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Garrincha e a alma do Botafogo 
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IMAGINÁRIO PÓS- MODERNO
Garrincha e a Alma do Botafogo

Em homenagem a memória de Manoel Francisco dos Santos, 25 anos de
saudades.

Um dia desses assisti um depoimento do jornalista Luiz Mendes dizendo
que o símbolo da estrela solitária surgiu do Botafogo de Regatas clube originário
da fusão geradora do atual, inspirada no cenário dos remadores saindo na
alta madrugada carregando o barco rumo à enseada se deparando com a
presença da estrela Dalva, ou Vésper ou Vênus brilhando sola na infinitude
celeste. A contemplação emocionada da beleza no silencio da madrugada se
transforma em homenagem permanente no símbolo da agremiação.

Agora vou acrescentando, nesse momento ia-se anunciando o encontro
limítrofe da noite com o dia, quando então outra estrela de muito maior
grandeza, de brilho incandescente, surge no céu gerando o clarão. Da escuridão
da noite nasce a claridade do dia. Desse magnífico momento que se repete
eternamente surge a inspiração simbólica de representação em sucessivas listras
pretas e brancas, expressando o ritmo do tempo incomensurável, mistério do
existir...

“Tem coisas que só acontecem ao Botafogo”... fato que se desdobra dessa
simbologia característica de sua identidade original profunda que contem a
presença do imponderável, do inimaginável do inacreditável,  mistério do ser.

Aspectos fantásticos dos conteúdos da noite, assombrosos mistérios se
projetam em profusão promovendo o amálgama da sociabilidade do clube de
competições esportivas, onde se ganha e se perde, onde se vivencia ora o
jubilo da vitória ora o luto da derrota, em meio a imponderabilidade, o lúdico
imitando a vida, “teatro mundi”.

Por fim, mas não menos importante, é a simbologia do fogo que
acompanha a natureza da agremiação. Ao mesmo tempo que é luz , brilho,
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socialidade, evolução, fertilidade, ele também pode ser destruição,
consumindo-se a si próprio.

Para lidar então com essas características do destino do clube só
procurando compreender e tentar dialogar e controlar as forças invisíveis que
atuam e acompanham os jogos, o que Nelson Rodrigues chamou de
Sobrenatural de Almeida.

Logo na entrada da sede há um altar com a imagem de N. Sra. da
Conceição, associada a Oxum Mãe Ancestral suprema na religião afro
brasileira. O numero sete corresponde as mães ancestrais.

Foi nessa ambiência que o Botafogo abrigou seu mais excelso dirigente,
Carlito Rocha envolto na mítica de suas superstições. Com ele o famoso
cachorro Biriba, animal com poderes fascinantes capaz de promover vitórias
memoráveis com sua presença mística durante as partidas. Biriba é o nome de
uma árvore da qual se extrai o ramo do qual se faz o arco do berimbau. Nasce
para olhar e proteger, bi ri gba em língua yoruba.

Nilton Santos é quem conta numa reportagem, que certa vez Carlito
Rocha deixou cair açúcar na roupa numa refeição. Acontece que o Botafogo
goleou naquele dia. De aí em diante, disfarçadamente derramava açúcar na
roupa em dia de grandes jogos. Um dia, um puxa-saco tentou limpar, ah...
Foi demais, pra nunca mais.

Que outro clube poderia acolher Heleno de Freitas e torná-lo ídolo com
todo seu temperamento e seu comportamento para além da tênue fronteira
da normalidade.

Que outro clube estabeleceria a tradição de uma galeria de goleiros
negros desde a época de Osvaldo Baliza; e ainda acolheu um técnico negro
que teve o humor para receber Garrincha, uma dádiva do futebol, depois dele
já ter sido rejeitado em outros clubes. Dizem que assim comentou Gentil
Cardoso na ocasião:

 -”Quando o time vai mal até aleijado aparece para fazer teste. Deixe
treinar contra o Nilton Santos...”

Foi então que o gênio se revelou. Contam que Nilton Santos apelou:-
“contratem já esse homem, quero vê-lo sempre do meu lado”. Garrincha vestiu
e consagrou a camisa sete, então pai de sete filhas...

Garrincha é o maior ídolo do Botafogo, não só por ter sido um dos
maiores jogadores de futebol de todos os tempos, mas também por sua singular
trajetória, totalmente improvável de sucesso, da cabeça aos pés passando
pelas famosas pernas, contrariando totalmente os paradigmas ideológicos do
esporte do Estado burocrático positivista, produtivista tecnológico e sua
medicina.

Garrincha foi quem melhor expressou a alma botafoguense, tanto pelo
encantamento de sua atuação nos jogos como por seu pensamento, uma
linguagem de valores mágico poético para muito além da calistênia.
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Contam que certa vez que o técnico Zezé Moreira, cansado de mandar
que o ponta direita passasse logo a bola, colocou umas sebes (obstáculos de
corrida do atletismo) ao longo do espaço de atuação. Depois do treino,
indagado por um repórter Garrincha respondeu:- No jogo não vai ter isso.

Famosa também é a tirada de Didi, resistindo às imposições das tais
comissões técnicas, acusado de não gostar de treinar:- “Jogo é jogo treino é treino.”.

Era o conflito de valores entre a linguagem do talento constituinte do
futebol arte,  com o monturo ideológico desdobrado das instituições
universitárias, sempre prontas em receber os discursos europocêntricos.

