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If my mind can conceive it, and my heart can 
believe it – then I can achieve it.1 

 
O legado de Muhammad Ali estende-se para lá da sua perpetuidade enquanto 
lenda do pugilismo mundial. Inserido num período de conturbada 
conflitualidade social por efeito das políticas segregacionistas aplicadas 
contra a população afro-americana, o sempiterno campeão de boxe logrou 
afirmar-se com uma das figuras mais influentes do ativismo político ao lutar 
intrepidamente pelo fim do sistema de separatismo racial. Através do verbo, e 
do alcance que a notoriedade confere às palavras, Ali ousou ter voz numa terra 
de secular silenciamento étnico que atirava para a marginalidade e a pobreza a 
comunidade a que orgulhosamente pertencia. Rompendo com a arreigada 
desigualdade, o extrovertido e singular desportista – cuja genialidade ainda 
hoje se reverencia –, rejeitou o nome de batismo – Cassius Clay Jr. –, por 
associação aos grilhões da escravatura, e adotou a designação com a qual se 
celebrizou – Muhammad Ali, o mesmo é dizer “amado por Deus”2 – no 
momento em que substituiu o cristianismo pela religião do profeta Maomé. 
Irreverente, desafiou sem pejo o poder central recusando combater na Guerra 
do Vietname por considerar injusto atacar um povo com quem nunca se batera 
em diferendos sócio raciais. A negação, numa altura de assentimento 
generalizado do conflito,3 valeu-lhe a perda do título de campeão mundial, o 
impedimento da prática desportiva e a ameaça de privação de liberdade em 
caso de condenação efetiva em tribunal, desfecho que o Supremo Tribunal dos 
EUA contrariou ao validar a objeção de consciência de Ali. Retirado dos 
ringues depois de 56 vitórias em 
61 confrontos,4 o pugilista 
enfrentou o temível diagnóstico 
de Parkinson aos 42 de idade,5 
sentença que não fez esmorecer 
o seu interesse pelos outros e a 
militância em defesa da 
igualdade. Volvidos quase dois 
anos sobre o desaparecimento 
da lenda do boxe, recordamos o 
essencial da vida e obra de um 
homem cuja força inspiradora 
ajudou a sanar as diferenças de 
uma sociedade desunida. 

(Fonte: https://www.dn.pt/desporto/interior/lenda-do-boxe-mundial-muhammad-ali-morre-aos-74-anos-5210270.html) 
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A  fatalidade não impede o ex-atleta de se manter atuante na defesa dos direitos 
civis e na devoção a causas humanitárias, viajando “em missões diplomáticas 

pelo continente africano, Iraque e Coreia do Norte” e proferindo discursos “sobre a 
paz, a tolerância e a espiritualidade”.57 Em 1996, o reverenciado praticante de boxe e 
ativista político é escolhido para erguer a tocha olímpica nos jogos de Atlanta,58 pese 
embora a sua acentuada debilidade física. O momento merece a ovação 
generalizada da imensa assistência em homenagem a um atleta que não se prostra 
diante da adversidade. Na cerimónia, Muhammad Ali recebe uma réplica da medalha 
de ouro conquistada em Roma,59 36 anos antes, numa espécie de gesto redentor 
pelo facto de a insígnia ter sido lançada ao rio na sequência de mais um episódio de 
discriminação racial. Progressivamente afastado da cena pública, Ali vai granjeando 
importantes distinções e honrarias, de que se destacam os filmes inspirados no seu 
legado e a colocação de uma estrela na Passeio da Fama de Hollywood, não no 
chão como expectável, mas na parede.60 A explicação? Muhammad Ali não quer que 
“o seu nome [seja] pisado por pessoas que não o respeitam”.61 A propósito da fé 
islâmica – que há muito deixa de se orientar pelos princípios da Nação do Islão -, o 
sempiterno pugilista procura reverter a onda de islamofobia que se abate sobre os 
EUA no seguimento dos atentados de 11 de setembro de 200162, recebendo - quatro 
anos depois - a Medalha da Liberdade pelas mãos do presidente George W. Bush.63  
Ao fim de mais de três décadas de luta contra a Doença de Parkinson, o “maior” do 
boxe – que festejara a vitória de Barack Obama e criticara a xenofobia de Donald 
Trump durante a corrida à Casa Branca - sucumbe a uma complicação respiratória 
num hospital de Phoenix, no Arizona, com 74 de idade.64 O dia 3 de junho de 2016 
fica assim marcado pelo adeus ao “campeão mundial a favor da igualdade e da 
paz”,65 classificação atribuída pelo antigo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, 
num reflexo exato da herança deixada por um homem especial que, além da 
excelência dentro dos ringues, não se calou em face da segregação racial e das 
injustiças sociais. Desafiador do sistema e regenerador de mentalidades, assim se 
fez Ali uma lenda, assim fez Ali um mundo melhor.  
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(Fonte: https://www.unbelievable-

