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1. indiferença car nal

É sem pre um cho que vê-lo de novo. Não ao vivo, como na tele vi-
são, mas de pé à nossa fren te, em sua  melhor forma. É então 
que O Maior Atleta do Mundo corre o risco de se trans for mar no 
nosso homem mais belo, e é ine vi tá vel o sur gi men to do voca bu-
lá rio Camp. Mulheres sus pi ram audi vel men te. Homens bai xam o 
olhar. São lem bra dos de novo de sua falta de valor. Mesmo se Ali 
 jamais abris se a boca para fazer tre mer as gela ti nas da opi nião 
públi ca, ainda assim pro vo ca ria amor e ódio. Pois ele é o Prín-
cipe do Paraíso — é o que diz o silên cio que envol ve seu corpo 
quan do ele está lumi no so.

No entan to, quan do está depri mi do, sua pele páli da assu me 
a cor do café com leite agua do, sem creme. O verde doen tio de 
uma manhã depres si va apa re ce na expan são opaca da carne. 
Seu aspec to não é bom. Esta pode ser uma des cri ção razoá vel da 
apa rên cia que tinha no campo de trei na men to de Deer Lake, 
Pennsylvania, numa tarde de setem bro, sete sema nas antes de 
sua luta com George Foreman em Kinshasa.

Treinava sem empe nho. Pior. Deixava-se atin gir por gol pes 
idio tas, dis pa ros que nor mal men te evi ta ria, e isso não era dele! 
Observá-lo a trei nar era uma arte que se adqui ria ao longo dos 
anos. Outros cam peões esco lhiam spar rings capa zes de imi tar o 
esti lo do opo nen te seguin te e, quan do  tinham dinhei ro para 
pagar,  incluíam tam bém um luta dor aco mo da tí cio:  alguém que 
pudes sem gol pear à von ta de,  alguém com quem se diver tir. Ali 
tam bém fazia isso, mas em ordem inver sa. Seu spar ring favo-
ri to para sua segun da luta com Sonny Liston fora Jimmy Ellis, 
um artis ta intri ca do, que nada tinha em comum com Sonny. 
Como boxea do res, Ellis e Liston  tinham movi men tos tão dife-
ren tes que seria impos sí vel a um pas sar um prato de sopa ao 
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outro sem der ra má-lo. É claro que Ali teve  outros spar rings 
para aque la luta. Shotgun Sheldon vem à mente. Ali dei ta va-se 
nas cor das enquan to Sheldon o atin gia cem vezes na cin tu ra — 
com isso, Ali con di cio na va o estô ma go e as cos te las para aguen-
tar as sarai va das de Liston. Seu dever fica va naque la dire ção, 
mas seu pra zer esta va em exer ci tar-se com Ellis, como se Ali 
não tives se neces si da de de estu dar o esti lo de Sonny, bas tan do 
ela bo rar seus pró prios tru ques e extra va gân cias.

Geralmente, os luta do res usam o perío do de trei na men to 
para for ta le cer a con fian ça em seus pró prios refle xos, do 
mesmo modo que um esquia dor médio, após uma sema na de 
exer ci ta ção de sua téc ni ca de para le las, é capaz de come çar a 
ima gi nar que pode rá che gar a ser con fun di do com um  expert. 
No entan to, com o cor rer dos anos Ali havia pas sa do a se con-
cen trar menos em aumen tar a pró pria velo ci da de e mais em 
como rece ber socos. Agora, uma parte de sua arte resi dia em re-
du zir a força de cada golpe rece bi do na cabe ça e fra cio ná-la um 
pouco mais. Todo luta dor faz isso e, na ver da de, um boxea dor 
jovem não dura ria muito tempo se seu pes co ço não giras se no 
ins tan te do golpe, mas era como se Ali esti ves se trei nan do seu 
sis te ma ner vo so para trans mi tir cho ques mais depres sa do que 
 outros  homens.

Talvez toda doen ça resul te de uma falha de comu ni ca ção 
entre a mente e o corpo. Isso é cer ta men te ver da dei ro de uma 
doen ça tão rápi da como o nocau te. A mente não con se gue mais 
trans mi tir uma pala vra  sequer aos mem bros. O extre mo dessa 
teo ria, expos ta por Cus D’Amato quan do trei na va Floyd Patterson 
e José Torres, é que um pugi lis ta com dese jo autên ti co de ven cer 
não pode ser nocau tea do se vê o soco apro xi mar-se, pois en-
tão não sofre nenhu ma inter rup ção dra má ti ca de comu ni ca ção. 
O soco pode machu car, mas não é capaz de liqui dá-lo. Em con-
tras te, uma com bi na ção de cinco gol pes em que todos atingem o 
alvo decerto des pa cha qual quer opo nen te para a incons ciên cia. 
Não impor ta quão fra cos sejam os gol pes, chega-se a um filão. A 
sobre car ga súbi ta do cen tro de men sa gens da víti ma tende a pro-
du zir a inva são de con fu são a que se dá o nome de coma.



