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REI DOS REIS
01/02/2015

Enquanto a bola não começa a rolar nos gramados maltrata-
dos do futebol potiguar – ressalvas pro Frasqueirão e Are-

na das Dunas, antes que eu seja crucificado – o noticiário fica 
atopetado por pautas menos comuns. Muitas delas sem muita 
relevância. No jornalismo chamamos essa prática de tapa-bu-
raco – ou pautas de gaveta ou de geladeira, dependendo da si-
tuação. Mas admito que uma notícia dessas me deixou dema-
siadamente feliz: os 45 anos de clube completados por Joca, o 
roupeiro do ABC.

Seu nome de batismo é João Bernardo, mas todos o conhe-
cem apenas pela alcunha de Joca. O cuidadoso roupeiro che-
gou ao ABC no dia 22 de janeiro de 1970. Há exatos 45 anos, 
quando o clube ainda tinha sua sede no bairro de Morro Bran-
co, onde hoje só existem residências e edifícios. Tinha apenas 
14 anos de idade. Foi o seu primeiro emprego. Nos primeiros 
anos, Joca era apenas assistente de mordomo. Assumiu a vaga 
de titular aos 20 anos, em 1976, e nunca mais saiu. Incansável, 
parece ser eterno e insubstituível. No dicionário de Joca não 
existe o vocábulo aposentadoria.
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E ele não é só o roupeiro do ABC. Por trás daquele ho-
mem de feitio simples, tem muito mais. Os anos de experiên-
cia sem sombra de dúvidas lhe trouxeram muita astúcia e ma-
nha. O menino da zona rural de Macaíba percorreu as cinco 
regiões do país, conheceu cidades que nem sabia que existiam 
no mapa. Conheceu outro país. Conviveu e aturou treinadores 
e jogadores de todos os cafundós existentes nesse Brasilzão. De 
Carabina a Ferdinando Teixeira. De Alberi a Wallyson. Cum-
priu seu papel com rigor. Nunca um jogador entrou em cam-
po com um número trocado.

Um dos últimos momentos vividos por mim dentro do 
ABC foi durante a pré-temporada de 2013, ano em que me afas-
tei da assessoria de imprensa do clube. Nessa ocasião, a direto-
ria havia preparado uma festa para apresentar o elenco que iria 
disputar o Campeonato Estadual. Cheguei ao vestiário mais 
cedo para coordenar a entrada dos jogadores e também cum-
prir algo que havia prometido no treino anterior: presentear 
Joca com a última edição da revista Placar. Ele havia acabado 
de completar 43 anos de clube e a Placar publicava uma repor-
tagem com o título “Por trás daquela roupa: conheça os reis 
dos vestiários no Brasil”. Joquinha era o Rei dos Reis. Com di-
reito a duas páginas inteiras com sua foto estampada com um 
sorriso de ponta a ponta do rosto. Era o maior, o mais antigo 
roupeiro do Brasil. Que moral! Na falta de um craque, Joca era 
a estrela do ABC naquele início de ano.

Tenho até uma foto guardada em meus arquivos. Confes-
so que fiz aquilo com o objetivo de ser o primeiro a mostrar-
-lhe a maravilha que ficou sua foto na principal revista esporti-
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va do país. Era um feito e tanto. Joca recebeu o presente e sua 
primeira reação foi admirar. Não disse uma palavra. Em meio 
a gozações vindas dos jogadores – ultimamente era chamado 
de Papai Noel, pois assim como o bom velhinho, ele carregava 
um saco nas costas, só que com bolas de futebol dentro – ele 
abriu um baita sorriso, que sempre lhe foi peculiar. “Obrigado, 
moral. Vai virar um quadro na parede de casa”. Não sei ao certo 
se a revista ganhou uma moldura na parede, mas tenho certeza 
de que Joca é merecedor de várias molduras, bustos e toda es-
pécie de homenagem que o clube possa lhe oferecer.
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QUALQUER REGRA
05/02/2015

E ra madrugada e ninguém imaginava o que estava por acon-
tecer. Ele agia diferente de tudo que sempre foi. Sua postu-

ra era extremamente séria. Compenetrado em todas as minú-
cias da disputa, estudava cada movimento do oponente. Mas 
aquele erro não poderia ter ocorrido. Aquele dia deveria ter 
sido de celebração, mas terminou em dor, aflição, decepção e 
toda natureza de sentimento ruim que um ser humano pos-
sa experimentar. Ele chorou e choram milhões de pessoas que 
torciam por ele.

Ele mal sabia que aquela dor não era sequer a metade de 
outra que viria a sentir nos próximos dias. Pior que a dor da 
contusão foi ser repreendido por quem antes o aclamava. Du-
vidaram dele. O brasileiro mal acostumado a fazer juízo de va-
lor sem afinar as verdades e mentiras dos fatos tentou descons-
truir os contornos de um ídolo desenhado pelas vitórias.

Mas ele conseguiu driblar e se esquivar das suspeitas. Acho 
que se valeu da experiência que transporta na bagagem. É ver-
dadeiramente um “super atleta”. Não esmoreceu em estação al-
guma. Nem mesmo sabendo que passaria por dois verões ago-
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niantes pela frente. Ele soube muito bem o que fazer para 
resguardar-se das desonras e intimidações que foram aparecen-
do. Esperou a tempestade passar.

