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RESUMO 

 

 

Este trabalho é um estudo semiológico em que, através da análise das 

crônicas de futebol de Nelson Rodrigues, investigamos os processos pelos 

quais foram produzidos os sentidos que o imaginário coletivo brasileiro atribui 

aos personagens, instituições e acontecimentos do universo futebolístico. 

Partindo de algumas reflexões teóricas sobre o funcionamento do futebol como 

sistema de significação, propomos que a crônica esportiva, por combinar a 

autoridade e a referencialidade da escrita jornalística com as liberdades 

"literárias", é um lugar privilegiado para a construção e a cristalização desses 

sentidos. Examinamos, então, as crônicas de Nelson Rodrigues, tentando 

demonstrar como através delas são produzidos e colocados em circulação 

uma série de sentidos que hoje fazem parte de um repertório coletivo através 

do qual o futebol é interpretado no Brasil. Nessa análise, ganham destaque os 

seguintes aspectos dos textos de Nelson: a concepcão do futebol como drama, 

através da qual esse esporte é tomado como uma forma de representação; a 

leitura da trajetória da conquista do tricampeonato mundial pelo Brasil como 

um drama épico através do qual o cronista procura projetar um destino 

venturoso para a nação e fixar uma imagem positiva do homem brasileiro; os 

procedimentos retóricos utilizados pelo cronista para operar determinados 

deslocamentos em sentidos que já eram associados ao futebol pela opinião 

pública brasileira. 
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PONTAPÉ INICIAL 

 

 "Muitos leitores desconfiados e maldosos, vendo 

que eu trato do nobre jogo de futebol com 

distanciamento, tédio e (até mesmo) má vontade, 

não deixarão de insinuar a vulgar suspeita de que 

não amo o futebol porque, na verdade, o futebol 

nunca me amou (...) Nunca terá havido suspeita 

mais lucidamente fundada." 

 Umberto Eco 

 

O futebol não é apenas um esporte. Se procurarmos pela definição do 

significado da palavra "esporte", encontraremos: "conjunto de exercícios físicos 

praticados com método, individualmente ou em equipes";1 "conjunto de 

exercícios físicos que se apresentam sob a forma de jogos individuais ou 

coletivos e dão vez à competição";2 e outras definições semelhantes. A idéia 

de esporte, portanto, está ligada à prática competitiva de exercícios físicos em 

modalidades organizadas, e o futebol é, evidentemente, mais do que isso. 

 

Mais do que a prática extremamente difundida de uma modalidade esportiva, o 

que já não é pouco, o futebol envolve também a presença de grandes públicos 

nos estádios, de pequenos públicos nos campos de várzea, a audiência fiel de 

milhões de espectadores de TV e ouvintes de radio, etc. Se para alguns o 

futebol é uma prática esportiva (sem falar naqueles para quem ele é uma 

profissão ou um empreendimento econômico), para a maior parte das pessoas 

ele é, principalmente, um espetáculo, um entreterimento, algo que é para ser 

visto (ou ouvido), e não para ser praticado. 

                                                           
1Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. p.708. 
 
2Dicionário de língua portuguesa - Larousse Cultural.p.176. 
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Além disso, o futebol é também um complexo fenômeno de comunicação de 

massa em que o espetáculo esportivo é ponto de partida para uma intensa 

produção de discursos: os cantos e gritos de guerra das torcidas, as 

"conversas de botequim", o discurso verbal do jornalismo impresso, radiofônico 

e televisivo, a iconografia impressa dos jornais e revistas, o discurso imagético 

da televisão e do cinema, etc. Discursos que são produzidos e consumidos 

diariamente por um grande número de pessoas e que ocupam um espaço 

bastante significativo em nossa cultura. 

 

Podemos dizer, então, que o futebol (assim como outros grandes espetáculos 

esportivos) é, no mínimo, um fenômeno cultural bastante complexo, que não 

se limita ao âmbito esportivo e envolve outros aspectos, tais como o caráter de 

espetáculo e de fenômeno de comunicação de massa. 

 

* * * 

 

Em uma cultura como a brasileira, em que se pratica o chamado "futebol arte" 

e em que a assimilação desse esporte foi tão intensa que ele passou a ser 

reconhecido como uma manifestação tipicamente nacional (o Brasil é "o país 

do futebol"), torna-se claro que o futebol possui também um caráter semiótico. 

Esse caráter semiótico não é, no entanto, uma exclusividade do futebol, nem 

tampouco do futebol no Brasil. Ao contrário, ele é inerente a todas as práticas 

esportivas, mesmo aquelas que não se tornaram espetáculos nem fenômenos 

de comunicação de massa. Pois, como têm demonstrado a antropologia e a 

semiologia, os mais variados sistemas culturais (como a moda, a culinária, o 

mobiliário e os sistemas de parentesco) funcionam também como sistemas de 
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significação. Ou seja, como sistemas em que os elementos têm a faculdade de 

remeter a outras coisas que não eles próprios, funcionando como signos e 

possibilitando o processo de produção de sentidos. 

 

E o esporte, que nas suas origens estava bem próximo do ritual, certamente 

traz consigo um pouco do simbolismo dos antigos jogos sagrados: a 

representação da luta contra a morte, contra os elementos, contra as forças 

hostis, e da luta do homem consigo mesmo, contra seus medos, fraquezas, 

dúvidas, etc.3 No caso do futebol e dos demais esportes jogados com bola, 

poderíamos pensar ainda em alguns dos muitos significados mitologicamente 

relacionados às formas circular e esférica - simbolos do cosmo (e, 

conseqüêntemente, das forças naturais e sociais a que o homem está 

submetido) e do sol (que por sua vez é símbolo do alimento, da fertilidade, das 

forças cósmicas, etc)4 -, que reforçam a idéia do esporte como representação 

da luta do homem pela vida. 

 

Mas, no caso do fenômeno futebolístico brasileiro, em que as dimensões de 

espetáculo e de fenômeno de comunicação de massa atingiram grandes 

proporções, esse aspecto semiótico do esporte se torna particularmente 

evidente. O simbolismo primitivo do jogo dá lugar a um intenso processo em 

que novos sentidos são produzidos: os jogadores tornam-se grandes ídolos 

populares, encarnando desejos e aspirações da coletividade; os clubes se 

identificam com certas parcelas da população e passam a representá-las (os 

"times da elite", os "times da massa", os clubes ligados a colônias de 

imigrantes, etc); os jogos e campeonatos são tomados como representação de 

                                                           
3CHEVALIER e GHEERBRANT. Dicionário de símbolos.p.518. 
 
4CHEVALIER e GHEERBRANT. Dicionário de símbolos.p.250,388,836. 
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conflitos sociais; as histórias das vitórias nas competições internacionais se 

transformam em grandes épicas de exaltação da nação; etc. Enfim, os 

personagens, instituições e acontecimentos do universo futebolístico são 

permanentemente investidos de uma variada gama de sentidos, o que torna o 

futebol um sistema de significação extremamente dinâmico e especialmente 

relevante dentro do universo cultural brasileiro. De uma perspectiva 

semiológica cumpriria, portanto, descrever esse sistema: estabelecer os 

sentidos atribuídos aos personagens, instituições e acontecimentos do 

universo futebolístico brasileiro (pelo menos os mais importantes e 

cristalizados) e o modo como tais relações se articulam e são produzidas. 

 

* * * 

 

Esse aspecto semiótico do fenômeno futebolístico brasileiro tem sido de certa 

forma abordado por diversos estudiosos, especialmente no campo da 

antropologia. É bastante conhecido, por exemplo, o ensaio "Futebol: ópio do 

povo ou drama de justiça social", em que o antropólogo Roberto DaMatta 

interpreta o futebol como uma "dramatização" através da qual a sociedade 

brasileira se representa e "põe em foco" seus "dilemas". A complexa interação 

entre os atores da cena futebolística funcionaria, para DaMatta, como uma 

"metáfora da própria vida". Assim, "o futebol praticado, vivido, discutido e 

teorizado no Brasil seria um modo específico - entre outros - pelo qual a nossa 

sociedade fala, apresenta-se, exibe-se, deixando-se descobrir".5 

 

Um outro estudo antropológico em que se alude a essa dimensão semiótica do 

fenômeno futebolístico brasileiro é o texto "O futebol no Brasil", de Anatól 

                                                           
5DAMATTA. Explorações. p.101-120. 
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Rosenfeld, um alemão que viveu aqui e analisou em profundidade alguns 

aspectos da cultura brasileira. Para Rosenfeld o futebol é, no Brasil, uma forma 

de "expressão simbólica", ou "representação organizada" de impulsos 

primitivos e tensões da vida social. E o interesse despertado por ele nas 

massas se deve a um fenômeno catártico pelo qual, através do futebol, a 

sociedade sublima e expia esses impulsos e tensões.6 

 

Nesses dois trabalhos fica bastante clara a percepção de que diversos 

sentidos são atribuídos pelo imaginário coletivo brasileiro aos acontecimentos, 

personagens e instituições do universo futebolístico. Roberto DaMatta diz, por 

exemplo, que "a derrota para o Uruguai [na final da Copa de 50] foi tomada 

como uma metáfora para as 'derrotas' da própria sociedade brasileira", e que a 

conquista do tricampeonato mundial, em 70, foi "uma espécie de vingança 

nacional", em que a sociedade experimentou a superação desse destino 

perdedor. E, para Rosenfeld, os ídolos negros e mulatos do futebol brasileiro 

encarnam "um dos mais altos valores ideológicos do Brasil: o da democracia 

de raças". 

 

A tarefa de investigar o fenômeno futebolístico brasileiro de um ponto de vista 

interessado em seu caráter de significação tem sido, portanto, parcialmente 

realizada por trabalhos como os de DaMatta, Rosenfeld e uma série de outros. 

Especialmente nesses últimos anos, em que um bom número de textos sobre 

o futebol tem sido produzido e publicado. 

 

* * * 

 

                                                           
6ROSENFELD. Negro, Macumba e Futebol. p.73-106. 
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Um aspecto do processo de significação envolvido no fenômeno futebolístico 

brasileiro, no entanto, nos parece não ter recebido a atenção necessária. Esse 

aspecto, que diz respeito diretamente ao campo da Semiologia, é o próprio 

funcionamento do futebol como sistema de significação. Não se fez, ainda, 

uma análise mais cuidadosa dos processos através dos quais se produzem os 

sentidos relacionados ao futebol no Brasil. 

 

Na introdução do livro Elementos de Semiologia, Roland Barthes nos diz que 

"perceber o que significa uma substância é, fatalmente, recorrer ao recorte da 

língua" e que "sentido só existe quando denominado, e o mundo dos 

significados não é outro senão o da linguagem"7. Se é através do "recorte da 

língua" que o sentido existe, é forçoso reconhecer que a análise do 

funcionamento do futebol como sistema de significação passa 

necessariamente pela análise dos discursos que a sociedade produz a partir 

do jogo de futebol. O processo através do qual se produzem os sentidos 

relacionados ao futebol no Brasil é, justamente, essa intensa produção de 

discursos, dentre os quais destacamos os discursos da imprensa esportiva. 

Avalizada pela autoridade conferida por nossa cultura à escrita, a imprensa 

esportiva é, necessariamente, um lugar privilegiado para a produção e a 

cristalização dos sentidos que o imaginário social brasileiro atribui aos 

acontecimentos, personagens e instituições do mundo do futebol.  

 

Nos estudos sobre o futebol encontramos com freqüência referências às 

manifestações das torcidas, ao jornalismo radiofônico, televisivo e escrito, etc. 

Mas essas referências são feitas, na maior parte das vezes, a título de 

exemplo para o desenvolvimento de teses de caráter mais geral, que procuram 

                                                           
7BARTHES. Elementos de Semiologia. p.12. 
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explicar o fenômeno futebolístico brasileiro como um todo. O discurso sobre o 

futebol, salvo algumas poucas exceções, não ganhou o centro da cena, não foi 

analisado em seu funcionamento e em suas relações com o próprio jogo. Foi 

apenas interpretado, tratado como um sintoma e utilizado como fonte auxiliar, 

não como objeto central de estudo. A compreensão do fenômeno futebolístico 

brasileiro do ponto de vista da significação fica, portanto, carente de estudos 

que tomem como objeto o discurso sobre o jogo, e que procurem estabelecer, 

a partir dele, os processos de produção de sentido. 