10

Hoje em dia, era como se Ali levas se essa ideia a algum lugar 
avan ça do, onde pudes se assi mi lar socos mais depres sa do que 
 outros luta do res, onde pudes se lite ral men te trans mi tir o cho-
que atra vés de uma quan ti da de maior de par tes do corpo, ou 
diri gi-lo para o  melhor tra ça do, como se ideal men te esti ves se 
tra ba lhan do em busca da habi li da de de rece ber aque la com bi-
na ção de cinco (ou seis ou sete!) gol pes e ainda assim estar 
pron to a  enviar o impac to para cada braço, cada órgão e cada 
perna, de modo que o cas ti go pudes se ser dige ri do e a mente 
man ti da clara. Observar Ali tomar socos era um apren di za do. 
Ele se dei ta va nas cor das e jabea va em dire ção ao spar ring como 
uma gata que afas ta seus gati nhos. E então Ali levan ta va a sua 
luva e fazia com que o soco do outro res va las se nela e se afas-
tas se de sua cabe ça, repe tin do o movi men to sob  outros ângu los, 
como se a segun da meta de da arte de ser atin gi do fosse apren-
der as tra je tó rias segun do as quais socos res va lam em luvas e 
ainda assim atin gem o alvo; Ali estu da va todo o tempo como 
amor te cer tais cho ques ou como cas ti gar a luva que o trans mi-
tia, sem pre ela bo ran do sua com preen são ínti ma de como neu-
tra li zar, enfra que cer, modi fi car, enga nar, encur var, des viar, 
dis tor cer, defle tir, incli nar e can ce lar as bom bas ati ra das con tra 
ele, e fazê-lo com um míni mo de movi men tos, dei ta do nas cor-
das, as mãos ergui das lan gui da men te. Invariavelmente, trei-
na va num cená rio que o mos tra va fatigado ao extremo, can sa do 
 demais para  erguer os bra ços no déci mo segun do assal to de 
uma luta de quin ze. Tal trei no pode tê-lo salvo de ser nocau-
tea do por Frazier na pri mei ra luta entre os dois, tal trei no foi 
explo ra do por ele em todas as lutas sub se quen tes. De seu cor ner 
gri ta vam-lhe “Pare de brin car!”, os jura dos des con ta vam-lhe 
pon tos por dei tar nas cor das, os comen ta ris tas escre viam que 
não pare cia mais o velho Ali e, o tempo todo, o que ele fazia era 
refi nar méto dos.

Porém, nesta tarde em Deer Lake, pare cia que esta va apren-
den do muito pouco. Era atin gi do por socos idio tas, que pare-
ciam pegá-lo de sur pre sa. Não esta va lân gui do, mas arras ta do. 
Parecia cheio. Enquanto tra ba lha va, mos tra va todo o ardor 
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cons tran gi do de um mari do que se obri ga a tran sar com a 
 mulher em meio à indi fe ren ça car nal.

O pri mei ro spar ring, Larry Holmes, um jovem negro de pele 
clara com um car tel de nove vitó rias e nenhu ma der ro ta, 
 boxeou agres si va men te duran te três assal tos, atin gin do Ali 
mais vezes do que era atin gi do por ele, o que, por si só, pode ria 
não ser estra nho — às vezes Ali pas sa va todo um assal to sem 
des fe rir um só soco —, mas nesta tarde pare cia que Ali não sa-
bia como usar Holmes. Ali tra zia a expres são abor re ci da que 
Sugar Ray Robinson exi bia no fim da car rei ra quan do atin gi do 
no nariz, uma care ta de des dém pelo ofí cio, como se pudes se 
per der a boa apa rên cia caso não tomas se cui da do. A tarde era 
quen te, o giná sio mais quen te ainda. Estava cheio de turis tas, 
mais de cem, que  tinham pago um dólar para  entrar — havia 
uma apa tia de fim de verão em toda a coisa. De vez em quan do, 
Ali ten ta va cas ti gar Holmes por seu atre vi men to, mas Holmes 
não esta va lá para ser ins truí do a troco de nada. Respondia com 
toda a gana de um jovem pro fis sio nal que enxer ga o máxi mo de 
futu ro para si pró prio. É claro que Ali pode ria ter-lhe dado uma 
lição, mas boxea va como das pro fun de zas de um clima ruim. 
Parte da força de Ali no rin gue esta va na fide li da de a seu esta do 
de espí ri to. Embora, ao falar para a impren sa, um tom áspe ro e 
his té ri co inva dis se a sua voz tão facil men te quan to  outras pes-
soas acen dem um cigar ro, no rin gue ele nunca agia de forma 
des con tro la da, ao menos desde a luta con tra Liston em Miami 
em 1964, quan do con quis tou o Cam peo nato de Pesos Pesados. 
Não, da mesma forma que Marlon Brando pare ce habi tar um 
papel como se fosse uma exten são natu ral de seu esta do de espí-
ri to, assim Ali tra ta va o boxe. Quando em dias ruins, per ma ne-
cia em sua letar gia, iso la do de seu des gos to pelo aze du me 
daque le ofí cio. Por vezes, trei na va toda uma tarde em tal clima. 
A dife ren ça, hoje, era que esta va rece ben do socos ines pe ra dos 
— o fim do mundo para Ali. Agastado, punia Holmes pas san-
 do um braço em torno de sua cabe ça. Com os anos, Ali tor na-
ra-se um dos melho res agar ra do res do rin gue. Mas isso não que-
ria dizer muito, por que se gol pes de cara tê fos sem intro du zi dos 
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no boxe, Ali tam bém seria pio nei ro nisso. Seu credo era de que 
nada no boxe lhe podia ser des co nhe ci do. Agora, no entan to, 
aque la vir tuo si da de se redu zia a agar rar-se a Holmes. Quando 
se sepa ra vam, Holmes vol ta va ao ata que. Perto do fim dos três 
 rounds, Ali come çou a fer roá-lo com socos. Holmes picou-o de 
volta.