Como uma aranha peçonhenta ao se sentir ameaçada, se 
refugiou em algum recinto seguro, submeteu-se a um trata-
mento árduo e se armou como nunca para provar ao mundo 
que ainda seria capaz de ser o que um dia ele foi. Sarou todos 
os seus ferimentos físicos e dominou seus impulsos cerebrais 
mais indigestos. Estava retornando à velha forma física e psi-
cológica.

E a sua redenção aproximava-se a cada -x marcado no calen-
dário. No calor do momento, ele nem se deu conta da multi-
dão que o cercava, esperançosa e confiante no seu retorno. Ele 
estava cara a cara com quem o golpeou no verão passado e ti-
nha a oportunidade de provar o quão forte e grande ele era. Es-
tava na hora de dar a volta por cima.

O palco estava preparado. Não por acaso – porque nenhum 
vencedor acredita no acaso – ele ganhou uma nova chance, no-
vamente na madrugada de um verão. Ele estava ciente da car-
ga de responsabilidade que tinha. Sabia que o público ansiava 
por aquele cara que detonava os adversários e dava show. E ele, 
mais do que nunca, sabia que não seria assim, afinal 399 dias 
longe do seu habitat natural não era algo a se desprezar. Mas 
ele voltou e fez uso de toda a sua técnica para provar que as fe-
ridas enfim estavam cicatrizadas. Seu rival era muito perigo-
so, estava ali para dar espetáculo e não tinha nada a perder. Era 
um coadjuvante. Mas ele sim tinha que ter equilíbrio e mos-
trar que tinha condições de prosseguir.
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E em 25 minutos suados, ele mostrou a todos que ainda era 
o ídolo que o Brasil apreciava. Sua determinação abateu mais 
de um milhão de pessimistas. Sua coragem não só golpeou 
as críticas, como deu um verdadeiro nocaute nas falácias que 
mencionaram em torno do seu nome. Sua capacidade venceu 
a luta. Suas façanhas no passado não serão riscadas das narra-
tivas do esporte que ele auxiliou a se solidificar como um dos 
mais populares do planeta. Eu quero acreditar que a culpa não 
foi sua. Anderson Silva, independentemente de qualquer regra 
do jogo, você já é um vitorioso da vida.
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MEU SONHO
12/02/2015

Eu entrei no futebol quase que por acaso. Quando garoto, 
batia minhas peladas no campo de terra batida da escola 

do bairro pobre onde nasci e fui criado. Divertia-me muito. 
No time da escola eu era o camisa 10. Os amigos sempre peleja-
vam para me ter na linha deles.

Evidente que eu tinha aquele sonho que todo jovem tem: ser 
jogador de futebol, ser reconhecido, ganhar dinheiro. Mas eu 
nunca idealizei que iria conseguir. Nunca, até que um dia um 
sujeito moreno, de fala enrolada e uma das pernas tortas, viu-me 
jogar e fez-me um convite para treinar num time grande da ci-
dade. Naquele dia vencemos por seis a zero. Eu fiz os seis gols.

No novo time, comecei a jogar avançado. No juvenil, o trei-
nador queria que eu me adaptasse jogando de atacante. Mas eu 
sabia que meu lugar era mais atrás. Fui recuando para o meio e 
acabei assumindo a camisa 8 quando finalmente fiz minha es-
treia no time principal. Não demorou muito, ganhei meu pri-
meiro título. Campeão Estadual, com direito a um chocola-
te, em cima do maior rival. Meu sonho de ser jogador estava se 
realizando.
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Os anos foram se passando, conquistei a titularidade e o tor-
cedor já me reconhecia nas ruas. Dei até autógrafo, quem diria. 
Muito bom para quem mal sabia escrever. Tive a ajuda de um 
cunhado pra aprender a escrever meu apelido famoso. Eu esta-
va muito feliz, mas eu queria ainda mais. Estava crescendo. Eu 
sentia na pele meu sonho se realizando. Comprei uma casinha 
no bairro e não faltavam comida e bebida na mesa. Meu sonho 
de ser jogador estava quase realizado.

E a minha carreira não parava de crescer. Na segunda tem-
porada de profissional, tive a felicidade de jogar contra os me-
lhores jogadores e times do Brasil. Conheci cidades e pessoas 
que só via pela televisão. Eu nunca pensei que iria chegar tão 
longe. Mas Deus foi muito bom comigo. Ele me presenteou 
com o dom da bola. No ano seguinte, fiz o gol do título mais 
importante da história do clube. Meu nome estava definitiva-
mente assinado na memória dos torcedores. Eu estava flutuan-
do nas nuvens. Meu sonho de ser jogador estava realizado.

Que alegria! O futebol era a minha vida. Acho que se eu 
morresse e tivesse outra chance de vir ao mundo, seria jogador 
novamente. Nunca pensei em exercer outra atividade – na ver-
dade nunca aprendi, desisti dos estudos – até porque o futebol 
dava-me tudo que eu precisava pra viver bem. Eu era um ídolo.

Mas os anos foram se passando e a idade chegando. Meu 
preparo físico não era mais o de antes. Depois de rodar o país 
em alguns clubes conhecidos e outros nem tanto, voltei pra 
casa. Decidi pendurar as chuteiras. Eu não precisava mais. Já es-
tava com a vida feita. Nos primeiros anos eu vivi bem e com 
folgas. Aproveitei cada centavo conquistado com meu suor. 
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