 

Por isso escolhemos como objeto desta dissertação o discurso sobre o jogo de 

futebol. A variedade de discursos que é produzida no universo futebolístico 

brasileiro é, no entanto, muito grande. Optamos então por nos concentrar em 

um único segmento dessa variedade de discursos: a crônica esportiva. E, 

dentro do universo da crônica esportiva, no trabalho de um cronista: Nelson 

Rodrigues. Um cronista que foi por muitos anos um dos mais lidos do 

jornalismo esportivo brasileiro, e que volta a ser lido e consagrado como um 

dos maiores cronistas de futebol do Brasil com a recente publicação de dois 

volumes que reúnem suas crônicas: À sombra das chuteiras imortais e A pátria 

em chuteiras. As crônicas reunidas nesses dois volumes serão o nosso 

"corpus" de análise. 

 

* * * 

 

No primeiro capítulo da dissertação, levantaremos alguns elementos que 

orientarão nossa análise das crônicas de futebol de Nelson Rodrigues. Em 

primeiro lugar, partindo da noção de jogo e de algumas reflexões 

antropológicas e semiológicas sobre ela, discutiremos teoricamente a idéia de 
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que um esporte como o futebol possa funcionar como um sistema de produção 

de sentidos. Em seguida, faremos um breve histórico da crônica de futebol no 

Brasil e, com base em estudos de crítica literária sobre o gênero cronístico, 

tentaremos estabelecer a especificidade da atuação do discurso da crônica 

esportiva no processo de produção de sentidos a partir do futebol. Nesse duplo 

movimento, apresentaremos uma hipótese para a explicação do processo 

através do qual se produzem os sentidos relacionados ao futebol pelo 

imaginário coletivo brasileiro. Uma hipótese que atribuirá à crônica esportiva 

um função privilegiada. 

 

A partir dos elementos levantados no capítulo inicial, desenvolveremos nosso 

trabalho de análise das crônicas de futebol de Nelson Rodrigues. Nessa 

análise, buscaremos indicar o modo como esses textos contribuem para a 

produção e para a cristalização de uma série de sentidos que hoje fazem parte 

de um repertório coletivo através do qual a sociedade brasileira interpreta o 

futebol, demonstrando assim a hipótese lançada no primeiro capítulo. 

 

No segundo capítulo, analisaremos o modo como, ancorado pela vinculação à 

rubrica "crônica", Nelson entendia o trabalho jornalístico e seu próprio trabalho 

de cronista esportivo como uma recriação produtiva, e não como a revelação 

objetiva dos fatos. Em seguida, nos dedicaremos à análise da concepção 

rodrigueana do futebol, que é construída a partir da relação entre o futebol e o 

teatro, demonstrando como ela lhe permite recriar os fatos esportivos segundo 

a lógica da representação. 

 

No terceiro capítulo analisaremos as crônicas em que Nelson Rodrigues 

comenta as participações brasileiras nas competições internacionais, 
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especialmente as Copas do Mundo. Nessa análise, indicaremos alguns dos 

sentidos que o cronista relaciona aos personagens e acontecimentos 

esportivos envolvidos nessas competições, destacando o modo como, através 

das crônicas de Nelson, determinados momentos, fixados em imagens 

exemplares, se tornam marcos que estruturam uma memória nacional, fazendo 

da trajetória da conquista do tricampeonato mundial pelo Brasil uma grande 

narrativa épica da nação brasileira. 

 

E finalmente, no quarto capítulo, analisaremos alguns procedimentos típicos do 

texto de Nelson Rodrigues (os procedimentos retóricos), através dos quais o 

cronista opera determinados deslocamentos nos sentidos que o imaginário 

coletivo já atribuía aos elementos do universo futebolístico, levando à produção 

de novos sentidos. 
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CAPÍTULO 1 - O MUNDO DO FUTEBOL E A CRÔNICA ESPORTIVA 

 

 "O jogo em  sí, sobretudo quando bom, deveria 

bastar. Mas, não basta. (...) é invencível o nosso 

movimento de recorrer ao rádio, mais tarde à 

televisão, ao vídeo, ou, já no dia seguinte, ao jornal, 

ao comentário escrito." 

 Octavio de Faria 

 

1.1 Jogo, espetáculo e significação 

 

A noção fundamental para  que possamos compreender o futebol como um 

sistema de significação e os processos através dos quais se produzem os 

sentidos relacionados a ele no Brasil é a noção de jogo. Pois, como demonstra 

Johan Huizinga em seu livro Homo Ludens, o esporte se desenvolveu a partir 

dos antigos jogos rituais das culturas primitivas. E, a despeito das diferentes 

funções que assumiram em culturas e momentos históricos diversos (por 

exemplo, as funções educativa, socializadora, circense, de treinamento para a 

guerra, etc), as práticas esportivas sempre conservaram os elementos 

fundamentais da estrutura formal do jogo: competição, limitação espaço-

temporal, finalidade intrínseca, regras livremente aceitas, etc. 

 
 "É evidente que as formas básicas da competição 

esportiva se mantêm constantes através dos tempos. (...) 
como nas corridas a pé e de patins, de carros e de 
cavalos, no levantamento de peso, na natação, no 
mergulho, no tiro ao alvo, etc. ...todo aquele que não 
esquecer o princípio agonístico que as anima terá 
forçosamente considerá-las jogos no sentido pleno da 
palavra.(...) Aliás, há outras formas de competição que se 
tornaram 'esportes' (...) como é o caso dos jogos de 
bola."8 

                                                           
8HUIZINGA. Homo ludens.p.218. 
 



 17 

 

Assim, é a noção de jogo que melhor define o funcionamento do futebol (e de 

outros esportes) como sistema, ou seja, como um conjunto de elementos que 

se articulam de maneira estruturada. Além disso, nas oportunidades em que 

tem sido objeto de análise da antropologia, o jogo tem sido considerado, da 

mesma forma que o ritual, como uma atividade de natureza eminentemente 

simbólica.9 O próprio Huizinga afirma que "o jogo é uma função significante" e 

que "todo jogo significa alguma coisa". Segundo o raciocínio desse autor, como 

nos primórdios de nossa cultura jogo e ritual se confundiam em um mesmo 

domínio cultural (o domínio do "jogo sagrado"), muitas das características de 

um se manifestariam também no outro. Entre essas características comuns 

estaria um certo caráter "representativo" ou "significante". De forma que, para 

Huizinga, se o ritual é a "representação de um acontecimento cósmico", o jogo 

é sempre "uma luta por alguma coisa ou a representação de alguma coisa", 

sendo que essas duas funções podem-se confundir, de modo que o jogo passe 

a "representar uma luta, ou, então, se torne a luta para melhor representação 

de alguma coisa".10 

 

Segundo esse raciocínio, poderíamos estender ao futebol e aos demais 

esportes aquele simbolismo dos antigos jogos sagrados. Ao conservarem a 

estrutura formal do jogo, esses esportes seriam também a representação da 

luta do homem contra a morte (como nos jogos funerários), contra os 

                                                           
9Podemos citar, por exemplo, a rápida referência feita por Levi-Strauss em O pensamento 
selvagem, na qual os jogos são considerados semelhantes aos rituais por seu caráter de 
representação mas distintos deles pelo modo como resolvem o conflito representado: enquanto 
no ritual parte-se de uma assimetria para chegar a uma simetria, no jogo parte-se de uma 
simetria (a igualdade diante das regras) para chegar a uma assimetria entre vitoriosos e 
derrotados. 
LEVI-STRAUSS. O pensamento selvagem. p52,53,54. 
 
10HUIZINGA. Homo ludens.p.3,4,16. 
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elementos (como nos jogos agrários), contra as forças hostís (como nos jogos 

guerreiros), contra seus próprios limites, etc.11 Enfim, a representação da luta 

do homem pela própria vida. 

 

* * * 

 

Mas a idéia de que um certo caráter semiótico seja inerente a qualquer jogo 

não encontrou muita repercussão nos estudos sobre a linguagem e a 

significação. É bastante frequente encontrar, especialmente na Lingüística, a 

comparação entre a linguagem e o jogo, mas essa comparação quase sempre 

se limita a certas características formais comuns aos jogos e à organização 

estrutural do plano significante da linguagem. Quanto a um provável aspecto 

semântico inerente aos jogos, pouco se escreveu. 

 

No Curso de Lingüística Geral, Saussure se utiliza diversas vezes da 

comparação entre a linguagem verbal e o jogo de xadrez para demonstrar 

algumas de suas idéias sobre o sistema lingüístico (por exemplo, o conceito de 

"valor lingüístico" e o par "sincronia/diacronia")12. Por estar com sua atenção 

voltada exclusivamente para a linguagem verbal, Saussure não se preocupa 

em responder se o jogo de xadrez é ou não um sistema de significação. Mas 

sua comparação entre ele e a linguagem verbal foi o mote para que, mais 

tarde, Hjelmslev e Jakobson fizessem algumas observações sobre esta 

questão. 

 

                                                           
11CHEVALIER e GHEERBRANT. Dicionário de símbolos.p.518. 
 
12 SAUSSURE. Curso de lingüística geral. p.31,104,128. 
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No capítulo "Linguagem e não-linguagem" de seu Prolegômenos para uma 

teoria da linguagem, Hjelmslev estava interessado em delimitar o objeto de 

uma teoria da linguagem de caráter mais geral, que pudesse se estender a 

outros sistemas além da linguagem verbal. Partindo da distinção, nos planos 

da expressão e do conteúdo, de dois extratos - forma e substância13-, 

Hjelmslev considera que o que caracteriza um determinado sistema como 

semiótico é a "não conformidade" entre a forma da expressão e a forma do 

conteúdo. Assim, sistemas como a álgebra pura e os jogos não deveriam ser 

considerados semióticos porque são sistemas em que a forma da expressão 

(por exemplo, no caso do xadrez, as diferenças plásticas convencionais entre 

as peças) estabelece uma relação unívoca com a forma do conteúdo (as 

entidades convencionais reconhecíveis através daquelas formas, que implicam 

numa denotação de valor e mobilidade própria a cada peça). São sistemas em 

que, para Hjelmslev, existiria total "conformidade" entre os dois planos, já que 

as substâncias, tanto da expressão quanto do conteúdo, não interessariam a 

uma teoria geral da linguagem. Os dois planos, por serem "conformes" um ao 

outro, poderiam, "por princípio de simplicidade", ser reduzidos a um só, e 

assim os jogos não deveriam ser considerados sistemas semióticos porque 

                                                           
13Barthes, em seu Elementos de Semiologia, faz uma breve descrição da distinção de 
Hjelmslev, que reproduzimos aqui, como subsídio para a nossa discussão: "O signo é, pois, 
composto de um significante e um significado. O plano dos significantes constitui o plano da 
expressão e o dos significados o plano do conteúdo. Hjelmslev introduziu uma distinção 
importante talvez para o estudo do signo semiológico (...); cada plano comporta, de fato, para 
Hjelmslev, dois strata: a forma e a substância; (...)A forma é o que pode ser descrito exaustiva, 
simples e coerentemente (...) para a Lingüística, sem recorrermos a nenhuma premissa 
extralingüística; a substância é o conjunto dos aspectos dos fenômenos lingüísticos que não 
podem ser descritos sem recorrermos a premissas extralingüísticas. Como estes dois strata se 
reencontram no plano da expressão e no do conteúdo, teremos então: 1) uma substância da 
expressão: por exemplo, a substância fônica, articulatória, não-funcional, de que se ocupa a 
Fonética e não a Fonologia; 2) uma forma da expressão, constituída pelas regras 
paradigmáticas e sintáticas (observemos que uma mesma forma pode ter duas substâncias 
diferentes, uma fônica, outra gráfica); 3) uma substância do conteúdo: por exemplo, os 
aspectos emotivos, ideológicos ou simplesmente nocionais do significado, seu sentido 'positivo'; 
4) uma forma do conteúdo: a organização formal dos significados entre sí, por ausência ou 
presença de uma marca semântica."  
BARTHES. Elementos de semiologia. p.43. 
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seriam "monoplanares". Em cada um dos planos dos sistemas semióticos, no 

entanto, as regras sintáticas que governam as relações entre os elementos 

seriam muito semelhantes às regras de funcionamento dos jogos14. 