facts.com/2016/06/facts-about-muhammad-
ali.html/4) 

1942  Louisville – populosa cidade berço do lendário pugilista Muhammad 
Ali – é o retrato de uma América divisionista que ratifica direitos de 

cidadania com base em critérios discriminatórios de origem étnica. A guetização afro-
americana e a consequente setorização em bairros marginalizados e empobrecidos, 
que contrastam com as limpas e modelares urbanizações da maioria branca, 
espelham a realidade sulista numa manifesta contradição dos ideários de igualdade 
e de justiça plasmados no texto fundador da jovem nação democrática. A despeito 
da prosperidade financeira e da estabilidade social granjeadas por efeito de uma 
guerra que, geograficamente distanciada, beneficia a economia dos EUA, a 
população negra permanece à margem do crescimento da nação e da dignidade 
humana, em manifesta privação de elementares garantias e oportunidades. Filho de 
um modesto músico e pintor de cartazes exteriores de publicidade,6 Cassius 
Marcellus Clay Jr. – nome que o futuro pugilista herda do pai por ocasião do seu 
nascimento a 17 de janeiro7 – parece condenado à inevitabilidade de uma vida 
toldada pelo preconceito e à fatalidade de uma carreira medíocre que a 
desigualdade étnica não faz avançar. Efetivamente, a mãe – empregada doméstica8 
–, os amigos e demais vizinhos, tudo à sua volta tende a confirmar o cenário de 
aniquilação social a que a franja de descendentes de escravos está votada, pese 
embora o crescendo de movimentos em torno da 
proteção dos direitos civis da comunidade negra. 
Parcamente entusiasmado por livros e pelos 
ensinamentos passados em ambiente escolar,9 Cassius 
tem uma infância regular – na companhia do irmão 
Rudy10 – conquanto manchada pelo convívio com 
comportamentos discriminatórios e racistas que deixam 
no jovem marcas emocionais e naturais repercussões. 
Aos 12, o furto da bicicleta de Cassius11 altera-lhe o 
destino, apesar de o relato das circunstâncias revelar incongruências que não nos 
compete dirimir. O fundamental do episódio – tenha existido ou não registo de queixa 
ou tentativa de agressão ao perpetrador do delito – é a colocação de Cassius Clay 
no caminho de Joe Martin, agente policial e treinador de boxe responsável pela 
gestão do Ginásio Columbia.12 Ali, o jovem descobre uma extraordinária apetência 
para a prática do pugilismo, começando a sonhar com a possibilidade de a 
modalidade lhe proporcionar um melhor porvir – pensamento comum a vários outros 
aspirantes afro-americanos que encaravam o desporto de combate como meio único 
de ascensão social e de fuga da periferia desprotegida e segregada.13 Durante a 
fase de amadorismo, o atleta treina com afinco vencendo o primeiro combate no ano 
de estreia, a que se segue a conquista de seis “Luvas de Ouro” no estado de 
Kentucky e de dois títulos nacionais.14  
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Muhammad Ali aos 12 anos 
(Fonte: https://successstory.com/people/muhammad-ali) 

https://www.unbelievable-facts.com/2016/06/facts-about-muhammad-ali.html/4
https://www.unbelievable-facts.com/2016/06/facts-about-muhammad-ali.html/4
https://www.unbelievable-facts.com/2016/06/facts-about-muhammad-ali.html/4
https://successstory.com/people/muhammad-ali
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1960  Os Jogos Olímpicos de Verão de Roma representam um importante 
marco na carreira de Cassius Clay que, na sua primeira deslocação 

