
O(s) Gol(s) e a Crônica

“O difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols como Pelé. É 
fazer um gol como Pelé”. Palavras do poeta e cronista Carlos Drumond de 
Andrade, publicadas no Jornal do Brasil. Pois a façanha que o “Rei” está 
prestes a concretizar – algo digno de um verdadeiro artista – motivou uma 
memorável crônica do mestre Drumond, uma lição de bem escrever, nesta 
época em que a cafonice é louvada e as baboseiras borbulham no ar.

“Que adianta escrever mil livros”, pergunta o poeta, “como simples 
resultado de aplicação mecânica, mãos batendo máquina de manhã à noite, 
traseiro posto na almofada, palavras dóceis, e resignadas ao uso incolor?” 
Ele mesmo dá a resposta, meditativo e melancólico, resultado de anos de 
trabalho  em  busca  da  palavra  precisa:  “O  livro  único,  este  não  há 
condições, regras, receitas, códigos, cólicas que o façam existir...”

Mas...  “livros e futebol?! Que é que tem uma coisa a ver com a 
outra?” – poderão perguntar alguns. Sim, livros e futebol, arte e futebol, 
pois  atingir  as  alturas  num campo,  ou  noutro,  depende  igualmente  das 
mesmas fontes-forças reveladoras.

“Afortunadamente no caso de Pelé” – e quem diz é agora Drumond 
– “a comida de arte que ele oferece atinge o paladar de todos. O futebol é 
desses raros exemplos de arte corporal e mental que promovem a felicidade 
unânime...”

Mas Carlos Drumond de Andrade, como todo grande poeta (e ele é 
um dos nossos melhores),  continua insatisfeito com a sua obra. E como 
nesses momentos de revelação, ou desprendimento total – quando se atinge 
as profundezas do próprio ser e emerge um poema, ou quando um jogador 
brilhante burla toda uma defesa adversária e acerta em gol com o rigor de 
uma  flecha  –,  como  nesses  momentos,  eu  dizia,  ninguém  se  pertence, 
Drumond, na sua sempre contínua busca, não quer (ou não pode) ver o fato 
límpido  e  cristalino  (para  os  outros),  ele  também,  muitas  vezes,  já  fez 
aquele gol. Nem é preciso apontar um, ou mais poemas, de tantos belos 
exemplos que ele nos legou, pois toda a sua obra poética é uma acertada em 
cheio no gol da poesia.

Assim é também com Pelé, que nem sempre consegue explicar os 
seus próprios gols. “Então o gol independe da nossa vontade, formação e 
mestria?”  É  o  poeta  quem  novamente  indaga  e  novamente  responde: 
“Receio que sim (...). A obra de arte, em forma de gol, ou de texto, casa, 
pintura, som, danças e outras mais, parece antes coisa-em-ser na natureza, 
revelada arbitrariamente, quase que à revelia do instrumento humano usado 
para a revelação”.
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Mas são poucos aqueles que atingem esses momentos iluminados. 
Alguns tentam, pesquisam, trabalham a vida inteira e conseguem apenas 
uma pálida projeção do que, ocultamente, pretendiam fazer. “Romancistas 
que  não  capturam  o  romance,  poetas  de  que  o  poema  está-se  rindo  à 
distância, pensadores que palmilham o batido pensamento alheio...” Outros, 
sem  muito  esforço,  às  vezes  nem  mesmo  sabendo  como,  tornam-se 
receptores de vozes e mensagens muito enigmáticas. Pelé, naturalmente, é 
um destes poucos. Nele parece que se concentram todos os suores e energia 
de todos os  jogadores de todos  os tempos  – tudo concentrado para  um 
único gol, um instante de genialidade de Pelé.

Volto ao poeta: “Os mil gols de Pelé são um só, multiplicados e 
sempre  novo,  único em sua exemplaridade.  Não sei  se  devemos exaltar 
Pelé por haver conseguido tanto, ou se nesse louvor deve antes ser dirigido 
ao gol em si, que se deixou fazer por Pelé, recusando-se a tantos outros. Ou 
ao gênio do gol,  que se  encarnou em Pelé,  por  uma dessas  misteriosas 
escolhas  que  a  genética  ainda  não  soube  explicar,  pois  a  ciência, 
felizmente, ainda não explicou tudo neste mundo”.

Quantas  questões,  indagações  e  mistérios  suscitados  por  uma 
simples crônica de jornal. Uma crônica que tem a perfeição de um gol de 
Pelé. (1969)

*
                                                                                           

N.A. – Estas crônicas (a de Drumond e a minha) foram escritas às  
vésperas de Pelé marcar o seu milésimo gol, em novembro de 1969.
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