 

A posição de Jakobson é semelhante à de Hjelmslev. Segundo Holenstein, em 

seu livro Introdução ao pensamento de Roman Jakobson, para o lingüísta 

russo as regras do jogo corresponderiam de maneira bastante razoável às 

regras sintáticas da língua. Mas o jogo se distinguiria da linguagem por ser 

"uma estrutura de uma só dimensão". Holenstein cita uma passagem dos 

Selected Writings, de Jakobson, em que, como comentário à comparação 

entre a linguagem verbal e o xadrez, se diz que "não só as regras do jogo, mas 

também as regras de substituição governam a estrutura lingüística, uma vez 

que os seus constituintes são ligados por leis de implicação e incompatibilidade 

inalteráveis"15. Em outras palavras, Jakobson argumenta que, embora suas 

regras combinatórias de caráter sintagmático sejam comparáveis às regras dos 

jogos, a linguagem verbal possui regras semânticas e lógicas (de 

compatibilidade semântica entre os elementos) que determinam a variação 

paradigmática. Regras essas que os jogos não possuiriam. 

 

Poderíamos dizer então que para Jakobson, assim como para Hjelmslev, o que 

distinguiria os jogos dos sistemas de significação como a linguagem verbal 

seria a ausência de "espessura" semântica. Os jogos se aproximariam dos 

sistemas de significação por suas características sintáticas e formais, mas não 

possuiriam, como eles, a contrapartida semântica, invocada por Hjelmslev 

                                                           
14HJELMSLEV. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. p.117. 
 
15HOLENSTEIN. Introdução ao pensamento de Roman Jakobson. p.173.  
 



 21 

através da estrutura biplanar e por Jakobson através da determinação 

semântica e lógica da variação paradigmática. 

 

Umberto Eco, no Tratado Geral de Semiótica, retoma o debate em torno 

desses "sistemas que se dizem puramente sintáticos e sem 'espessura' 

semântica aparente". Baseado nos conceitos de denotação e conotação, Eco 

se opõe à posição de Hjelmslev, que considerava os jogos como sistemas 

"monoplanares" e não semióticos. Para Eco, se uma determinada posição do 

jogo de xadrez (que corresponderia ao "plano da expressão") denota apenas a 

sí mesma, ela conota "uma série de movimentos possíveis 'do lugar em que 

está'" (ou: "o destino estratégico total do jogo 'daquele ponto em diante'"). 

Assim, através desses significados conotados, a forma do conteúdo se 

diferencia da forma da expressão, e os jogos tornam-se sistemas biplanares e 

semióticos, mesmo pelo critério de "não-conformidade" de Hjelmslev16. 

 

O "plano do conteúdo", no entanto, continua sendo preenchido, na 

interpretação de Eco, por sentidos que dizem respeito unicamente ao universo 

referencial do jogo (como o "destino estratégico total" do jogo, por exemplo). 

Devemos lembrar que, entre as características formais do jogo descritas por 

Huizinga, está a limitação temporal e espacial, que lhe confere um total 

isolamento em relação à "vida comum", como se ele se passasse em um 

universo particular17. Poderíamos supor que essa característica 

corresponderia, no aspecto semiótico, a um campo semântico particular 

estabelecido pelo jogo. O discurso sobre o jogo (que, se considerarmos válida 

a hipótese de que os jogos são sistemas de significação, corresponderia ao 

                                                           
16 ECO. Tratado geral de semiótica. p.78. 
 
17 HUIZINGA. Homo ludens. p.12. 
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"plano do conteúdo") estaria, então, preso a esse campo semântico particular, 

que é o universo referencial instaurado pelo jogo. Assim, a possibilidade de 

que um jogo como o futebol possa funcionar como um sistema de significação 

capaz de remeter a sentidos exteriores ao seu universo referencial (ou, nas 

palavras de DaMatta, como uma "metáfora da própria vida") continua sem uma 

explicação teórica convincente. 

 

* * * 

 

No livro Mitologias, de Roland Barthes, encontramos um texto que pode nos 

indicar uma solução para a questão. Nesse texto ( cujo título é "O mundo do 

catch"), Barthes faz uma análise semiológica do catch, uma espécie de luta-

livre caricaturada, de caráter circense, realizada em "salas de segunda classe" 

e frequentada por uma platéia de origem popular. Para Barthes, "o catch não é 

um esporte, é um espetáculo". Nele "pouco importa ao público que o combate 

seja falseado ou não" e "o espectador não se interessa pelo progresso de um 

destino", mas "espera a imagem momentânea de certas paixões".18 Em outras 

palavras, o que interessa ao público do catch não é o jogo, não é a luta pela 

vitória, mas a representação de determinadas situações em que "certas 

paixões" (diríamos: sentimentos, valores, papéis sociais, etc) são significadas. 

A caracterização dos lutadores e suas ações se completam para dar forma 

representativa a essas "paixões". Assim, as ações de um lutador, e mesmo a 

sua própria imagem, podem significar a justiça, a honra, a excelência, 

enquanto as de outro podem significar a traição, a vingança, a baixeza moral, 

etc. Ou seja, as conotações dos signos do catch não se restringem mais ao 

                                                           
18BARTHES. Mitologias. p.12. 
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universo referencial do jogo, mas atingem, por diversas fronteiras, um campo 

semântico mais amplo. 

 

O texto de Barthes trata de um caso extremo, em que as características 

formais do jogo cederam espaço a características que são, como nos mostra o 

autor, mais próprias do teatro. Mas certos esportes, entre eles o futebol, são, 

ao mesmo tempo,  jogo e espetáculo. E mesmo no caso do catch as 

características formais do jogo não são totalmente deixadas de lado. O 

movimento traiçoeiro do lutador que faz o papel de vilão só faz sentido porque 

é uma burla às regras do jogo, e o triunfo final do "justo" só funciona por 

atualizar a "vitória", o significante privilegiado do universo do jogo.  

 

Embora Barthes não o formule dessa maneira, podemos dizer que o catch é a 

teatralização do jogo, já que, isolada no ringue e disciplinada por regras, a luta 

é também um jogo. A situação agonística, característica do jogo, serve de 

"enredo" ao catch. Através de procedimentos como a ênfase dos movimentos 

e o excesso na caracterização dos lutadores, o catch sublinha determinadas 

situações propiciadas pelo jogo, procurando extrair delas sua significação e 

seu efeito catártico sobre o público. Mas para conseguir o máximo de efeito, 

ele acaba por deixar de lado duas características básicas do jogo: a igualdade 

inicial entre os antagonístas e a disputa pela vitória. Por isso o catch não é um 

jogo, e Barthes diz que ele não é um esporte. Ele é fingido, falseado, simulado. 

 

Mas a situação agonística na qual o catch se baseia é absolutamente própria 

do jogo, e ele só é falseado em função de uma economia formal própria do seu 

caráter de espetáculo. Mesmo no texto de Barthes, que insiste no caráter de 

espetáculo do catch e não enfatiza a presença das características formais do 
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jogo, está presente a idéia de que o próprio jogo já possui um "simbolismo 

secreto", do qual o catch se apropria: 

 
 "Diz-se que o judô contém uma parte secreta de 

simbolismo; mesmo na eficiência, trata-se de gestos 
contidos, precisos, mas curtos, desenhados 
corretamente, mas apenas traçados, sem volume. O 
catch, pelo contrário propõe gestos excessivos, 
explorados até ao paroxismo da sua significação. No 
judô, o lutador mal aflora o chão, rebola sobre sí mesmo, 
desvia-se, esquiva a derrota, ou, se esta for evidente, 
abandona imediatamente a luta; no catch, o lutador 
prolonga exageradamente a sua posição de derrota, 
caído, impondo ao público o espetáculo intolerável da sua 
impotência."19 

 

Assim, o que o catch faz é apenas explorar um potencial simbólico que já 

existe no próprio jogo. A estrutura formal do jogo parece funcionar como um 

tecido de possibilidades de significação que os procedimentos teatrais do catch 

organizam, através de recursos como a ênfase e o excesso, com uma 

"limpidez total". Dessa forma, mesmo tratando de algo que a rigor não é um 

jogo, mas um simulacro do jogo, o texto de Barthes serve para nos mostrar que 

na estrutura formal do jogo estão inseridos uma série de elementos com algum 

potencial de significação. O principal deles seria o próprio princípio agonístico, 

que possibilita a construção de uma série de sentidos baseados na analogia 

com outras situações competitivas e na identificação entre o público e os 

jogadores. Mas poderíamos pensar também nas características particulares de 

cada jogo: os jogos com bola, que podem remeter a todos os significados 

mitologicamente associados à esfera e ao círculo; os jogos individuais, como a 

corrida dos cem metros rasos e a maratona, que remetem à luta do homem 

                                                           
19BARTHES. Mitologias. p.12. 
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contra os seus próprios limites; os jogos alegóricos, como o xadrez, cujos 

elementos reproduzem determinadas relações sociais; etc. 

 

Enquanto praticado, no entanto, o jogo é uma atividade intransitiva. Os 

antagonístas visam única e exclusivamente fins internos ao seu universo 

particular, e toda a sua atenção está voltada para a disputa pela vitória. Nesse 

ponto, o jogo realiza uma série de situações que são potencialmente aptas a 

assumir um valor de representação, mas sua tendência para o isolamento 

parece manter toda possibilidade de interpretação presa ao campo semântico 

particular instaurado por ele. Quando o jogo se transforma em espetáculo, ele 

se torna algo mais do que uma atividade intransitiva. Ele passa a ser algo que 

é para ser visto, ele se torna um "discurso" dirigido aos espectadores. Seus 

signos se oferecem à vista do público, solicitam a interpretação e a 

metalinguagem.  

 

Se no catch as características formais do jogo atrofiaram em função de sua 

condição de espetáculo, existem, como já dissemos, esportes que são, ao 

mesmo tempo e sem o comprometimento de nenhum dos dois aspectos, jogo 

e espetáculo. Nesses espetáculos esportivos, o potencial de significação do 

jogo vem à tona, e aqueles significados básicos, herdados dos antigos jogos 

rituais, são atualizados de forma contextualizada, são transformados em novos 

sentidos que se articulam com o contexto em que o jogo acontece e com o 

modo como ele é jogado. Assim, os grandes espetáculos esportivos, como o 

futebol, as lutas de boxe e os Jogos Olímpicos, têm sido frequentemente 

associados a uma grande variedade de sentidos, como as guerras, as 

identidades nacionais, as pretensas superioridades raciais, os impulsos 

animalescos do homem, valores como a fraternidade, a liberdade, a igualdade 



 26 

e a justiça, etc. Para constatá-lo, basta lembrar alguns episódios clássicos da 

história recente do esporte: a criação dos Jogos Olimpicos Modernos, 

concebidos para serem a celebração da paz e da solidariedade entre as 

nações; o triunfo do negro norte-americano Jesse Owens nas Olimpíadas de 

Berlim, que foi interpretado como uma humilhação para o nazismo, que 

pretendia fazer daqueles jogos uma prova da superioridade da raça ariana; a 

trajetória do lutador de boxe Myke Tyson, considerado como um símbolo dos 

impulsos animalescos do homem e da violência dos guetos urbanos; etc. 