além-fronteiras, tem de enfrentar o receio de andar de avião.15 Na capital italiana, 
dentro do ringue – local onde se sente seguro – o jovem pugilista – a competir na 
categoria de meio pesado (até 79,4 kg)16 – derrota o belga Yvon Becauls, o soviético 
Gennadiy Shatkov, o australiano Anthony Madigan e, na disputa pelo ouro, o polaco 
Zbigniew Pietrzykowski.17 De regresso a casa, o medalhado olímpico sente que o 
feito lhe trará benesses e que a fama lhe permitirá um tratamento igualitário, 
sensação que desvanece no momento em que lhe recusam um hambúrguer num 
restaurante de exclusividade branca.18 Indignado com o facto de a maioria não ser 
capaz de olhar para lá da cor da pele, e revoltado pela indiferença generalizada 
diante da sua vitória, Cassius lança, num impulso, a medalha justamente granjeada 
nas águas do rio Ohio, conquanto alguns afirmem que o atleta perde 
inadvertidamente a insígnia.19 A participação nos Jogos Olímpicos abre caminho à 
profissionalização do atleta, cuja determinação, força e destreza prometem uma 
carreira de títulos, ficando para trás, na fase amadora do percurso, um saldo de mais 
de 100 triunfos.20 O estilo irreverente e singular de Cassius chama a atenção, apesar 
de, num primeiro momento, serem mais as críticas do que os comentários elogiosos. 
Efetivamente, a forma como o pugilista se move e luta desafia os padrões de alguns 
puristas desagradados com o que consideram ser o desvirtuar da modalidade.21 Mas 
a técnica inovadora produz efeitos e “a rapidez dos seus golpes, a ousadia do 
bailado de pernas e o descaramento com que [baixa] a guarda e [parece] deixar a 
sua cara, limpa e serena, à mercê dos murros dos adversários”22 redunda em 
combates ganhos.  

Ali com a medalha olímpica ao peito 
(Fonte: http://time.com/4157934/muhammad-ali-greatest-photos/) 

1974 Perseverante e destemido, o pugilista de Louisville reinventa-se e 
retoma o trajeto de vitórias a que habituara os seus admiradores. De 

uma forma surpreendente, no improvável palco de um estádio de Kinshasa, no Zaire 
– atual República Democrática do Congo – Muhammad Ali bate o rival George 
Foreman “com um KO histórico”.46 Depois de um início em que Ali se coloca à 
defesa, protegendo-se sucessivamente das agressivas investidas do adversário – 
atitude que faz temer o 
pior –, no oitavo assalto o 
desferimento de uma 
sequência impiedosa de 
golpes à esquerda e à 
direita de Foreman altera o 
desfecho do confronto47 e 
dita o inesperado triunfo 
do recém-integrado atleta 
e a recuperação do título 
de campeão de pesos 
pesados.48 Nos anos 
seguintes, Muhammad Ali 
faz um percurso irregular 
em que grandes embates – caso da exigente luta com Frazier em Manila, Filipinas, 
em que Ali vence com um KO técnico em face do claro desgaste do seu oponente49 
– se alternam com flagrantes derrotas. Depois de bater Leon Spinks, num segundo 
combate em setembro de 1978 – resultado que o transforma no primeiro pugilista a 
arrecadar três títulos de campeão de pesos pesados50 –, Muhammad Ali regressa ao 
ringue, dois anos mais tarde, para enfrentar o jovem atleta Larry Holmes, mas sofre 
um pesado desaire, o mesmo sucedendo em 1981 diante de Trevor Berbick.51 A 
quebra de forma fá-lo abandonar a modalidade, mas com um nível de sucesso 
admirável traduzido num impressionante saldo de 56 vitórias – 37 por KO – em 61 
confrontos52 – números porventura suficientes para sustentar o título de “desportista 
do século” atribuído pela renomada Sports Illustrated.53 Três anos após o anúncio do 
fim de carreira, Muhammad Ali, com 42 de idade, vê-se confrontado com o terrível 
diagnóstico de Parkinson, doença neuro-degenerativa que os especialistas atribuem 
a três décadas de violentos e sucessivos golpes desferidos sobre a cabeça do 
pugilista.54 A despeito da sua condição de saúde, Muhammad Ali casa em 1986 pela 
quarta vez.55 Depois das uniões com Sonji Roi, Belinda Boyd e Veronica Porsche, Ali 
desposa Lonnie – companheira que manterá até ao fim dos seus dias e com quem 
terá três filhos – um deles adotado – a que se somam seis outros resultantes de 
diferentes relacionamentos.56  
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Ali com Foreman 
(Fonte: https://www.theguardian.com/sport/gallery/2014/oct/30/muhammad-ali-25-
best-photographs-cassius-clay-legendary-boxer) 