O spar ring seguin te de Ali, Eddie “Bossman” Jones, um peso 
meio-pesa do, era uma escu ra ver são abre via da de George Fore-
man. Não pare cia che gar a um metro e oiten ta, e Ali usou-o 
como um cole ga de brin ca dei ras. Absolutamente con for tá vel 
com Jones (um luta dor remi nis cen te de  outros luta do res que 
fica vam plan ta dos no chão dis tri buin do gol pes), Ali dei ta va-se 
nas cor das e absor via seus socos quan do esco lhia e blo quea va-os 
quan do que ria. Por tudo o que pare cia exi gir, Ali pode ria ser 
um ins pe tor de linha de mon ta gem, acei tan do e rejei tan do pe-
ças. “Esta passa, esta não.” Na medi da em que o boxe é car na li-
da de, carne con tra carne, Ali era um mes tre na hora de rece ber, 
reti ra va-lhes o sumo, o sumo esté ti co dos socos que blo  quea va 
ou des via va, mais todo o sumo libi di no so de Bossman Jones a 
dis pa rar con tra a sua bar ri ga. Durante todo um round Bossman 
tra ba lhou Ali e Ali comun gou com si mesmo. No segun do dos 
três  rounds, Ali saiu das cor das duran te os dois últi mos minu-
tos e, pela pri mei ra vez naque la tarde, pas sou a dis pa rar socos. 
Seu reper tó rio de mes tre apa re ceu, jabs com a luva fecha da, 
jabs com o punho aber to, jabs com uma tor ção da luva para a 
direi ta, jabs com uma tor ção para a esquer da e  depois uma 
sequên cia de gol pes de mão direi ta ofe re ci dos como jabs, e en-
tão upper cuts e gan chos tran qui los dis pa ra dos com o corpo 
ereto, reple tos de velo ci da de, vin dos de ambas as mãos. A cada 
soco sua luva fazia algo dife ren te, como se a mão e o punho 
den tro dela tam bém falas sem.

A essa altu ra o trei na dor de Ali, Bundini, des per tou aos gri-
tos lá do canto. “All night long!”, ber rou con ten te. Mas Ali não deu 
 nenhum soco forte, limi tou-se a atin gir Bossman Jones com 
um sor ti do, ting, ting, bing, bap, bing, ting, bap!, e a cabe ça de 
Bossman osci la va para trás e para a fren te como uma pun ching 
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ball. “A noite intei ra!” Havia algo de obs ce no na cena obser va da, 
como se a cabe ça do homem esti ves se sobre uma roda de olei ro, 
sendo mol da da pre ci sa men te na forma de uma pun ching ball. 
Embora não tives se sido atin gi do com força, Jones (ponto para o 
teo re ma de D’Amato) cam ba lea va ao fim do round. E esta va fe-
liz. Havia se com por ta do direi to com o chefe. Ele tinha o tipo de 
rosto indi ca dor de milha res de socos reba ti dos em sua per so na, 
aque la aura celes tial de  alguém que tra ba lha duro e cuja inte li-
gên cia fora expul sa há muito tempo.