Para Didi desde que chegou ao Botafogo, e também na seleção brasileira
a tática era uma só; se preocupar em fazer a bola chegar aos pés de Garrincha.

O Botafogo foi nesta época o time que mais jogadores atuavam pela
seleção, e eles mantiveram e ampliaram os valores e a linguagem do futebol
arte que caracteriza a nossa identidade, desdobrado da cultura afro-brasileira.

Neste ponto é inevitável a comparação com o Santos de Pelé, rival
contemporâneo do Botafogo de Garrincha.

Enquanto Pelé vivenciava o contexto dos valores produtivistas urbano
paulista na cidade portuária, contábil, aceitando o desafio de “matar um
leão por dia” para provar a supremacia de seu talento, o melhor do mundo de
todos os tempos, com a eficiência comprovada pelas aferições estatísticas,
Garrincha convivia com a mata, caça, caçador, pescador da Raiz da Serra na
Pequena cidade de Pau Grande. Ele vivia a temporalidade lânguida da roça,
da passagem das águas e das luas em céu estrelado despreocupado com os
números que regem a vida urbana industrialista.

O Rio de Janeiro, com suas belezas naturais abriga uma atitude de
contemplação estética permanente, que acolhe e integra a cultura afro-baiana
que enleva a alma carioca e torna-se o território próprio do futebol arte.

Se Pelé com o time (team) do Santos usava do talento do futebol arte
para investidas sempre dirigidas em direção ao objetivo de fazer gols, Garrincha
e o time (time) do Botafogo paravam o estádio para deleite da arte e da
alegria das torcidas. Isso não quer dizer que se abdicasse das vitórias e dos
títulos, mas a excelência do talento podia se dar a esse luxo.

Essa diversidade de valores muitas vezes provocava sérios conflitos,
como aconteceu com a comissão técnica da seleção do Mundial de 58. Num
momento do jogo treino contra a Fiorentina, Garrincha depois de driblar os
zagueiros e o goleiro volta da linha do gol para driblar mais um desesperado
e só depois empurrar a bola pra dentro. O técnico paulista, o “oriundi” Feola
não admitiu, barrou o atacante.

A linguagem do futebol arte que constitui a excelência de nossa
identidade triunfante mundo afora muito deve ao Botafogo e seus jogadores,
inclusive foram eles que criaram o “olé”. Realizando durante um jogo já vencido
o “bobinho” no México, a torcida surpreendida e atordoada se manifestou
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como se numa tourada estivesse. Temporalidade lúdica preenchida pelo deleite
do talento, da brincadeira, da alegria.Time is not only money.

Didi sublinhou a importância do prazer de jogar:- na copa de 58
“torcíamos para que o jogo não acabasse.”.

Nilton Santos, compadre de Garrincha, se referiu que quando jogava
tinha tudo e um pouco mais... Jogava bola, que era o que mais gostava de
fazer ,morava no clube, ia a praia ver as paisagens e, ainda pagavam por isso.

Conhecido como a “Enciclopédia do futebol” considerado um dos
melhores zagueiros do mundo em todos os tempos, nunca deixa a simplicidade
se afastar dele.

Outro dia num depoimento na TV, contou um episódio em que jogou
numa seleção do lado de Pavão, cujo estilo era de limpar a área espanando as
jogadas. Já ele possuía uma jogada característica, observando a sombra do
atacante vindo disputar o lance, deixava a bola transar entre suas pernas
uma, duas vezes deixando sem rumo o adversário. Nesse dia porém, nessa
hora Pavão entrou na jogada chutando tudo. Ainda se levantando falou: “-
oh cara, só sei fazer isso e você ainda me atrapalha!”.

Para destoar dessa dimensão “romântica” de valores pós-modernos devo
me referir ao personagem Quarentinha, que na realidade foi o maior artilheiro
de todos os tempos do Botafogo. Fazia gols de todo jeito, chutava muito forte,
dava voleios ou meia bicicleta sensacionais, jogada que anos mais tarde
consagrou Bebeto também saído do Vitória da Bahia terra da capoeira. O que
incomodava no jeito de ser de Quarentinha era que não comemorava seus
gols. Quando perguntado respondia displicentemente:-”eu ganho pra isso”.

Garrincha aqui e ali “pegava no pé” de Quarentinha.
 Contam que na copa de 58, o psicólogo da comissão técnica

desaconselhou o aproveitamento de Garrincha baseado no teste em que
desenhou um homem como um boneco de enorme cabeça. Preocupado com a
situação que prejudicaria enormemente o Brasil, Nilton Santos indagou o
porquê do desenho. Ele respondeu:- “desenhei o Quarentinha”.

Contam ainda que numa das vezes, que foram alertá-lo que um zagueiro
adversário não admitiria ser driblado por ele e que iria pará-lo de qualquer
jeito, ele falou aos interlocutores: “- não tenho medo de nada”...aliás só de
uma coisa eu tenho medo... Fez-se um suspense.

“-Medo de que Garrincha”?
-Medo de dormir no quarto da concentração com o Quarentinha e

acordar de cara com ele...”.
Entendamos essas passagens como conflitos de valores do cotidiano

contemporâneo atravessado pelos processos modernos/pós-modernos ou ainda
de acordo com o pensamento de M. Maffesoli, a oscilação pendular do “sprit
du temps’”. Ora em direção a predominância de valores Prometéicos ora em
direção a predominância dos valores Dionisíacos.
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