurar as chuteiras (fato que aconteceu no ano seguinte). Descobri, também que não se tratava apenas de uma crônica, mas cerca de 80.
Originalmente, a ideia de Maneco era lançar um livro, mas acabou sendo
convencido por Samuel Wainer, dono do jornal onde já mantinha sua coluna social, a publicar todo o conteúdo em capítulos quase diários, de 4 de
fevereiro a 22 de maio.
Os textos são envolventes e, mais do que a trajetória de um dos maiores defensores de todos os tempos, nos dão um panorama do futebol brasileiro dos anos 1950 e 1960. Duas décadas que consolidaram, a nível
mundial, o talento de nossos jogadores, e que para sempre ficarão marcadas pelas conquistas dos Mundiais da Suécia e do Chile. As crônicas, como
o próprio autor explica, se baseiam em horas e mais horas de conversas
do jornalista com Nilton e seus contemporâneos; material acumulado em
blocos e mais blocos de anotações.
Meu trabalho, neste livro, foi selecionar as crônicas mais representativas, alinhavá-las com algumas observações que facilitem a compreensão
do leitor e redigir notas de rodapé, para esclarecimentos de termos ou situações que, 50 anos depois, podiam não ser captados pelas novas gerações.
Todo o restante é fruto do talento de Jacinto de Thormes (ou melhor, de
Maneco Muller).
Cheguei a tentar contatar alguns jogadores contemporâneos de Nilton Santos, para que algum deles pudesse descrever, na visão de um joga15
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dor, a importância dele para o futebol mundial, mas, infelizmente, por
motivos variados, isso não foi possível. No entanto, quando já havia quase
desistido da ideia, dei de cara com um depoimento de Zizinho (por sinal,
o maior ídolo de Nilton) ao próprio Maneco Muller. De acordo com o
craque (e que craque!), a maior partida de um jogador que ele presenciou,
em toda sua carreira, foi protagonizada por Nilton Santos; um 0x0 entre
Brasil e Argentina, em 19561 . Com a palavra, o Mestre Ziza:
“Nesse dia, ele deixou de ser humano. Nos noventa minutos, dominou o grande ponteiro Corbatta e cobriu, por conta própria, as falhas de
toda a nossa defesa. Mas não foi isso que me impressionou. Como velho
profissional, o que me deixou besta foi que, no decorrer da partida, ele
não perdeu uma bola, não falhou num passe, não deu um drible a mais,
não teve nada para corrigir, não vacilou um instante, não enfeitou uma
jogada. Houve um momento, no segundo tempo, que parei em campo
e fiquei de mãos na cintura apreciando. Cheguei a pensar: ‘Esse cara está
ficando maluco. Será que ele pensa que é Deus?’ Vi Fausto, Domingos da
Guia, Leônidas, Pedernera, Moreno, Di Stefano, Heleno, Ademir, Stanley
Mathews, Finney, Jair, Ghiggia, Rossi, Puskas, Pelé, Garrincha e uma porção de grandes sujeitos, em dias memoráveis. Eu mesmo tive as minhas
partidas de sorte, desses dias que o Anjo da Guarda ajeita a bola pra gente.
Mas, mesmo estando em “estado de graça”, sempre há bolas perdidas, bolas
que escapam ao pé, chutes imprecisos, alguma coisinha que sai errada aqui
e ali. Nesse dia, contra o terrível ataque argentino, Nilton jogou o jogo
impossível. Só quem já viveu do futebol sabe a distância que existe entre
acertar com frequência e não errar nunca. Ele não errou nunca. Foi a obraprima de um grande artista. Jamais verei ninguém jogar noventa minutos
com aquela perfeição.”

1Nessa época, o time argentino era o melhor do Continente. Seu ataque, formado por Corbatta,
Maschio, Angelillo, Sívori e Cruz, era conhecido como “Los Carasucias” (os caras sujas). A
partida foi realizada no estádio do Racing, em Buenos Aires. Com o empate, a Taça Atlântico
ficou sem dono.
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ra o ano de 1945. O jovem, filho de diplomatas, boa pinta e fluente em
quatro idiomas, Manuel Bernardez Muller recebeu um convite para
escrever a coluna social do jornal carioca Correio da Manhã.
Aos 22 anos, não lhe agradava a ideia de relatar casamentos, jantares e
batizados da alta sociedade, todavia, a proposta financeira o atraía. Maneco
Muller, como era chamado desde garoto, aceitou, mas não queria ter seu
nome ligado a esse tipo de notícia. Foi então que adotou o pseudônimo
sugerido por Prudente de Moraes Neto, diretor do jornal.
