
 Meu nome é Mané  

Se vivo fosse, certamente o principal personagem desta historinha iria se orgulhar do nome 

pelo qual ele era popularmente conhecido na cidade de Resplendor (MG), lá pela volta da 

década de 40: “Mané Maluco”. Esse nosso Mané constituía-se numa figura folclórica da 

cidade, como muitas delas existem até hoje neste nosso imenso Brasil.  

Outros tantos “Manés” ainda existem por este mundo afora. No reino da música, por exemplo, 

notabilizou-se o cantor e humorista Manezinho Araújo e sua fama mais se escorou no hit 

“Cuma é o nome dele?, que a própria letra se encarregava de dar a resposta: “É Mané 

Fuloriano”!”. Falar dessa música para a geração desta década 2019 a 2020 é o mesmo que 

“chover no molhado”. Ninguém  vai entender nada.  Mas se virarmos nossos holofotes para os 

anos 1940/1950, vamos ficar sabendo do sucesso que esse “xote” fez na época áurea do rádio 

brasileiro. Só dava Manezinho Araújo.  

“Mané”, escrito isoladamente, passa a impressão de que é um substantivo comum e apresenta 

como significado algo de tom pejorativo. – “Quem é aquele cara?” – “Sei não! Deve ser um 

“zé-mané” qualquer que mudou pra cá agora”. Este, hipoteticamente, poderia valer como um 

diálogo entre os grupos de “jogadores de conversas fora” ou “faladores da vida alheia”. 

Mas, em se tratando de Brasil, na mesma década de 50 surgiu um cidadão chamado Manoel 

Francisco dos Santos, por felicidade do Estado do Rio de Janeiro nascido no município de 

Magé, distrito de Pau Grande, caçador de passarinhos, e que carregava, desde a infância, o 

engraçado apelido de “Mané Garrincha”. Sua caça preferida era a pequenina corruíra, mais 

conhecida como garrincha. Daí o apelido. 

De boa pontaria com uma “atiradeira” na mão, muito não demorou em converter-se num 

“atirador” de bolas na rede dos campos de várzea lá do seu distrito de nascimento. Tempo 

passando, um belo dia o grande Nilton Santos, virou-se para o Presidente do Botafogo e foi 

logo desabafando: “Riva, contrata logo esse moleque das pernas tortas, porque no jogo-treino 

de hoje ele “enfiou” umas dez bolas no meio das minhas pernas”. Levei dez “canetadas”. 

Pronto! Muito não demandou e para o Brasil acabara de surgir o Mané Garrincha, um dos 

maiores ídolos do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro, não apenas. Do futebol mundial 

também.  Apresentando-se ao mundo na Copa de 1958, ouviu do técnico da seleção brasileira, 

Vicente Feola, em dia de treino, as seguintes instruções: “Mané, mete sua ginga em campo, dá 

uma “caneta” no primeiro, enfia a bola nas pernas do segundo, dá um “chapéu” no terceiro, 

cruza pro Vavá bem colocado na área, e vamos ganhar da Tchecoslováquia”. – Ao que o nosso 

Mané retrucou: - “Seu Feola, mas o senhor combinou tudo isso com os “gringo”“? –  

Não sei dizer se isso foi combinado com os gringos, mas a verdade é que foi em cima dos 

suecos (5 x 2) que, no dia 29 de junho de 1958, Estádio Rasunda, o Brasil conquistou o seu 

primeiro título de campeão mundial de futebol. E o nome do Garrincha, ao lado do de Pelé – 

os dois gênios da bola - ficou lá gravado para sempre. E cá no nosso Brasil, em forma de 

reverência, também está eternizado na calçada da fama, no coração dos brasileiros e no verde 

gramado de um dos templos do maior esporte da terra: “Estádio Mané Garrincha”, Brasília, 

capital federal do Brasil. 



Ainda no “terreno” do futebol, cercado de humildade por todos os lados, existe um outro 

Mané, consagrado na Inglaterra como jogador profissional, conta bancária recheada de 

milhões, telefone celular com tela quebrada, e que tem na bicicleta e num simples fusca, os 

seus meios de locomoção nas ruas da cidade inglesa onde mora.  

Resumindo, trata-se do craque Sadio Mané, campeão do mundo pelo Liverpool Futebol Clube, 

benemérito de várias entidades filantrópicas no Senegal e considerado hoje o filho mais ilustre 

do seu país.   Ao fazer a ficha de ingresso no Liverpool, foi-lhe perguntado: - “Qual o seu 

nome?” – A  resposta veio rápida, pois já estava na ponta da língua: - “Meu nome é Mané!”.  

