
CONVERSA PRA LÁ, CONVERSA PRA CÁ…

1 — Reclamam detida ponderação as 
declarações do Ministro Eros Graus 
da semana finda. Aposentado, o 
Ministro continua em plena forma.

2 — Será que falsas notícias sobre 
pedido de extradição de brasileiro ao
Brasil, uma bobagem sem tamanho, e 
pedido de asilo desmentido, 
divulgados com toda a aparência de 
coisa séria, paralelamente a 
movimentações no continente, 
próximas a nós, promessas de 
investimentos, etc, etc., não sugerem 
nada?

3 — É preciso não cometer o erro da 
grande maioria dos “Professores”, 
substituir mal e perder o jogo com 
agravantes: Visto pelo prisma 
político atual, virar definitivamente 
republiqueta, e, para completar, a 
pretexto do caos — que nada mais é do
que resultado do antinatural sumiço 
do dinheiro do mercado —, atirar o 
país nos braços da criatura de 
Bretton Woods, dos quais nunca mais
se libertará, porque, de repente, 
formou-se o convencimento de que 
liberdade e autodeterminação não é 
bom ao Sul do Rio Grande.

                



A Lei Pelé — causa da pobreza técnica a que se assiste — foi 
fatal para o futebol brasileiro. Os clubes de menor expressão não 
mais formam jogadores; sem meios de recuperarem os 
investimentos e, por extensão, sem recursos para manterem a 
infraestrutura necessária à atividade, fazem o mínimo nesse 
sentido. Vivem do que têm, que não é muito, revelam e burilam 
um ou outro craque.

A imensa maioria de grandes jogadores do futebol brasileiro veio 
dos clubes menores, antes passaram pela várzea ou pelos campos 
de pelada. Nos “Madureiras”, que despejaram os Isaías, os Rosa 
Pintos nos clubes grandes, a técnica era apurada; agora, bem, 
agora, afora os casos isolados, não se tem técnica para apurar. 
Imagine-se jogando pelada numa rua esburacada com uma bola 
de tênis gasta e um monte de gabirus chutando seus tornozelos, 
dando “tostões” e tratando-o como inimigo, como se estivessem 
praticando artes marciais. Você teria de aprender a controlar a 
bola e sair com ela dominada num “rala-coco” irregular, entre 
buracos e “morrotes”, ou levaria para casa nada além das canelas 
roxas, tornozelos doloridos e dedos arrebentados; não teria uma 
“situaçãozinha” que fosse para esfregar na cara dos marmanjos 
nos papos de esquina dos tempos em que era assim que a 
garotada começava a jogar futebol. Quem chegasse ao campo de 
pelada já ia “com nome”; se fosse além dele, bem, estiveram 
entre nós os Nilton Santos, os Didis, os Garrinchas, os Danilos 
Alvim, os Djalmas Santos et caterva, que foram exemplos 
emblemáticos do que pretendo significar com esta rememoração. 
Quem insistisse, mas não sabia nada, era considerado veado e ia 
para o gol. E nada de tratar a bola como excelência, a coisa era na
base do vem cá, meu bem.

Com raras exceções, escolinha de futebol é para menino rico ou 
de classe média, eles e mais uma porção de gente acreditando que
futebol se aprende e outra porção de gente botando pilha na 
crença para defender um troco. Ensinar futebol é uma grande 
mentira; para quem sabe, porém, é necessário disciplinar, criar 
sistemas para extrair todo o rendimento possível, ensinar como se
posicionar em campo e o que fazer. Pelé foi apenas um. Acabou.



A grande maioria dos “Professores” não se preocupa com essas 
coisas, quer jogador pronto para garantir-lhe altos salários apenas 
para escalar times ou fazer substituições que espera milagreiras; 
embora de modo geral escalando mal e substituindo pior ainda 
em termos de tempo e adequação, espera que os “barrados” 
resolvam em alguns minutos o problema não resolvido pelos 
titulares no jogo inteiro. Na prática: Valdir Espinoza costumava 
dizer que técnico de futebol não pode ver uma câmera de 
televisão por perto, fica logo de pé e começa a gesticular para 
ninguém, além do operador da máquina; Cuca, achando que está 
no Barcelona e tem o mercado internacional à sua disposição 
avisou que dará mais uma observadazinha e preparará uma lista 
de reforços. Moral da história, uma boa quantidade de treinadores
de futebol desempenha a função como fazem os diretores e astros
cinematográficos, o importante é a mídia. Conta a lenda que uma 
vez Flávio Costa pegou Ipojucã “de tapa” no vestiário, num 
intervalo de jogo, porque ele não estava rendendo o que podia, as 
pernas tremiam — corrija, se for o caso, descarte, se lhe aprouver.