Jacinto de Thormes era o nome do personagem principal do livro
A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. Um homem que vivia em Paris e
desfrutava do conforto e da modernidade da virada do século XIX para o
XX, e que ao mudar-se para o campo, conheceu a felicidade, aplicando o
que havia de mais moderno na pequena cidade do interior.
A inovação tratada no romance de Eça de Queiroz também corria
na veia jornalística de Maneco. Ele é considerado o primeiro colunista
social moderno do país. Em seu espaço no UH, intitulado “Sociedade e
Adjacências”, criou um novo tipo de colunismo, com notícias exclusivas,
revelações de tórridos romances ou veladas negociações políticas. Seu estilo
permanece vivo até hoje.
Jacinto de Thormes, o personagem de Maneco, era conhecido e respeitado em todas as rodas da sociedade. Tinha estilo próprio e um cachorro chamado William Shakespeare Júnior. Aparecia, na foto da coluna,
fumando cachimbo, com ares de lorde inglês. Entrevistou personalidades
internacionais, como Truman Capote, Salvador Dalí, Ava Gardner e ciceroneou Elizabeth II durante uma visita da Rainha da Inglaterra ao Rio de
Janeiro.
Além do Correio da Manhã, trabalhou no Diário Carioca e na Última Hora. Passou pela revista O Cruzeiro e teve um programa na Rádio
Mayrink Veiga. Criou a lista das dez mulheres mais elegantes da sociedade
e lançou expressões como “colunável”. Quando queria deixar algo no ar,
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terminava o assunto com a célebre frase: “Depois eu conto...”
Também passou a ser cronista esportivo no jornal Última Hora. Foi
quando pôde se dedicar a escrever sobre uma de suas maiores paixões: o futebol. Nesse período, lançou a série de crônicas “O VELHO E A BOLA”,
em que relata, analisa e passa a limpo a carreira e a vida de seu amigo e ídolo, o lateral-esquerdo do Botafogo e da Seleção Brasileira, Nilton Santos.
Maneco Muller morreu em 2005, aos 82 anos, vítima de complicações cardíacas. Mas, a obra assinada por Jacinto de Thormes é revivida
nessa deliciosa coletânea de crônicas sobre aquele que ficaria, para sempre, conhecido como “Enciclopédia do Futebol” (apelido, por sinal, criado
pelo colunista). Não havia, portanto, como o título deste livro ser outro:
“O VELHO E A BOLA”.
Por que esse nome?
Uma hipótese vem do jornalista Alberto Dines que, certa feita, ouviu
Maneco Muller dizer que se uma pessoa só pudesse ler um livro na vida,
este deveria ser “O VELHO E O MAR”, de Ernest Hemingway. Podemos
supor, então, que se trata de uma analogia. Mas se fizéssemos esta mesma
pergunta para o próprio Jacinto de Thormes, com certeza ele responderia:
“Depois eu conto...”
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sso aconteceu lá pelo ano de 1962. Naquele tempo em que os homens
pensavam que os animais não pensavam. Aconteceu em 1962, naquele
tempo em que o homem tinha que pagar para comer. Era naquele tempo em que em troca de trabalho, força de vontade, horário, memória, se
ganhava dinheiro, cheque, vale. Era no curioso tempo em que até quem
ganhava mais dinheiro, podia ter mais coisas do que quem ganhava menos
dinheiro. Pior ainda. Quem acumulasse muito dinheiro, mais do que a
sua sede, mais do que a sua fome, o preço de seu sono, os livros dos seus
filhos, os sonhos de sua mulher, quem possuísse mais do que podia gastar
era importante, muito importante. Era no tempo em que existia paixão,
polícia, pincel, pediatra, curativo, assassinato. Era no tempo em que se
levava nove meses para ter um bebê. Havia, é verdade, sol e chuva, ambos
incontroláveis. Maré e lua cheia, ambos incontroláveis. E alguma incontrolável poesia também. As canções ainda eram de amor, as horas tinham
ponteiros. Muitas religiões para explicar um Deus só, muitas dívidas para
um só ordenado. E de repente, a maçaneta enguiçava.
Naquele tempo de 1962, a maior conquista coletiva era o direito de
fazer nada, para conseguir alguma coisa: greves de obediência, greves de
advertência, greves de solidariedade. Os salários aumentavam, porque os
preços aumentavam, porque os salários aumentavam, porque os preços
aumentavam, porque os salários aumentavam. O coração morria com frequência e as células adoeciam no ato de sobreviver. Era no tempo em que
existia Alfândega, língua de porco, soutien, holofote, Pátria, conjuntura
econômica, canguru, hipoteca e pílula para dormir.