Da Inglaterra a Resplendor. Como dito lá no início, Mané Maluco era um tipo folclórico que 

habitava a pequena cidade mineira de Resplendor, educado, respeitado, adorava 

cumprimentar as pessoas, enfim, por trás de suas maluquices, um verdadeiro gentlemen. E 

onde é que estavam as suas doidices? 

E que tipo folclórico ele representava? A começar pelo porte físico, é bom dizer que tratava-se 

de um mulato bem apessoado, apologista da elegância masculina, aparentemente sem 

qualquer sinal de desvio cerebral, tinha no terno de linho branco e sapatos idem, o seu traje 

preferido. 

 E “enfiado” nele, gravatinha bem ajustada, não faltava ao desfile no footing dominical em 

frente ao cinema, onde, na fila de compra de ingressos, “provocava”, de propósito, uma 

esbarradinha nas moças desacompanhadas, tipo ação de conquistador barato. 

Ao lado de uma esquisitice sem maldade alguma, seu hobby favorito era o de escrever 

versinhos amorosos e “doá-los” às moçoilas descompromissadas, cujos originais, ora 

devolvidos de modo descontraído, amistoso, ora eram, na maioria das vezes, rasgados e 

arremessados de volta na cara do autor. 

Esquisitice, maluquice, doidice e chatice constituíam-se num substancial quarteto que fazia 

parte do dia a dia do nosso Mané.  Mas alguma coisa teria servido de base para que ele fosse 

agraciado com esse jocoso agnome de Mané Maluco. 

O vasto e saudoso campo da música tem servido de abrigo para a colocação de apelidos aos 

“astros” por ela mesma revelados: Zé do Pandeiro, O Rei da Voz, O Cantor das Multidões, Gogó 

de Ouro, Cascatinha, e tantos mais. 

E não é que o nosso Zé, de Resplendor (MG), passou a ser tido como maluco, por conta de uma 

estranha maluquice semanal?  Implacavelmente, toda sexta-feira, à noite, sentava-se à beira 

do Rio Doce, a céu aberto, de terno, sapatos brancos, violão a tiracolo, e passou a “fazer 

serenatas” dedicadas a namoradas só existentes no seu imaginário. 

Era esta a senha que faltava para que o nosso Mané resplendorense fosse definitivamente 

alcunhado de Mané Maluco.  Pouco tempo demandou e o ilustre Prefeito do município, Dr. 

Helvécio, associando a sua profissão de medico à de habilidoso político, veio a conseguir uma 

vaga no antigo Hospital “Raul Soares”, da capital mineira, para onde o nosso Mané seria 

levado a fim de ser internado nesse nosocômio psiquiátrico, sem que ele se apercebesse de 

que isso iria acontecer.  Pra ele, convidado que foi para a viagem a BH, cheio de alegria, esta 



seria, enfim, a oportunidade de realizar um sonho, qual seja o de conhecer o Lago da 

Pampulha, o Mineirão e as belezas da capital montanhesa.     

Bilhetes da Estrada de Ferro Vitória a Minas nas mãos, para lá se deslocaram o assessor do 

Prefeito, de nome Reginaldo Mendonça e o herói desta historinha, o simpático e inofensivo 

Manoel dos Anjos Almeida, a esta altura já identificado como Mané Maluco. Depois de oito 

horas sobre os trilhos, ei-los, finalmente, em plena Avenida do Contorno, 3017, Bairro Santa 

Efigênia, Belo Horizonte, CEP 30.110-080, que é o endereço do Instituto Raul Soares, onde 

funcionava o hospital psiquiátrico do mesmo nome. 

Sala de espera, identificação de praxe, consultório do médico de plantão lotado, o Dr. Amadeu 

foi enfático: - “Qual dos dois é o paciente que vai ser internado”? – Esperto, o assessor do 

Prefeito, com o dedo indicador apontado para o Mané, concluiu: “É ele!”. – “O quê? - É eu uma 

ova! Não sinhô, eu tô aqui como convidado, são, sarado, vim pra passear e até pra namorar. 

Isso é armação, doutor. O doente é ele. Enfermaria nele, doutor”! 

Além de renomado profissional, o Doutor Amadeu agregava também a habilidade de 

pacificador: interveio na discussão dos dois resplendorenses, mas não conseguiu identificar 

qual dos dois era, realmente, o mais maluco e, ao retornar para o seu consultório, desabafou 

com a Secretária:  

“Helena, fiz um ótimo curso de medicina, um dos primeiros alunos da classe, mas errei na 

escolha da especialidade”. Lidar com doido “é dose pra elefante”. Tô no limite! Daqui a pouco, 

quem vai precisar de internação serei eu. Encerre o expediente. Não atendo mais ninguém 

hoje. Tô entrando de férias, para não entrar em “parafuso”! 

Aquiles Paula de Freitas 

 

 

 

 

 

 