O moço dos cabelos cambiantes deveria ter ficado em Barcelona; 
jogar contra o Málaga ao lado do argentino e do uruguaio é uma 
coisa, jogar contra o time do Uruguai com Luís “alligator” Suárez
é outra. Aliás, fosse o moço capaz de assimilar alguma coisa boa 
deveria prestar atenção no colega de Barcelona quanto à postura 
de um jogador de futebol quando entra num jogo pela seleção do 
seu país; seu companheiro no time catalão não faz do gramado 
uma passarela, nem, para iluminar-se, espera ser tratado com 
deferência. Entra para ganhar o jogo, custe-lhe isso dentes, 
cusparadas, fraturas, tenha que dar mordidas, ponta-pés ou 
agarrar-se quase aos tapas com um zagueiro truculento como o 
Miranda, incapaz de para-lo “na bola”. O empate deveu-se às 
duas expressões de um time apenas regular em termos técnicos, 
mas muito bem treinado e gigantesco em matéria de organização 
de jogo e amor-próprio. E por falar nisso, faltou percepção ao 
“Professor” para mandar ir para cima do lado esquerdo médio do 
time uruguaio, fraquinho, fraquinho.



E os jogadores brasileiros? bem, os jogadores brasileiros, com 
duas ou três honrosas exceções, não se prestam a essa banalidade,
essa coisa chinfrim de entrar em campo com ganas de vencer. São
gentlemen, señores, europeus, afinal, pequenos gênios — a 
Europa, salvo pelas contas bancárias, anda fazendo mal a essa 
moçada —, gourmets da bola, não glutões enlouquecidos que a 
ela se atiram como se um prato de comida fora (remissão a 
Neném Prancha). Bah! O “Professor”, escalador de um time sem 
arremedo sequer de esquema de jogo, continua achando que 
trocar bolinhas para as laterais, daí para o meio, daí para as 
pontas, daí de volta para a lateral, o meio de campo, virar para a 
outra lateral, etc., etc., ganha jogo, oh, horror; o gol só acontece 
por acaso ou quando a defesa adversária se distrai. Você com 
certeza já viu jogos em que um time parece ter mais jogadores do 
que o outro; isso acontece porque esse time que parece ter mais 
jogadores está bem armado e seus jogadores bem distribuídos em 
campo. Esse negócio de ficar trocando bolinhas não funciona 
quando o Técnico do outro lado conhece o seu trabalho, arruma 
direito o seu time em campo, distribui direito sua defesa e monta 
um escape eficiente para quando retomar a bola, normalmente 
encerrado na área ou nas redes dos trocadores de bolinhas. O 
Treinador brasileiro não sabe disso, o uruguaio, um cara 
competente, sabe, e só não ganhou o jogo porque cansaram de 
perder gol; mesmo assim, se o jogo demora mais um bocadinho, 
sei não…

No Brasil os “Professores” esqueceram que futebol se joga para a
frente, que é a movimentação nas proximidades da grande área 
que abre brechas para quem vem com a bola dominada de trás ou 
das pontas, bem aberto, avançando em linha reta paralela à linha 
de fundo para a pequena área, como um abridor de latas. Os 
zagueiros ficam enlouquecidos. E ainda tem aquilo que o Tim, 
Elba de Pádua Lima, chamava de cavadinha.  Agora, isso tem seu
momento certo e deve ser feito por quem sabe entrar com a bola 
dominada, aí é que está o buzílis. Os “Professores” têm de 
ensinar, é necessário montar esquemas quando se tem jogadores 
diferenciados, assim com são necessários uns caras que 
assimilem manobras para fazerem um mínimo de movimentação 



inteligente. Eles existem e precisam ser orientados nesse sentido. 
Dá muito trabalho, é preciso estudar bastante, tentar, desmanchar,
fazer outra vez, e outra, e outra, até dar certo sem precisar 
“combinar com os homi”, remissão a uma pergunta do Garrincha 
enquanto ouvia instruções do Treinador. Os “Professores” 
ganham bem e a semana para eles, como para qualquer mortal, 
tem 7 dias. Pergunte ao alto executivo da grande empresa quantas
vezes ele levou trabalho para casa à noite ou nos fins de semana 
para conseguir cumprir suas obrigações. Os “Professores” dos 
grandes clubes ganham bem mais do que qualquer um deles.
E por falar nisso, o Carlos Alberto zagueiro direito, quando 
treinador de futebol, detestava ser chamado de Professor pelos 
jogadores.

E atenção: Na seleção tem um cara que já fez no período mais gol
do que o Messi. Jogando em Portugal, sem luminares ao lado. 
Explica para mim uma coisa: Por que ele não entrou no intervalo 
do jogo ou logo no começo do segundo tempo, quando os 
uruguaios deixaram claro que na sexta-feira estavam mais 
uruguaios do que nunca, não estavam como os rapazes bonitinhos
do time do Brasil? O festivo horizonte do moço dos cabelos 
cambiantes não pode ser toldado? 

A atual geração do futebol brasileiro deve meter na cabeça que 
tem uma dívida gigantesca conosco, aquele 7 a 1. Tudo bem que 
àquela altura, na base do vale-tudo, já começara o desmonte de 
qualquer coisa que passe a impressão de que no país algo 
funciona, mas ela precisa saldar rápido esse débito.

Ω