https://www.theguardian.com/sport/gallery/2014/oct/30/muhammad-ali-25-best-photographs-cassius-clay-legendary-boxer
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1967  Depois de numa primeira fase de recrutamento militar, o teste de QI 
para o exército revelar resultados francamente baixos que lhe valem a 

inaptidão,39 Muhammad Ali não anteciparia a sua inusitada convocação para o 
conflito bélico no sueste asiático. No entanto, o arrastamento das hostilidades pela 
dificuldade dos EUA em derrotar o movimento de guerrilha comunista apoiado pelo 
governo norte-vietnamita origina o seu alistamento, decisão que o pugilista refuta 
sem hesitar afiançando “[não vestir um uniforme e viajar] dez mil milhas para 
despejar bombas e balas em pessoas castanhas no Vietname enquanto os 
chamados negros de Louisville [são] tratados como cães e [assistem à negação dos 
seus] direitos humanos básicos”.40 As declarações inéditas e ousadas de 
Muhammad Ali, proferidas numa altura de simpatia generalizada pelo esforço de 
guerra norte-americano, suscitam a indignação de todos os setores da sociedade,41 
especialmente daqueles que encaram a participação no conflito com um ato de 

devido patriotismo. A recusa, aproveitada 
para a denúncia das constantes violações 
perpetradas contra a população afro-
americana, origina um conjunto de sanções 
sobre Ali, e sobre a sua carreira, que o 
pugilista suporta com estoicismo. No auge da 
vitalidade e do sucesso, o atleta perde o título 
mundial, é impedido de combater por um 
período de três anos e vê-se condenado por 

um tribunal a cinco anos de prisão, decisão de que recorre ficando a aguardar o 
desfecho do processo em liberdade.42 O caso, que alguns sustentam ter nascido 
verdadeiramente da rutura de Ali com os empresários brancos responsáveis pelo 
lançamento e gestão da vida profissional do pugilista,43 representa um duro golpe 
nas reservas financeiras de Muhammad Ali, a despeito 
de o risco de colapso não lograr esmorecer a batalha 
pelo reconhecimento legal do seu direito à “objeção de 
consciência”.44 Felizmente, o Supremo Tribunal dos EUA 
coloca um ponto final na polémica considerando legítima 
– por unanimidade – a argumentação do lutador de boxe, 
facto que possibilita o seu regresso aos ringues. Mas a 
ausência de competições reflete-se na prestação do 
famoso desportista e ativista político que sofre uma 
pesada derrota pelos punhos de Joe Frazier.45 Além da 
perda de rapidez por efeito do período forçado de 
inatividade, o boxe apresenta algumas modificações a 
que Muhammad Ali tem de se ajustar. 

Muhammad Ali é sentenciado a cinco anos de prisão pela recusa em 
participar na Guerra do Vietname 
(Fonte: https://www.msn.com/en-us/sports/boxing/muhammad-ali-life-in-pictures/ss-BB9yCCA#image=8) 

(Fonte: https://www.biography.com/people/muhammad-ali-9181165) 

E m 1964, quando chega a Miami para discutir o mundial de boxe, Cassius leva no 
currículo 19 vitórias23 e a arrojada promessa de derrubar Sonny Liston, campeão 