 

Concluímos então que, se o jogo já possui uma certa capacidade de 

significação, sua transformação em espetáculo oferece condições 

extremamente propícias para que essa capacidade se manifeste e seja 

explorada. Através dos meios de comunicação de massa, os espetáculos 

esportivos criam em torno de sí uma enorme rede de discursos. Em todos 

esses discursos, o que se faz é atualizar os significantes do jogo através de 

interpretações verbais, é impor ao discurso do jogo uma metalinguagem, é 

produzir sentido a partir dele. Se no jogo enquanto prática a tendência para o 

isolamento funciona como um balizamento das possibilidades interpretativas, 

no jogo transformado em espetáculo a proliferação de discursos funciona como 

uma força centrífuga, que faz com que esse potencial de significação do jogo 

se manifeste e sejam explorado pela interposição incessante de novas 

interpretações. Através dessas interpretações, os significados originalmente 

inscritos na estrutura formal do jogo são recriados, transformados e 

multiplicados, fazendo com que os signos do jogo entrem em contato com um 

campo semântico mais amplo.  

 

* * * 
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O caso do futebol no Brasil é um exemplo claro de um jogo que, pela 

interpretação exaustiva decorrente de sua transformação em um grande 

espetáculo esportivo, tornou-se um sistema de significação através do qual se 

produzem sentidos que extrapolam o seu universo referencial. Na estrutura 

formal do jogo de futebol podemos encontrar uma série de elementos que têm 

algum potencial de significação: o princípio agonístico e todas as 

possibilidades de analogia e identificação nele inscritas; a bola e o simbolismo 

mitologicamente associados a ela; o fato de que é jogado sobre a grama, 

símbolo da terra, e em campo aberto, ou seja, sob o sol;20 o fato de que é 

jogado com os pés que, contrapostos às mãos - símbolos do trabalho e da 

civilização -, podem assumir sentidos relacionados ao prazer e aos impulsos 

primitivos do homem;21 etc. Mas, se esses elementos têm tal potencial para 

serem tomados como signos, isso só acontecerá a partir do momento em que 

esses sentidos forem de algum modo atualizados por novos significantes, no 

momento em que os elementos do universo futebolístico forem interpretados, 

recuperados através de alguma outra forma de discurso. 

 

Transformado em um espetáculo de grandes dimensões, o futebol foi 

exaustivamente interpretado no Brasil e, através do discurso sobre o jogo, ele 

se tornou sistema de significação extremamente dinâmico, por meio do qual se 

produzem sentidos ligados a outras esferas da vida do homem. Nesse 
                                                           
20A partir das associações mitológicas entre a bola e o sol e entre o campo gramado e a terra, 
José Miguel Wisnik, em palestra realizada em Belo Horizonte no dia 16/06/94, por ocasião do 
Seminário No país do futebol, afirmou que o futebol possui "um fundamento arcáico de natureza 
agro-pastoril, representando a luta do homem pela sobrevivência". 
 
21Rosenfeld sugere que no início do século o futebol, por ser jogado com os pés, adquiriu entre 
os negros e mulatos recém libertos da escravidão uma conotação de liberdade: "Ainda aderia 
uma mancha a qualquer trabalho manual. Dar pontapés numa bola era um ato de 
emancipação." 
ROSENFELD. Negro, macumba e futebol. p.85. 
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processo, como já dissemos, a imprensa esportiva tem naturalmente uma 

grande importância, pois a escrita pereniza o discurso, propiciando uma 

gradativa cristalização dos sentidos. E, dentre os discursos da imprensa 

esportiva, a crônica parece exercer um papel especialmente importante. 

Porque, ao mesmo tempo em que carrega consigo a autoridade da escrita, e 

mais do que isso, da escrita jornalística, com o seu compromisso de verdade e 

fidelidade aos fatos que noticia, ela possui também determinadas 

características que fazem dela um tipo de texto diferente dos outros textos da 

imprensa esportiva. 

 

1.3 A crônica no mundo do futebol 

 

Embora apareçam algumas poucas vezes reunidas em livros, é sobretudo nos 

periódicos jornalísticos que as crônicas de futebol encontram o seu lugar. É 

para eles que elas são produzidas e é neles que elas encontram a maioria de 

seus leitores, já que a circulação dos jornais e revistas, especializados ou não 

em esporte, é geralmente bem maior do que a dos livros. Mas a crônica (não 

apenas a crônica de futebol, mas toda aquela variedade de textos que 

normalmente se classifica sob a rubrica "crônica") é, no jornal, uma espécie de 

ovelha negra, um texto peculiar, radicalmente diferente dos outros textos. 

 

Como na maior parte das outras seções do jornal, o que ocupa maior espaço 

nas páginas de esporte (e também nas revistas e jornais especializados) são 

as matérias de cunho informativo. Nesses textos, que são marcados pelo ideal 

jornalístico de compromisso com a verdade e fidelidade aos fatos, 

encontramos uma linguagem que se pretende neutra, objetiva, imune às 

distorções provocadas pelo ponto de vista de quem escreve. Uma linguagem 
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que encena, através da terceira pessoa gramatical e do tom impessoal, uma 

transparência do real, como se ele não fosse produto do próprio discurso. 

Como se fosse possível que os fatos se apresentassem, sem mediação, diante 

dos leitores. 

 

Nas partes "sérias" do jornal (política, economia, etc), encontramos também 

um outro tipo de texto, nos espaços dedicados à opinião, como os editoriais, os 

artigos de fundo, as colunas de especialistas, etc. Aí, embora esteja presente a 

percepção de que se trata de um ponto de vista, de uma determinada 

interpretação dos fatos, o que predomina é a lógica argumentativa, ancorada 

por uma linguagem que, se admite a presença do sujeito enunciador, encena 

também a objetividade. Não a objetividade empírica da notícia, mas a 

objetividade do mundo visto através de uma moldura racional. Nas páginas de 

esporte esses textos encontram correspondência nas colunas, assinadas 

geralmente por nomes de peso da cena esportiva, dedicadas à opinião, ao 

comentário tático-técnico (dos times, das partidas, dos campeonatos), às 

análises da estrutura administrativa, etc. Textos que são às vezes chamados 

de "crônica", embora sejam de natureza bem diferente daqueles de que 

falaremos mais adiante. 

 

Em ambos os tipos de texto, a matéria informativa e o texto de opinião, o 

futebol é normalmente tratado de forma objetiva, puramente factual. De modo 

geral, o jornalismo esportivo vê o futebol unicamente como um esporte, e 

mesmo o evidente caráter de espetáculo é explorado apenas em seus 

aspectos objetivos: a estrutura administrativa e econômica, a vida e a carreira 

dos jogadores, técnicos e dirigentes, o comportamento das torcidas, etc. 
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Assim, a interpretação do futebol tende, nesses textos, a se restringir ao 

universo referencial do jogo e da estrutura objetiva do espetáculo. 

 

A crônica, ao contrário, é, por excelência, o espaço onde a interpretação do 

futebol se vê livre para vôos mais altos. Se nos outros espaços do jornal o 

tratamento dos acontecimentos esportivos é objetivo e factual, na crônica a 

relação entre o texto e o acontecimento esportivo (que, aliás, costuma dividir 

com ela o espaço de uma mesma página do jornal) é de um outro tipo. O 

gênero de textos de jornal conhecido como crônica, ao tomar como tema o 

futebol, trouxe consigo todo um conjunto de características que já faziam dele 

um ser de certa forma estranho à linguagem de seu veículo. E são essas 

características que lhe conferem um papel diferenciado na interpretação do 

futebol. 

 

*  *  * 

 

Os historiadores da crônica registram o seu surgimento em meados do século 

passado, por influência do jornalismo francês, nos espaços dos jornais 

denominados folhetins. Os folhetins eram espaços dos jornais, primeiro o roda-

pé da página inicial e depois páginas e até mesmo cadernos inteiros, 

dedicados ao entreterimento. Nesses espaços cabiam diversos tipos de textos: 

do comentário sobre o noticiário “sério” (político, econômico, policial) até as 

receitas de cozinha ou de beleza, passando pelo humor, pela critica teatral, 

pela coluna social, pela critica de moda, pelas narrativas de ficção, etc. Nessas 

seções de variedades, que eram bastante frequentadas pelos nomes 

importantes do jornalismo e da literatura, surgiu o embrião do que conhecemos 

hoje como crônica. Desde os seus primeiros tempos, através de nomes como 
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Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar e Machado de Assis, a crônica 

veio desenvolvendo um conjunto de características próprias, que desembocou 

em uma sólida tradição cronística no jornalismo brasileiro. Uma tradição que 

inclui desde os já citados precursores até um João do Rio e um Lima Barreto, 

na virada do século, e depois Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, 

Rubem Braga, e muitos outros. 

 

A crônica é geralmente definida como um gênero "híbrido" ou "fronteiriço", 

entre o jornalismo e a literatura, que dá um tratamento "literário" aos fatos que 

alimentam o noticiário dos jornais. Ela se caracteriza, portanto, por uma 

"referencialidade" temática, pois trata geralmente de acontecimentos que são 

ou foram notícia, ou então de pequenos episódios que foram vividos ou 

presenciados pelo autor. Qualquer assunto, por menos importância que tenha, 

pode servir-lhe como tema. A crônica pode, inclusive, enveredar pela ficção, 

mantendo, no entanto, a referencialidade ao inserir os acontecimentos fictícios 

em circunstâncias que realmente ocorreram. Mas são sempre assuntos 

menores, fatos corriqueiros do dia-a-dia, que não servem como tema para 

gêneros mais nobres. O princípio básico da crônica é, para Jorge de Sá, o 

"registro do circunstancial"22. Desse princípio se pode depreender o sentido do 

termo "crônica", que traz inscrito em si a idéia de tempo. A crônica é o "registro 

do tempo vivido", uma tentativa de fixar em palavras aquilo que se perde com o 

tempo, o circunstancial, a simples contingência. 

 

A linguagem da crônica é a prosa livre, descompromissada, próxima da 

linguagem falada, encenando um "bate-papo" com o leitor. Essa oralidade e 

esse coloquialismo da crônica são, no entanto, de certa forma simulados, 

                                                           
22SÁ. A crônica. p.6. 
 



 32 

elaborados com cuidado pelo artesão da palavra. A crônica assume, assim, 

uma dimensão estética, "literária", e, muitas vezes, um certo tom de lirismo. Ao 

invés da objetividade e da racionalidade, a crônica dá lugar ao subjetivismo, ao 

impressionismo, à reconstrução do real através do ponto de vista deformante 

do sujeito-autor. Registra-se ainda, como característica da crônica, uma grande 

variedade e flexibilidade formal. Sob a rubrica "crônica" cabem tanto a 

narração, que pode tender para a densidade do conto ou para a dissipação do 

caso contado em tom de "conversa de botequim", quanto o comentário, sério 

ou satírico, a descrição de tipos curiosos, a prosa-lírica, etc. Mesmo a prosa, 

característica de quase toda a crônica, é uma regra que encontra exceção, por 

exemplo, nos poemas cronísticos de Olegário Mariano. 

 

É importante assinalar que muitas dessas características da crônica são 

determinadas por seu veículo, o jornal. O próprio tamanho do texto (limitado 

pela diagramação do jornal), o curto espaço de tempo que o autor tem para 

escrever (que impossibilita o trabalho mais minucioso com a linguagem), a 

referencialidade temática e a simplicidade da linguagem são algumas das 

imposições feitas à crônica pelas necessidades e características do jornalismo. 

De forma que, mais do que impor limites à crônica, a inserção jornalística 

desses textos é que os define, que faz com que eles existam e sejam como 

são.23 

 

* * * 

 

                                                           
23Sobre a crônica, suas características e sua história, consultamos: 
ARRIGUCCI, Davi. "Fragmentos sobre a crônica". in: ARRIGUCCI, Davi. Enigma e comentário. 
SÁ, Jorge de. A crônica. 
CANDIDO, Antonio et al..A crônica; o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. 
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No início deste século, quando o futebol dava os seus primeiros passos por 

aqui, a crônica já estava bem estabelecida na imprensa brasileira, 

especialmente no Rio de Janeiro, que viveu nessa época um significativo 

crescimento da atividade jornalística.24 Como as páginas de entreterimento 

haviam sofrido, com o tempo, uma certa especialização, com a rotinização de 

alguns conteúdos ocupando espaços mais ou menos fixos (as seções de 

moda, crítica teatral e literária, o colunismo social, etc), haviam também as 

seções dedicadas aos esportes. Antes do futebol, frequentavam as páginas 

dos jornais o turfe, o remo, a pelota basca, o ciclismo, a patinação, tanto em 

textos meramente informativos quanto em textos cronísticos que comentavam 

os costumes da sociedade. Quando, na virada do século, o futebol surge, 

aparentando ser apenas mais uma moda esportiva dos jovens das classes 

abastadas, ele é um assunto bastante próprio para ser tratado pela crônica. 