Os três últi mos assal tos foram con tra Roy Williams, apre sen-
ta do à assis tên cia como o Campeão Peso Pesado da Pennsylva-
nia, um homem do tama nho de Ali, escu ro e suave e com ar 
meio ador me ci do, que  boxeou mos tran do tal res pei to por seu 
empre ga dor que sua prin ci pal pai xão pare cia ser o ter ror de 
per tur bar o caris ma de Ali. Williams soca va o ar e Ali se agar-
ra va a ele. Agora pare cia estar tra ba lhan do mais o  clinch do que 
o boxe, como que curio so em tes tar seus bra ços con tra a força 
de Williams. Três len tos  rounds trans cor re ram com a cabe ça 
do Campeão Peso Pesado da Pennsylvania enfia da debai xo do 
 bíceps de Ali. Parecia o está gio ter mi nal de uma briga de rua, 
em que nada mais acon te ce rá além de res fo le ga res.

A essa altu ra Ali boxea ra por oito  rounds, cinco dos quais 
 fáceis,  fáceis  demais para pro du zir tama nha fadi ga — o esver-
dea do de sua pele não indi ca va um fíga do em bom esta do. Os 
turis tas, em sua maio ria ope rá rios bran cos em cami sas espor te 
flo ri das, mes cla dos aqui e ali por uma barba ou moto ci clis ta, 
pare ciam apá ti cos. Era pre ci so ter fami lia ri da de com os méto-
dos de Ali para fazer uma ideia remo ta a res pei to do que o 
trei no pudes se sig ni fi car. Perto da meta de do últi mo round 
Bun dini fez-se ouvir de novo. Bem conhe ci do dos lei to res das 
 seções de espor tes (fora ele o inven tor do “Flutua como bor bo-
le ta, fer roa como abe lha”), em dias nor mais tinha uma per so na-
li da de ainda mais inten sa por cen tí me tro cúbi co do que a de 
Ali, e agora gri ta va com uma voz de que todos no públi co se 
lem bra riam, pois não era ape nas rouca e cheia de impre ca ções, 
mas suge ria a capa ci da de de cor tar atra vés de qual quer iso la-
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men to da atmos fe ra. Bundini invo ca va  djinns. “Castiga ele! Pega 
ele! Pega ele de jeito!”, urra va com a cabe ça para trás, os olhos 
nus e fla me jan tes a dis pa rar ogros ecto plás mi cos. Ali não rea-
giu. Ele e Roy Williams con ti nua ram agar ra dos em  clinch, 
socan do-se oca sio nal men te. Arte, nenhu ma. Apenas os esfor ços 
arras ta dos de luta do res esgo ta dos, pare ci dos com o arfar de car-
re ga do res numa mudan ça. “Solta dele”, gri ta va Bundini, “Solta 
dele.” Os segun dos iam se aca ban do. Bundini que ria uma cen te-
lha, que ria pelo moral, para o bem do espí ri to de Ali naque la 
noite, para con fir mar um bom hábi to, quan to mais não fosse 
para aca bar com aque le clima ruim. “Solta dele! Bate nele! Va-
mos lá. Fecha o dia com ele, fecha o dia! Sai dele. Acaba com ele! 
Acaba com ele! Acaba com ele!”, insis tiu Bundini até os gri ta dos 
segun dos  finais do oita vo e últi mo assal to, e Ali e Williams che-
ga ram deva gar ao fim de seu dia de tra ba lho. Nenhum der vi xe. 
Nenhuma cen te lha. O gongo. Não havia sido um trei no feliz. Ali 
pare cia amar go e inchado.

Não pare cia muito mais feliz uma hora depois, ao rece ber a 
impren sa. Esparramado num sofá em seu ves tiá rio, ainda cober to 
pelo esfor ço do trei no, pare cia inca rac te ris ti ca men te pesa do e 
não inte li gen te; nem mesmo boni to. Seu rosto esta va ligei ra-
men te incha do. Sugeria a ideia de que sua cabe ça en gros  sa ria, 
tor nan do-o com o pas sar dos anos cada vez mais pare ci do com 
um cachor ro pug. O que mais cha ma va a aten ção era sua falta de 
ener gia. Normalmente, Ali gos ta va de falar  depois dos trei nos, 
como se o esfor ço físi co ser vis se para esti mu lar suas ener gias o 
sufi cien te para con fir mar sua pai xão, isto é, falar. Hoje, porém, 
per ma ne ceu recos ta do no sofá, dei xan do que  outros falas sem 
por ele. Havia diver sos  negros na sala e eles se apro xi ma vam 
como cor te sãos, cada qual espe ran do a vez para cochi char no 
ouvi do de Muhammad e  depois sen tar-se em meio à audiên cia. O 
entre vis ta dor de uma rede de TV espe cia li za da no públi co negro 
man ti nha o micro fo ne em pron ti dão, para o caso de Ali que rer 
res pon der, mas aque la era uma das vezes em que ele não que ria.