O Velho chamava-se Nilton Santos. Era alto e brasileiro. Falava com
voz rouca, era calmo e às vezes usava bigode. O Velho era modesto e famoso. Tinha um modo engraçado de encabular quando alguém dizia: “Você
é o maior”. O Velho estava preocupado com seu futuro. Tinha mulher
bonita e filho garoto. Preocupava-se porque estava ficando velho. De que
adiantava chegar onde chegou, fazer tudo o que fez, se enrugava a testa ao
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pensar no futuro? Dentro de algum tempo não poderia mais trabalhar no
seu ofício. O Velho era velho porque tinha 37 anos. Alguns ficam moços
aos 80, como Picasso, que pinta cada vez mais menino. Outros têm filhos
aos 70, como Chaplin. Usam o físico e a saúde para acordar cedo, para
deitar tarde, para casar muito, mas o que vale na arte deles é a emoção do
homem parado e pensando.
O Velho de que falo, esse Nilton Santos, era velho aos 37 porque sua
arte era movimento. Dependia de correr e não corria sozinho, corria com
outros e corria contra outros. Quanto mais velho ele corria, mais moços
ficavam os outros. Se Chaplin e Picasso eram intelectuais musculosos, ou
pelo menos saudáveis, ele era um corredor com sentimento, com sensibilidade, com coisas de grande artista. Só que o Velho não podia correr
parado. Essa era a dificuldade do velho Santos: não poder correr parado.
Se pudesse, ele faria 80 anos de pintura e 70 anos de filhos, e não teria que
pensar no futuro que viria aos 40.
Era irônico, brincalhão, às vezes desconfiado, e jogava futebol.
Jogar futebol. O ato de chutar a bola. 22 homens crescidos e um juiz
de preto, correndo num campo de grama, enquanto centenas, milhares, às
vezes milhões sofrem os caprichos do jogo. A bola cheia de ar, macia no couro, veloz como um tiro, bonita na cor, redondinha como certas mulheres.
Em volta da bola, em torno do jogo, um mundo de sentimentos, amores,
superstições, negócios, intrigas.
Como a rosa, um jogador de futebol é um jogador de futebol, a menos que seja um Nilton Santos. Num país onde 70 milhões de pessoas
chutam ou já chutaram ou vão chutar, ele era chamado de “Mestre”, “Enciclopédia” e “Professor”. Pessoas o cumprimentavam na rua, davam-lhe lugar no elevador, tiravam o chapéu quando ele passava. Neste país da bola,
ele deu mais prazeres, durante mais tempo, a mais gente do que alguém
poderia sonhar. O Presidente da República o abraçava carinhosamente e
dizia: “Meu bom amigo”. Existia em relação a ele uma admiração nacional,
que não era somente pelo jogador, pelo artista. Era o homem tranquilo.
Era o camarada quieto e bom. Alguns jornalistas o chamavam de “Premiê”,
como se no país da bola não pudesse existir melhor escolha para um Primeiro Ministro.
Quero lembrar que foi preciso muita gente boa escrever sobre touros,
toureiros e touradas para que os que não tinham sangue espanhol começassem a entender o fenômeno, a admirar a coragem do homem, a beleza do
animal, o colorido da arena em tarde de sol. Foi preciso “traduzir” loucamente aquela arte muito especial e popular, para que o homem de fora da
Espanha, o forasteiro, o marinheiro e, depois, o turista compreendessem
aquele animal, que aquele animal matando aquele homem era mais do que
um simples ato de matar em público. Quantas páginas foram escritas, de
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Blasco Ibañez a Hemingway, quantas cores foram necessárias, de Goya a
García Lorca, para explicar, aos de sangue não espanhol, que aquilo tinha
sutilezas de poema, tinha luzes de mil canções, tinha todo o selvagem pressentimento do homem espanhol e do homem mouro.
Os tempos são outros, o sentido de coragem ou heroísmo mudou
muito e na própria Espanha a “corrida” vai sofrendo a concorrência de
outras emoções coletivas como o próprio futebol. No Brasil, entretanto,
a bola é como o touro – uma questão nacional. Será preciso muita gente
“traduzir” esse amor pela bola para que os de fora, o forasteiro, o marinheiro, o turista percebam o que representa um simples jogo de futebol para
todos nós.
O Velho, a bola, isso acontecia no tempo em que os homens pensavam que os animais não pensavam.
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