Assim, o surgimento da crônica de futebol em nossos jornais coincide com a 

própria implantação desse esporte no Brasil. E, à medida em que o futebol foi 

se popularizando e ganhando adeptos (praticantes e espectadores), a crônica 

de futebol também foi ganhando importancia e espaço dentro do jornal.25 

 

Tendo surgido, portanto, no início do século, e tomado impulso com a 

progressiva popularização do futebol, a crônica futebolística desenvolveu uma 

verdadeira tradição dentro do jornalismo esportivo brasileiro. Se, como afirma 

Antônio Cândido, a crônica "sob vários aspectos é um gênero brasileiro"26, 

podemos dizer que a crônica de futebol é um gênero tipicamente nosso. Mário 
                                                           
24É bastante significativa a coincidência cronológica entre o desenvolvimento da crônica e do 
esporte no Brasil. Os dois, de alguma forma, refletem o aburguesamento da vida da sociedade 
urbana brasileira do final do século passado e início deste século pela importação de práticas 
culturais européias. 
 
25PEDROSA. "A crônica esportiva e o cronista de futebol". in: O olho na bola. p.5-11. 
 
26CANDIDO. "A vida ao rés-do-chão". in: CANDIDO et al. A crônica. p.15. 
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Filho, na "Nota ao leitor" da primeira edição de seu livro O negro no futebol 

brasileiro, aponta a década de 10 como o momento em que surgem os 

primeiros cronistas especializados no futebol: 

 
 "Somente depois de 10 é que o futebol, transformado em 

assunto jornalístico, permitiu que apaixonados do 
chamado esporte bretão, cada um com seu clube, 
escrevessem crônicas, às vezes assinadas com 
iniciais"27. 

 

Nas décadas de 20 e 30, que marcam a transformação do futebol em 

fenômeno de massa (processo que culminou com a profissionalização, em 

meados da década de 30), e na década de 40, quando se consolidam as 

transformações e o crescimento da nossa imprensa esportiva28, a crônica se 

estabeleceu e se firmou como um espaço dedicado à liberdade no tratamento 

dos acontecimentos esportivos. É, no entanto, no período que vai da década 

de 50 à década de 70 que encontramos a maior parte da produção dos mais 

celebrados de nossos cronistas de futebol. Como exemplos, poderíamos citar 

                                                           
27RODRIGUES FILHO. O negro no futebol brasileiro. 
 
28Embora não seja pretensão deste trabalho realizar um levantamento minucioso da história da 
crônica de futebol no Brasil, não poderíamos deixar de registrar a importância que teve, na 
formação de uma linhagem da crônica dedicada ao futebol, no crescimento da imprensa 
esportiva e na própria popularização do futebol no país, o trabalho do jornalista Mário Filho, 
irmão de Nelson Rodrigues. Repórter, redator, cronista, diretor e proprietário de jornais, além de 
promotor de eventos esportivos, Mário Filho é, sem dúvida, o maior nome da imprensa 
brasileira ligada ao futebol. Para muitos ele é o verdadeiro criador da imprensa e da crônica 
esportiva brasileira. Na direção das páginas de esporte de A Manhã (1927), A Crítica (1928 
e1929) e O Globo (1931 a 1942), e como proprietário de O Mundo Esportivo (1931 e 1932) e do 
Jornal dos Sports (1936 a 1966), Mário Filho revolucionou a imprensa esportiva brasileira, 
ampliando enormemente seus espaços, colocando os jogadores no centro da cena, publicando 
entrevistas, biografias e fotos dos atletas em ação, ao invés de poses em terno e gravata, etc. 
Em seus textos, Mário Filho forjou a linguagem da crônica de futebol e abalou os costumes 
lingüísticos de toda a imprensa esportiva. Os clubes passaram a ser chamados por seus nomes 
populares, o jargão futebolístico, até então falado em inglês, foi abrasileirado e o futebol ganhou 
um tratamento lírico, dramático e humorístico que até então era inédito. Além do trabalho em 
jornais, Mário Filho publicou vários livros, entre eles o clássico O negro no futebol brasileiro, 
considerado uma das obras mais importantes da literatura futebolística brasileira. 
CASTRO. O anjo pornográfico. 
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Mário Filho (cuja produção se estende até meados da década de 60), Armando 

Nogueira, João Saldanha, Stanislaw Ponte Preta e o próprio Nelson Rodrigues. 

 

Na variedade de textos que compõem essa tradição da crônica futebolística 

brasileira podemos constatar a presença de praticamente todas aquelas 

características que definem o gênero cronístico. Do ponto de vista temático, 

grande parte da flexibilidade atribuída à crônica é limitada pela própria 

especialização no futebol. Trata-se sempre do futebol, senão do próprio jogo, 

pelo menos da vida de seus personagens (jogadores, torcedores, técnicos, 

diretores, etc) e de suas instituições (clubes, campeonatos, federações, etc). 

Mas, dentro do universo futebolístico, a liberdade na escolha dos temas é total, 

podendo servir para assunto da crônica desde uma pelada num campo de 

várzea em 1920 quanto a comoção das massas pela conquista do 

tricampeonato mundial. No entanto, permanece a referencialidade, pois fala-se 

sempre de algo que aconteceu, ou pelo menos que poderia ter acontecido em 

determinadas circustâncias da vida futebolística real. E, se a crônica tende a 

escolher como tema assuntos sem importância, sem apelo literário, o futebol é 

um tema bem adequado para ela, pois, como jogo e espetáculo, ele está 

desligado das esferas "sérias" da vida. A leveza e liberdade da linguagem, o 

coloquialismo, o tratamento estético e às vezes lírico dos acontecimentos, 

assim como a variedade e flexibilidade formal também estão presentes no 

universo da crônica de futebol. Para ficar apenas nos autores que já citamos, 

poderíamos lembrar, como exemplos da presença dessas características: a 

prosa lírica de Armando Nogueira, que tenta recriar, através da palavra, a 

emoção estética do espectador de futebol; o relato de viagem de Stanislaw 

Ponte Preta, às vezes heróico, às vezes satírico; os episódios  pitorescos, em 

tom de "conversa de botequim", de João Saldanha; o fluxo da memória de 
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Mário Filho, reconstituindo as primeiras décadas da história do futebol 

brasileiro em tom lírico, dramático ou humorístico, mas sempre numa 

linguagem simples, leve, que convida à leitura; o debate inflamado de Nelson 

Rodrigues; etc.  

 

* * * 

 

Do nosso ponto de vista, interessado em estabelecer a especificidade do 

discurso da crônica no processo de significação que se dá no universo 

futebolístico, um certo aspecto do gênero cronístico se torna especialmente 

relevante: a relação ambígua estabelecida entre a crônica e os fatos que lhe 

servem de referência. Se, por imposição de seu veículo, a crônica toma como 

tema fatos que são ou foram notícia, ela tende a escapar da pura objetividade 

no tratamento desses fatos. Essa característica da crônica foi diversas vezes 

registrada por nossa crítica literária. Telê Ancona Lopez, por exemplo, em seu 

texto "A crônica de Mário de Andrade: impressões que historiam", reconhece 

na crônica um caráter de negação da "obrigação puramente jornalística de 

revelar objetividade". Para a autora, a crônica funcionaria como uma "brecha 

amena, sensível, de tom pessoal, individual", "no meio do noticiário sério e 

pesado que marca o mundo de hoje"29. E Davi Arrigucci, no ensaio 

"Fragmentos sobre a crônica", afirma que "como parte de um veículo como o 

jornal, ela parece destinada à pura contingência, mas acaba travando com esta 

um arriscado duelo, de que às vezes, por mérito literário intrínseco, sai 

vitoriosa". Esse duelo é a tentativa de, através da linguagem, extrair o fato de 

                                                           
29LOPEZ. "A crônica de Mário de Andrade: impressões que historiam". in: CANDIDO et al..A  
        crônica. p.167,169. 
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sua moldura meramente contingencial e transformá-lo em "uma forma de 

conhecimento de meandros sutís de nossa realidade e de nossa história"30. 

 

Assim, ao se aproximar dos fatos corriqueiros desvencilhada da obrigação 

jornalística de informar e investida de todas as liberdades "literárias", a crônica 

tende a ser, menos do que a narração desses fatos, a sua interpretação, os 

fatos transformados pelo olhar do cronista. Um olhar que procura retirar os 

fatos de sua moldura meramente contingencial e enquadrá-los numa moldura 

de sentido. Essa idéia está presente em diversos comentários críticos sobre o 

trabalho de cronistas como Machado de Assis, Rubem Braga, Mário de 

Andrade, etc. Poderíamos citar, por exemplo, um trecho de Jorge de Sá, em 

seu livro A crônica, em que, a propósito de Rubem Braga, se afirma que "o 

escritor não perde de vista que a sua situação particular só conta para o leitor 

na medida em que funciona como metáfora de situações universais"31; ou o 

comentário de Sonia Brayner sobre a crônica de Machado de Assis, em que se 

diz que "Machado recolhe as notícias e (...) dá-lhes um enquadramento de 

significação" e que "o narrador (...) procura sobrepor o enunciado literário ao 

dado empírico, 'desqualificando' a transparência do simples factual" numa luta 

"para dominar o puro factual da notícia"32. Ainda sobre a crônica de Machado 

de Assis, Davi Arrigucci afirma que "os pequenos fatos (...) adquirem uma 

ressonância alegórica que os resgata até certo ponto da pura contingência, 

transformando-os em índices de um processo mais amplo, como se fossem 

meios de se tatear sobre a verdade histórica"33. 

                                                           
30ARRIGUCCI. Enigma e comentário. p.53. 
 
31SÁ. A crônica. p.14. 
 
32BRAYNER. "Um cronista de quatro décadas". in: CANDIDO et al..A crônica. p.413. 
 
33ARRIGUCCI. Enigma e comentário. p.60. 
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O mesmo movimento acontece nos melhores momentos da crônica 

futebolística. Negando a objetividade e a factualidade do jornalismo esportivo, 

ela se vale de sua liberdade "literária", que lhe permite a exploração estética da 

linguagem e o tratamento subjetivo dos temas, e se transforma no lugar em 

que é possível uma interpretação mais produtiva do jogo de futebol. Assim 

como a crônica é, para Telê Ancona Lopez, a "brecha amena" do jornal, a 

crônica futebolística é a "brecha" pela qual a interpretação do futebol pode 

abadonar o universo referencial do jogo e da estrutura objetiva do espetáculo. 

A crônica futebolística retira o futebol da moldura objetiva da notícia, que só vê 

seus aspectos estritamente esportivos, para dar-lhe um "enquadramento de 

significação". Assim, a seu modo, ela trava também o seu "duelo" com a 

circunstancialidade e o factual do jornalismo. Através dela o futebol deixa de 

ser apenas um esporte e adquire uma dimensão de representação, uma 

"ressonância alegórica", tornando-se uma "metáfora de situações universais". 