em título e favorito à renovação do galardão. Antes do importante acontecimento 
desportivo, o atleta começa a assistir a reuniões da Nação do Islão, organização afro
-americana, de cariz político-religioso, que professa a emancipação e a supremacia 
dos negros.24 Nesse período conhece o influente Malcolm X que se transforma no 
seu conselheiro espiritual e político25 até ao diferendo com o líder Elijah Muhammad 
– por suspeita de conduta imprópria – circunstância que leva o ativista a abandonar 
o movimento e a integrar-se na religião islâmica tradicional.26 A cisão origina o 
rompimento do pugilista com o mentor e amigo, decisão que lamentará adiante por 
saber que Malcolm X estava certo em relação a um conjunto de ideias e de factos.27 
Impedido de se desculpar por efeito do assassinato de um dos maiores defensores 
do nacionalismo negro, o atleta registará na autobiografia The soul of a butterfly o 
desabafo e o lamento pela não-reconciliação.28  
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Malcolm X e Muhammad Ali 
(Fonte: https://theredlist.com/media/database/muses/icon/iconic_men/1960/muhammad-ali/103-muhammad-ali-theredlist.jpg) 
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1964   Ainda ligado a Malcolm X, Cassius Clay defronta Sonny Liston no 
ringue para disputa do título mundial da modalidade. O combate 

começa antes, na conferência de imprensa, onde um destemido atleta de 22 anos 
profere um discurso de exaltação das suas qualidades – jovialidade, beleza e 
rapidez29 – e antecipa a derrota do experiente adversário. Pouco habituada a 
declarações que combinam arrogância com humor,30 a comunicação social estranha 
a intrépida verbalização de um rapaz negro que parece desafiar o statu quo. Batendo 
apostas e superando expectativas, Cassius Clay vence o temido Sonny Liston por 
“KO técnico no final do sexto assalto”,31 tornando-se o mais jovem campeão mundial 
da categoria de pesos pesados.32 Orgulhoso vocifera diante de uma audiência 
atónita que é “o maior”.33 Começa a desenhar-se a lenda em torno do pugilista, mas 
também as polémicas decorrentes das suas opções religiosas e políticas. Pouco 
depois do combate, e em face de rumores relacionados com um eventual vínculo à 
Nação do Islão, o lutador de boxe revela ao mundo uma nova identidade: a adoção 
do nome Muhammad Ali no lugar da designação de batismo que associa à 
escravatura negra e a conversão ao islamismo em substituição da fé cristã,34 
especificamente da religião batista que professara por orientação materna. Na 
origem da decisão está o desejo de “melhorar a condição socioeconómica e 
espiritual dos afro-americanos”,35 depois de séculos de opressão e de marginalidade.  

(Fonte: http://time.com/4157934/muhammad-ali-greatest-photos/) 

O  renovado Muhammad Ali usa do seu estatuto para 
a denúncia das desigualdades e torna-se 

rapidamente num símbolo do ativismo social, também 
defendido por Martin Luther King a despeito das 
diferenças de posicionamento na reivindicação da 
melhoria das condições de vida da comunidade negra. 
1964 é também o tempo da aprovação da Lei dos 
Direitos Civis36 por Lyndon B. Johnson, sucessor de 
John Fitzgerald Kennedy na Casa Branca, diploma que, 
no entanto, não faz cessar os atos de racismo nos 
estados sulistas. O período subsequente à vitória 
histórica de Muhammad Ali no Convention Hall de Miami 
é profícuo em sucessos, revelando-se a época de 1966 
a melhor da sua bem-sucedida carreira com cinco 
extraordinários triunfos que lhe renderão 33 anos depois a eleição de “pugilista do 
ano” pela conceituada revista The ring.37 Durante a fase apoteótica de Ali, em que 
sobressaem – a par da genialidade desportiva – a sua habilidade autopromocional, 
as frases de destabilização do adversário que transpõem a luta para fora do ringue, a 
novidade de um discurso corajoso e pautado de verdade que, primeiramente 
conotado de insolente vai sendo objeto de admiração e de força inspiradora, e o seu 
comportamento contrário às convenções da época, o atleta adquire um estatuto de 
respeitabilidade que extravasa fronteiras. Não obstante o entusiasmo com o 
desafiador mulato que no ringue, ou fora dele, “[voa] como uma borboleta para picar 
com uma abelha”,38 a recusa em participar na Guerra do Vietname por razões de 
consciência e fé traz gravosas consequências para a sustentabilidade profissional de 
Ali. 
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Ali em Chicago em 1966 
(Fonte: http://visao.sapo.pt/opiniao/

almanaque-olimpico/2016-06-05-Ali-a-
coragem-do-homem-sem-medo) 

Lyndon B. Johnson (1908-1973) 
(Fonte: http://philadelphiaencyclopedia.org/wp-content/uploads/2016/03/President-
Lyndon-B.-Johnson-e1456843712468.jpg) 