 

Por isso dissemos que a crônica desempenha um papel diferenciado no 

processo de produção de sentidos a partir do futebol. A crônica é o lugar em 

que a interpretação do jogo pode abandonar o seu universo referencial, e é 

atraves dela, mais do que de outros discursos, que o jogo adquire aquela  

"espessura semântica" de que falamos anteriormente. Milton Pedrosa,  na 

orelha da coletânea de crônicas de futebol intitulada O olho na bola, por ele  

organizada,  descreve da seguinte forma o trabalho do cronista de futebol:   
 
 
 " Às vezes, uma frase  condensa a sabedoria adquirida  

em centenas de partidas, resume o conhecimento de mil 
gramados e de mil craques. Para escrevê-la, foi preciso 
ter visto Kuntz, Marcos de Mendonça ou Castilho pegar 
uma bola, foi preciso ter-se extasiado diante um 
Domingos da Guia ou um Nilton Santos, haver 
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testemunhado um dos 1.329 gols de Friedenreich, ter 
visto Garrincha driblar, uma bicicleta do Diamante Negro, 
ter compreendido a ânsia de perfeição  de um Heleno de  
Freitas... Foi preciso ver um perna de pau numa pelada 
ou Pelé na linha de seleção. Foi necessário ouvir o silvo 
do apito na boca de Armando Marques, ter presenciado a 
torcida ululante de um time popular ou ouvido o choro do 
torcedor ferido de morte. Foi preciso ter visto mil feitos, 
festejado mil vitórias, sofrido mil derrotas. Foi preciso ter-
se tornado no homem que olha a bola com o fascïnio do 
menino que espia o pássaro encantado. Foi preciso  
aprender a amar o jogo e a sentir o gol (...) dando-lhe  [ao 
leitor] ciência do que  testemunhou, do que sentiu, do que 
sofreu, do que o emocionou e o alegrou - enquanto tinha 
o olho na bola."34 

 

Como o sacerdote para o ritual, o cronista de futebol é, para o jogo-espetáculo, 

o intérprete privilegiado, iniciado em seus segredos, capaz de compreender o 

seu lado "misterioso" e "patético" e de desvendar os seus sentidos. 

                                                           
34PEDROSA. O olho na bola. 
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CAPÍTULO 2 - NELSON RODRIGUES NA OUTRA DIMENSÃO DO FUTEBOL 

 

 "O campeonato é uma espécie de romance policial. 

Daí as surpresas que reserva. Um capítulo é escrito 

pelo Flamengo, outro pelo Vasco, outro pelo 

Botafogo..." 

Mário Filho 

 

2.1. Nelson versus "os idiotas da objetividade" 

 

As crônicas de futebol de Nelson Rodrigues são mais do que um exemplo 

desse processo pelo qual o texto cronístico torna-se um lugar privilegiado para 

a construção e cristalização dos sentidos que o imaginário coletivo brasileiro 

atribui aos acontecimentos, personagens e instituições do mundo do futebol. 

Nelson Rodrigues foi, ao lado de Mário Filho, um dos grandes artífices da 

mitologia futebolística brasileira. Talvez porque suas crônicas, extravagantes, 

polêmicas e tão apreciadas pelo público, sejam aquelas em que a 

interpretação do futebol se faz de forma mais radicalmente livre da objetividade 

jornalística. Nas crônicas de Nelson revela-se, para além dos aspectos 

objetivos, que ele chamava de "termos chatamente técnicos, táticos e 

esportivos",35 toda uma outra dimensão do futebol: as interferências do 

sobrenatural, o dramatismo dos grandes jogos, o lirismo do estilo dos craques, 

e todo um mundo particular em que os acontecimentos, personagens e 

instituições do universo futebolístico tornam-se signos de um universo mais 

amplo, que é a própria vida do homem. 

 

                                                           
35RODRIGUES. A pátria em chuteiras.p.13. 
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A vinculação à rubrica "crônica" foi essencial para que Nelson desenvolvesse 

sua extravagante e rica interpretação do futebol e dos acontecimentos do 

mundo esportivo. A possibilidade de estabelecer com os fatos que serviam de 

referência a seus textos uma relação ambígua, subjetiva e produtiva lhe 

permitiu criar uma concepção particular do mundo futebolístico, onde as peças 

se encaixam segundo uma lógica própria, mais ou menos desligada da 

realidade objetiva. Em suas crônicas, os acontecimentos do mundo do futebol 

aparecem transfigurados, transformados pelo olhar do cronista, deslocados da 

moldura objetiva da notícia e inseridos em um "enquadramento de 

significação". Um movimento que, no âmbito da imprensa esportiva, só é 

possível porque, sob a rubrica "crônica", o autor se encontra livre da obrigação 

jornalística de revelar objetivamente os fatos.  

 

Some-se a isso a própria tradição jornalística da família de Nelson, marcada 

pelo jornalismo sensacionalista e agressivo de seu pai, Mário Rodrigues,36 e 

pelo fértil trabalho de seu irmão, Mário Filho, tanto como cronista e jornalista 

esportivo quanto como produtor de eventos esportivos. Aliás, Mário Filho 

sempre foi, para Nelson, um mestre e um modelo a ser seguido. Segundo o 

próprio Nelson, havia nos textos de Mário Filho "uma visão inesperada do 

futebol e do craque, um tratamento lírico, dramático e humorístico que ninguém 

usara antes".37  Em uma crônica de 75, Nelson dá uma idéia de sua admiração 

por seu irmão e da importância que lhe atribuia na criação de uma mitologia 

futebolística brasileira: 
                                                           
36Mário Rodrigues, pai de Nelson, foi jornalista e proprietário de jornais no Rio de Janeiro das 
primeiras décadas do século. Seu trabalho se caracterizava, segundo José Sergio Leite Lopes, 
"pela arte de criar eventos, pela ênfase com que tomava os políticos como alvo (...), pela 
importância dada aos fatos criminais e pelo desenvolvimento da página de polícia". 
LEITE LOPES. A vitória do futebol que incorporou a pelada. In: Revista da USP: Dossiê 
Futebol. 
 
37RODRIGUES. "O homem fluvial". In: RODRIGUES FILHO. O sapo de Arubinha.p.9. 
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 "Amigos, cada geração devia ter um Mário Filho, ou seja, 

um homem de larga vocação homérica. E, então, eis o 
que aconteceria maravilhosamente: a história de uma 
geração passaria a outra geração, assim como a chama 
do círio passa a outro círio. Mas Mário Filho morreu e não 
ouvimos mais os grandes cantos do futebol."38 

 

Enganava-se Nelson. Pois era ele próprio o herdeiro de Mário Filho. Aquele 

que faria da mitologia futebolística brasileira, que seu irmão começara a criar, 

uma tradição. O cronista capaz de revelar a outra dimensão do futebol, de dar 

dele "uma visão inesperada (...), um tratamento lírico, dramático e 

humorístico". O vate, ao mesmo tempo poeta e sacerdote, reinventando a 

notícia e revelando-lhe os sentidos. 

 

Em uma crônica de 56, em que protesta veementemente contra a cobertura da 

vitória da seleção brasileira no Campeonato Pan-Americano daquele ano pela 

imprensa nacional (cobertura que ele chama de "pífia correspondência, que 

nos enche de humilhação patriótica e vergonha profissional"), Nelson define 

exemplarmente sua idéia do que deveria ser  o trabalho do cronista esportivo. 

Ele começa a crônica lamentando que "o Bilac dos tiros de guerra" não 

estivesse mais vivo para poetar a conquista brasileira. Numa referência indireta 

a Mário Filho, Nelson diz que "outrora, cada acontecimento tinha um Homero à 

mão, ou um Camões, ou um Dante", e que "recheado de poesia, entupido de 

rimas, o fato adquiria uma dimensão nova e emocionante". Para Nelson, "um 

cronista apaixonado" deveria "retocar o fato, transfigurá-lo, dramatizá-lo", 

deveria falar "com os arreganhos de um orador canastrão". Mas nossos 

cronistas (o termo aqui se confunde com "jornalistas"), com "sua mania de 

                                                           
38RODRIGUES. A pátria em chuteiras.p.174. 
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justiça e de objetividade", "cingiram-se a uma veracidade abjeta". No calor da 

polêmica, Nelson dá sua definição cabal para o trabalho jornalístico: "a arte 

jornalística consiste em pentear ou desgrenhar o acontecimento, e, de 

qualquer forma, negar sua imagem autêntica e alvar".39 

 

Essa definição um tanto quanto extravagante do trabalho jornalístico serve 

perfeitamente para o seu próprio trabalho como cronista esportivo. Nelson 

Rodrigues é o próprio "cronista apaixonado" a desgrenhar os acontecimentos 

esportivos, negando-se a se submeter aos limites da objetividade jornalística. E 

seu tom eminentemente oratório, com o uso abundante dos mais variados 

artifícios retóricos, faz dele o "orador canastrão" a retocar, transfigurar e 

dramatizar os jogos de futebol, conferindo-lhes "uma dimensão nova e 

emocionante". Uma crônica de 59 (em que se comenta um curioso episódio 

em que um bandeirinha, cujo apelido era "Caixa Econômica", teria-se distraído, 

entrado em campo e interferido no jogo, fazendo uma "tabelinha" involuntária 

com um dos jogadores) serve como exemplo desse procedimento, típico do 

texto de Nelson Rodrigues:  
 
 
 "Dizem que a bola bateu, simplesmente bateu, no 

fabuloso bandeirinha. Amigos, sejamos mais líricos e 
menos objetivos. Vamos admitir que o "Caixa Econômica" 
deu um passe que caiu como uma luva, ou melhor, como 
uma meia no pé de Henrique. Jamais Zizinho no apogeu, 
ou Jair, ou o divino Domingos da Guia conseguiram ser 
tão percisos, exatos, perfeitos. (...) Vejam vocês a trama 
diabólica: - 'Caixa Econômica' - Henrique - Dida!"40 

 

                                                           
39RODRIGUES. A pátria em chuteiras.p.11,12. 
 
40RODRIGUES À sombra das chuteiras imortais. p.78. 
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Ao mesmo tempo em que permitia a Nelson explorar aspectos inusitados do 

futebol, essa concepção do trabalho jornalístico lhe permitia também inserir-se 

com toda força na lógica agonística do jogo e assumir posições francamente 

subjetivas. O "cronista apaixonado" era também o torcedor inflamado e o 

jornalista assumidamente parcial. Há uma crônica em que Nelson justifica uma 

de suas opiniões dizendo: "porque, graças a Deus não sou um imparcial. Acho 

o imparcial um monstro de circo de cavalinhos e pior do que isso: - um 

vigarista."41 E o "orador canastrão" era também o polemista inveterado, sempre 

a desafiar e provocar os colegas do jornalismo esportivo, chamados por ele de 

"idiotas da objetividade", "lorpas e pascácios da crônica esportiva", 

"entendidos" (com aspas no original), "cretinos fundamentais" e uma série de 

outras denominações, sempre em tom de violência e deboche. Através desse 

tom polêmico Nelson reproduz, no discurso sobre o futebol, a estrutura formal 

do jogo, travando um verdadeiro "duelo" com os adeptos do objetivismo 

jornalístico, do factualismo burro, que enxergavam no futebol apenas um 

esporte e no escrete apenas um time. 

                                                           
41RODRIGUES. A pátria em chuteiras.p.56. 
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2.2.  O futebol como drama 

 

Mais do que um esporte, o futebol sempre foi, para Nelson Rodrigues, um 

espetáculo, um "show delicioso"42 capaz de envolver o público em uma densa 

aura de tensões e de despertar nele as reações mais apaixonadas. Em uma 

crônica de 55, em que faz uma "apologia do campo pequeno", Nelson 

demonstra sua preocupação com o aspecto de espetáculo do futebol. O 

campo pequeno, no caso o estádio do Fluminense no bairro das Laranjeiras 

(RJ), é, para ele, o espaço ideal para o espetáculo do futebol. Porque "a 

distância [dos grandes estádios] desumaniza os fatos, retira das criaturas todo 

o seu conteúdo poético e dramático". Já no campo pequeno "todos os 

caminhos estão abertos para a emoção direta e integral". E no jogo a que 

assistimos em um campo pequeno "tudo adquire uma dimensão insuspeitada e 

terrível".43 A base de sua apologia está na "nitidez", na "visibilidade" que os 

jogos em campos pequenos adquirem, pela proximidade entre jogadores e 

espectadores. É, portanto, como espetáculo, como algo que é para ser visto e 

que é capaz de emocionar o espectador, que Nelson Rodrigues vê o futebol.  

 

Para um autor que era sobretudo um dramaturgo (embora tenha vivido o 

cotidiano das redações de jornal durante toda a sua vida), a idéia de 

espetáculo haveria de sugerir a relação entre o futebol e o teatro. Com efeito, 

toda a concepção de futebol desenvolvida por Nelson em suas crônicas está 

repleta de elementos do teatro. O futebol lhe atraía pelo que tem de trágico, de 

dramático. Em uma crônica de 63, em que comenta a lendária vitória do 

                                                           
42RODRIGUES. A pátria em chuteiras.p.29. 
 
43RODRIGUES. A pátria em chuteiras.p.9,10. 
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Santos sobre o Milan pelo mundial interclubes, Nelson sintetiza sua concepção 

do jogo de futebol:  
 
 
 "O que procuramos no futebol é o drama, é a tragédia, é 

o horror, é a compaixão. E o lindo, o sublime na vitória do 
Santos é que, atrás dela, há o homem brasileiro com o 
seu peito largo, lustroso, homérico."44 

 

O trecho acima é uma alusão à mais consagrada fonte da história da 

dramaturgia, a Poética, de Aristóteles, em que se diz que a tragédia tem por 

fim sucitar o "terror" e a "piedade", levando à "purificação dessas emoções" 

através da catárse.45 Na Poética, Aristóteles explica que a palavra "drama" tem 

no verbo "drân", que na língua dos dórios do Peloponeso significava o "fazer", 

uma de suas prováveis raízes etimológicas. Assim, as composições dramáticas 

receberiam esse nome "pelo fato de se imitarem agentes [drôntas]". Se, para 

Aristóteles, poesia é "µιµεσισ" (que significa imitação ou, segundo traduções 

mais recentes, representação), os dramas se distinguiriam de outras formas 

poéticas, como a narrativa e a epopéia (que seria uma forma mista, entre o 

drama e a narrativa), pelo modo como imitam (ou representam): 
 
 
 "com os mesmos meios pode um poeta imitar os mesmos 

objetos, quer na forma narrativa (assumindo a 
personalidade de outros, como faz Homero, ou na própria 
pessoa, sem mudar nunca), quer mediante todas as 
pessoas imitadas, operando e agindo elas mesmas [na 
forma dramática]."46  

 

 

                                                           
44RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.104. 
 
45ARISTÓTELES. Poética. p.110. 
 
46ARISTÓTELES. Poética. p.106.  
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Tomando como modelo o teatro, Nelson Rodrigues vê o futebol como se ele 

fosse uma encenação em que se representa o destino trágico ou heróico do 

homem. As ações dos jogadores e dos demais atores da cena futebolística 

valeriam pelas ações de outros agentes. A vitória dos jogadores do Santos 

valeria pela vitória do próprio homem brasileiro. Assim, através da comparação 

com o teatro, a concepeção de futebol de Nelson Rodrigues incorpora de 

forma explícita a representação como um de seus elementos centrais. O 

mundo do futebol, recriado por Nelson em suas crônicas, funciona segundo a 

lógica do drama, e seus elementos se ajustam em função de seu caráter de 

representação.47 

 

Por isso, a relação com o conceito clássico do drama, estabelecida pelo 

próprio cronista, nos permite sistematizar uma série de elementos dessa 

recriação do mundo futebolístico que Nelson faz em suas crônicas. Algumas 

das categorias estabelecidas por Aristóteles para a descrição do drama, 

particularmente do gênero trágico (já que seu livro sobre a comédia se perdeu), 

podem ser utilizadas para a análise das crônicas de futebol de Nelson 

Rodrigues, no intuito de revelar os mecanismos através dos quais o cronista 

explora essa dimensão de representação do futebol. 

 

A maneira como Nelson toma livremente os acontecimentos do mundo 

futebolístico para recriá-los segundo um lógica própria nos permite dizer que, 

em suas crônicas, esses acontecimentos funcionam como um esquema, um 

argumento, uma seqüência de ações pré-estabelecida a partir da qual ele 

constrói o seu drama. Assim, pela lógica da comparação com o teatro, a 

                                                           
47Note-se aqui a estreita relação entre a concepção rodrigueana do fuebol e as idéias de 
DaMatta e Rosenfeld. Mais do que uma simples coincidência, essa relação evidencia uma clara 
convergência entre o cronista e os teóricos na interpretação do fenômeno futebolístico. 
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estrutura formal do jogo e a maneira como ela se realiza em cada competição 

(a história dos jogos e dos campeonatos) fazem, no drama do futebol, as vezes 

do "mito". Em Aristóteles, o "mito" é, justamente, a "trama dos fatos", a 

"imitação das ações", a "composição dos atos" que movimentam o drama 

(porque era dos antigos mitos orais que os poetas gregos retiravam os 

argumentos de suas tragédias). E a tragédia, sendo uma imitação de ações, é 

também uma imitação de agentes, os quais, por suas palavras ("elocução") e 

ações, revelam qualidades que definem o seu "carácter".48 Porém, se para 

Aristóteles o "mito" é, entre as "partes" da tragédia, a mais importante, e os 

personagens e seus "caracteres" devem existir somente em função das ações 

que desempenham ("na tragédia, não agem os personagens para imitar 

caracteres, mas assumem caracteres para efetuar certas ações")49, nas 

crônicas de Nelson Rodrigues a lógica se inverte. A trama, função que é 

desempenhada pelo desenvolvimento das ações em uma determinada partida, 

só interessa na medida em que é capaz de revelar o homem que há por trás 

de todo jogador. "Se o jogo fosse só a bola, está certo, mas há o ser humano 

por trás da bola", é o que diz Nelson, na mesma crônica de 63.50 E em outra 

crônica, esta de 64, sobre o famoso tapa dado por Nilton Santos em Armando 

Marques: "Ora, mil vezes mais grave, mais solene, mais hierático do que o 

atleta é o ser humano".51 

 

Nos termos da descrição aritotélica da tragédia, diríamos que para Nelson 

interessa mais o "carácter" (que diz respeito às qualidades do agente) do que o 

                                                           
48ARISTÓTELES. Poética. p.111. 
 
49ARISTÓTELES. Poética. p.111. 
 
50RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.104. 
 
51RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.116. 
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"mito". Daí sua admiração pelo estilo dos jogadores trunculentos, 

temperamentais e rudes como Almir, Amarildo ou Obdúlio Varela. As 

qualidades reveladas pelos atletas em um jogo de futebol funcionam como 

signos das qualidades do próprio homem: "um jogador não pode ser, nunca, a 

antipessoa".52 Trunculência, rudeza e comportamento temperamental, atitudes 

consideradas pelos "idiotas da objetividade" como "anti-esportivas", funcionam 

como signos de "caracteres" como bravura e coragem. Qualidades que, para 

Nelson, são necessárias, essenciais ao homem. Assim, em diversas crônicas 

ele se desdobra em elogios aos jogadores de estilo mais aguerrido, às vezes 

mesmo violento, capazes de "oferecer a cara ao bico adversário".53 É o código 

de valores heróico em pleno funcionamento, porque Nelson nunca perde de 

vista o parentesco entre o jogo e a guerra. "Durante noventa minutos, são onze 

bárbaros contra onze bárbaros".54 É essa predileção pelos jogadores de estilo 

mais viril que está por trás de uma de suas mais extravagantes afirmações: 

"Eis a verdade: - o que dá charme, apelo, dramatismo aos clássicos e às 

peladas é o foul. A poesia do futebol está no foul. E os jogos que fascinam o 

povo são os mais trunculentos".55 Como uma ação, o "foul" é, sem dúvida, um 

elemento do "mito", mas sua importância vem justamente da capacidade de 

revelar, no agente, "caracteres" como bravura e coragem. 

 

O mesmo se pode dizer das diversas vezes em que Nelson se manifesta 

(contra os "entendidos", que se punham em defesa do "coletivismo" no futebol) 

a favor do estilo eminentemente individualista dos jogadores brasileiros. Em 

                                                           
52RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.116. 
 
53RODRIGUES. A pátria em chuteiras.p.180. 
 
54RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.133. 
 
55RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.133. 
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uma crônica de 66, por exemplo, Nelson polemiza com o técnico Admildo 

Chirol, que em uma entrevista havia anunciado o fim "do homem-chave, do 

homem-estrela, do craque quase divino": 
 
 
 "Toda a experiência humana parece estar contra Chirol. 

Ninguém admite uma fé sem Cristo, ou Buda, ou Alá, ou 
Maomé. Ou uma devoção sem o santo respectivo. Ou um 
exército sem napoleões. No esporte, também. Numa 
competição modesta de cuspe à distância, o torcedor 
exige o mistério das grandes individualidades. No futebol, 
a própria bola parece reconhecer Pelé ou Garrincha e só 
falta lamber-lhes os pés como uma cadelinha amestrada. 
Ai do teatro que não tem uma Sarah Bernhardt ou uma 
Duse." 

 

E, mais à frente: 
 
 
 "No dia em que desaparecerem os pelés, os garrinchas, 

as estrelas, enfim, será a morte do futebol brasileiro. E, 
além disso, no dia em que desaparecerem as 
dessemelhanças individuais - será a morte do próprio 
homem."56 

 

É, como no caso do gosto pelo estilo dos jogadores virís, a ênfase no 

"carácter", nas qualidades que fazem o agente. E a divergência em relação à 

recomendação de Aristóteles para a construção da tragédia (a ênfase no 

"mito") talvez não reflita uma diferença muito grande entre as duas concepções 

de drama. Porque essa ênfase no "caractér" tem, nas crônicas de Nelson, uma 

função específica. Ela funciona como uma forma de por em relevo o aspecto 

representativo de que se investe o agente, destacando nele certas qualidades 

que poderão remeter a determinados sentidos. E, em Aristóteles, como se 

                                                           
56RODRIGUES. A pátria em chuteiras.p.129,130. 
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falava de teatro, e não de futebol, não havia dúvidas sobre a presença da 

representação. 

 

É essa mesma lógica, a da pintura enfática do "carácter" com o objetivo de 

revelar sua dimensão representativa, que rege boa parte das crônicas 

publicadas na coluna intitulada "O personagem da semana", da qual foram 

retirados muitos dos textos reunidos nos volumes À sombra das chuteiras 

imortais e A pátria em chuteiras. Trata-se, nessa coluna, segundo as palavras 

do próprio Nelson, de escolher entre as personagens do drama "a figura que 

possa traduzir o símbolo pessoal e humano da batalha".57 O "personagem da 

semana" é sempre, dentre os atores da cena futebolística, aquele cujas 

qualidades possuem um maior potencial representativo, e por isso melhor se 

prestam à recriação dramática. O corajoso, o nobre, o pusilânime, o vil, etc. 

Enfim, personagens que encarnam certos "tipos", e que por isso poderão 

encontrar alguma correspondência na vida extra-futebolística. 

 

Mas Nelson não perde de vista a importância do "mito", da "trama dos fatos" 

que move o drama do futebol: o desenvolvimento do jogo, a marcha do placar. 

Em Aristóteles o "mito" é, como dissemos, o elemento primordial da tragédia, 

"pois a tragédia não é imitação de homens, mas de ações e de vida, de 

felicidade [e infelicidade]".58 Pois é justamente da seqüência das ações, do 

"transe da felicidade à infelicidade ou da infelicidade à felicidade",59 que vem a 

sua capacidade de lograr o "efeito trágico", sucitanto no público "o terror e a 

                                                           
57RODRIGUES. A pátria em chuteiras.p.47. 
 
58ARISTÓTELES. Poética. p.111. 
 
59ARISTÓTELES. Poética. p.114. 
 



 52 

piedade" e levando à "purificação dessas emoções" através do fenômeno 

catártico.  

 

No futebol, a "trama dos fatos" é sempre uma moeda de dois lados, ou, como 

diria Aristóteles, uma "tragédia de dupla intriga", "que oferece opostas soluções 

para os bons e para os maus".60 Pois, no futebol, há sempre vencedores e 

vencidos. Para uns, o transe em direção à felicidade, e para outros o contrário. 

A crônica assumidamente parcial de Nelson Rodrigues, adotando na maioria 

das vezes o ponto de vista de um dos lados do jogo, está sempre a falar da 

vitória e da derrota e do modo como elas foram construídas. Em certos jogos é 

a simples marcha do placar que oferece o elemento dramático, capaz de 

sucitar as paixões e provocar sua expiação. Como no jogo entre Brasil e 

Espanha, pela Copa do Mundo de 62, vencido de "virada" (2x1) pelos 

brasileiros:  
 
 
 "O bonito, o sublime, o gostoso de Brasil x Espanha foi a 

angústia. Nós sabemos que o martírio é que dá a um 
jogo, seja ele um clássico ou uma pelada, um charme 
desesperador. Ora, a batalha com os espanhóis teve 
todos os matadouros emocionais. Eis uma partida que 
pôs em cada coração uma fluorescente coroa de 
espinhos. Fomos, até o primeiro gol [do Brasil], 75 
milhões de cristos."61 

 

A eminência da derrota, após o primeiro gol dos espanhóis, foi o elemento que 

conferiu à partida a sua dramaticidade, o seu charme, a sua beleza. Por isso, a 

vitória se tornou melhor, mais emocionante, mais envolvente. "O Brasil venceu. 

Somos milhões de reis." Teríamos, aqui, um "mito simples", em que o "efeito 

                                                           
60ARISTÓTELES. Poética. p.120. 
 
61RODRIGUES. A pátria em chuteiras.p.73. 
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trágico" (o despertar das paixões no público pela identificação com a dor dos 

personagens) é provocado exclusivamente pelo plano principal da ação, sem a 

necessidade de episódios acessórios. 

 

Mas em outros jogos não é a marcha do placar que interessa, mas justamente 

o que o placar não mostra, certos detalhes que poderiam passar 

desapercebidos e sobre os quais o cronista lança o seu olhar. Há uma crônica 

em que Nelson afirma: "Eu sempre digo que uma peleja não é o seu placar. 

Muitas vezes, o que importa é o que o placar não diz, o que o placar não 

confessa."62 Às vezes é um episódio quase imperceptível que ganha 

importância, como a "cusparada metafísica" dada por Dida (um jogador do 

Flamengo dos anos 50 e 60) sobre a bola, momentos antes da cobrança de 

um penalti, em uma partida contra o modesto Canto do Rio, em 57, e que teria 

evitado que o penalti fosse convertido em gol, revelando a presença do 

sobrenatural no futebol.63 Às vezes um episódio mais complexo, como a 

bofetada dada por "um jogador qualquer" no juíz, que acabara de repreendê-lo 

por uma jogada violenta, em uma partida do Fluminense, também em 57. Esse 

lance foi, para Nelson, "o episódio inesperado, o incidente mágico, que veio 

conferir ao match de quinta classe uma dimensão nova e eletrizante", 

despertando no público o "horror" e envolvendo-o solidariamente na covardia 

do juíz, que após o tapa "correu como um cavalinho de carrossel".64 

 

Temos, nesses dois exemplos, a presença de mais duas das categorias 

aristotélicas para a descrição das "partes da tragédia": o "reconhecimento" e a 

                                                           
62RODRIGUES. A pátria em chuteiras.p.30. 
 
63RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.31,32. 
 
64RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.13,14. 
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"peripécia". "Reconhecimento" e "peripécia" são considerados por Aristóteles 

como "elementos qualitativos" que diferenciam o "mito complexo" e como "os 

principais meios por que a tragédia move os ânimos". O "reconhecimento" é 

definido como "a passagem do ignorar ao conhecer", e a "peripécia" como "a 

mutação dos sucessos no contrário".65 No primeiro exemplo encontramos o 

"reconhecimento" porque o episódio da "cusparada metafísica" serve para 

revelar a presença do sobrenatural no futebol, e no segundo a "peripécia" 

porque a situação em que o juíz deveria fazer valer sua autoridade sobre o 

jogador desencadeou justamente o efeito contrário. 

 

Quanto ao episódio da "cusparada metafística", é interessante notar que 

através dele Nelson afronta outra das recomendações de Aristóteles para a 

construção do drama trágico: o respeito à verossimilhança. No capítulo XV da 

Poética, Aristóteles diz: "Tanto na representação dos caracteres como no 

entrecho das ações, importa procurar sempre a verossimilhança".66 (Em outro 

momento, no entanto, Aristóteles reconhece lugar ao "maravilhoso" na 

tragédia, porque "verossimilmente muitos casos se dão e ainda que contrários 

à verossimilhaça".)67 Ao sugerir que a verdadeira causa da perda do penalti 

pelo jogador do Canto do Rio tenha sido a cusparada de Dida, Nelson introduz 

no drama do futebol um elemento que escapa às leis vigentes de 

verossimilhança (porque o verossímil de hoje não é o mesmo verossímil do 

tempo de Aristóteles): o "sobrenatural". As interferências do "sobrenatural", do 

"imponderável", são mais uma das obsessões do cronista. As crônicas sobre a 

"leiteria metafísica" (uma entidade "extraterrena" que velaria pela sorte do 

                                                           
65ARISTÓTELES. Poética. p.112,118. 
 
66ARISTÓTELES. Poética. p.124. 
 
67ARISTÓTELES. Poética. p.130. 
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Fluminense) e a série de crônicas em que aparece o "Sobrenatural de 

Almeida" (um dos personagens fictícios que dividem com os personagens e 

acontecimentos da vida futebolística real o espaço das crônicas de Nelson ) 

são os exemplos mais evidentes dessa obsessão. Novamente aí é o 

movimento de revelar a dimensão representativa do futebol que importa ao 

cronista. Porque essas intervenções do sobrenatural nada mais são do que 

mais um dos elementos da representação: o signo das forças impessoais do 

destino, do azar e da sorte, que a todo momento interferem na vida dos 

homens e dos times.  
 
 
 "A vida dos homens e dos times depende, às vezes, de 

episódios quase imperceptíveis. (...) Mas eu vos direi que, 
antes de Canto do Rio x Flamengo, já dizia aquele 
personagem shakespeariano que há mais coisas no céu e 
na terra do que supõe a nossa vã filosofia."68 

 
 
 "As pessoas estreita e crassamente objetivas colocavam 

o problema das nossas frustrações em termos técnicos, 
táticos, físicos e nada mais. Era um engano funesto. 
Ninguém acreditava que há qualquer coisa de laticínio69 
nos gramados, nos espetaculares êxitos terrenos."70 

 

O terceiro "elemento qualitativo do mito complexo", que é a "catástrofe", 

definida por Aristóteles como "uma ação perniciosa e dolorosa, como o são as 

mortes em cena, as dores veementes, os ferimentos e mais casos 

semelhantes",71 também é amplamente explorado por Nelson Rodrigues em 

sua leitura do futebol. São muito frequentes as crônicas em que ele se detém 

                                                           
68RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais.p.31,32. 
 
69O "laticínio" é uma referência à "leiteria metafísica" e um jogo de palavras com "vaticínio". 
 
70RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais.p.72. 
 
71ARISTÓTELES. Poética. p.119. 
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em momentos tipicamente catastróficos das partidas que comenta. Como, por 

exemplo, uma crônica em que ele escolhe Zagalo, que havia-se contundido 

nos minutos iniciais de uma partida entre Botafogo e Flamengo (Zagalo tinha 

acabado de se transferir do Flamengo para o Botafogo), como o seu 

"personagem da semana": 
 
 
 "Alguém objetará que Zagalo saiu de campo. Ao que eu 

respondo: por isso mesmo. Nos grandes clássicos, cresce 
de importância o jogador que é levado quase de maca. 
(...) Fora ceifado e não voltaria mais. Excluído do jogo, 
Zagalo passou a ser o grande personagem da noite. Do 
seu peito pendia o manto do herói trágico. Fosse qualquer 
outro e não teria importância. Vejam bem: - ele não podia 
faltar no seu primeiro jogo contra o Flamengo. E a 
fatalidade o enxotou de campo no momento em que ele 
começava a fazer talvez a sua maior partida." 

 "Eu escrevi, mais acima, que o jogo teve sangue, suor e 
lágrimas. Exato. Mas cumpre especificar: - as lágrimas 
foram de Zagalo."72 

 

De qualquer modo, Nelson  procura sempre destacar, dentre os 

acontecimentos das partidas que comenta, aqueles que são capazes de 

infundir-lhes dramatismo, de revelar-lhes uma dimensão nova, que escape aos 

aspectos meramente esportivos. Daí sua obsessão pelo detalhe que poderia 

passar desapercebido, pelo episódio irrelevante do ponto de vista esportivo, 

pela sutil interferência do sobrenatural, etc. O procedimento de Nelson 

assemelha-se ao ato de colocar sobre determinado detalhe do andamento de 

um jogo uma lente de aumento, que expõe ao máximo esse detalhe e extrái 

dele o máximo de efeito.  

 

Em sua análise do catch, Barthes aponta dois elementos eminentemente 

teatrais da economia formal do espetáculo - a ênfase e o exagero - que, como 

                                                           
72RODRIGUES. A pátria em chuteiras.p.48,49. 
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demonstramos, funcionam como uma forma de potencializar a capacidade de 

significação inscrita na estrutura formal do jogo e dela extrair seu sentido e seu 

efeito sobre o público. Tomando o jogo de futebol como uma forma de drama, 

e procurando nele os elementos dramáticos, Nelson Rodrigues realiza, em 

suas crônicas, um movimento semelhante. Assim como no catch a situação 

agonística funciona como um enredo, nas crônicas de Nelson Rodrigues os 

acontecimentos do mundo futebolístico fazem as vezes do "mito", da "trama 

dos fatos". A ênfase no "caractér", nas qualidades do agente, corresponde à 

caracterização exagerada, caricatural, dos lutadores do catch. A obsessão pelo 

detalhe revelador, pelo acontecimento excepcional, pelo evento catastrófico 

(ou, segundo a terminologia aristotélica, o uso dos "elementos qualitativos do 

mito complexo"), que em Nelson Rodrigues é uma forma de por em relevo 

certos momentos de maior apelo dramático, desempenha a mesma função que 

os movimentos enfáticos dos lutadores do catch. Como no catch, Nelson 

Rodrigues se utiliza desses recursos para extrair dos acontecimentos 

esportivos o máximo de sua carga simbólica, de seu potencial representativo. 

Com a diferença que, no catch, esses procedimentos teatrais se encontram 

inscritos objetivamente no próprio espetáculo. Aliás, são esses procedimentos 

teatrais que descaracterizam o catch como esporte. Já no caso das crônicas 

de Nelson, tais recursos se encontram inscritos não no próprio jogo, mas em 

sua interpretação, no discurso sobre o jogo. Através de procedimentos como 

esses, que recriam os acontecimentos esportivos segundo a lógica do drama, 

Nelson Rodrigues explora uma outra dimensão do mundo futebolístico: a 

dimensão da significação, a dimensão da representação. 
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CAPÍTULO 3 -O PAÍS DO FUTEBOL NAS CRÔNICAS DE NELSON 

RODRIGUES 

 

 "Não somos apenas brilhantes, não somos apenas 

malabaristas, não somos apenas artistas de circo: 

somos campeões do mundo." 

Mário Filho 

 

3.1 "A  pátria em chuteiras" 

 

Os textos reunidos  nos volumes À sombra das chuteiras imortais e A pátria em 

chuteiras foram escritos entre 1955 e 1976, período em que Nelson Rodrigues 

trabalhou no jornalismo esportivo, escrevendo para jornais e revistas como 

Jornal dos Sports, O Globo, Manchete Esportiva, Fatos e Fotos, etc. Esse 

período coincide quase perfeitamente com a chamada "época de ouro" do 

futebol brasileiro, em que o Brasil se afirmou como grande potência 

futebolística mundial através de suas atuações nas competições 

internacionais, especialmente a conquista do tricampeonato mundial de 

seleções. Parece natural, portanto, que as campanhas das equipes brasileiras 

nessas competições sejam a principal fonte de "mitos" para a leitura do futebol 

que Nelson faz em suas crônicas. Mas era também nesses momentos que o 

cronista levava mais longe sua visão dramática do universo futebolístico, 

tornando mais evidente essa sua dimensão representativa. E as crônicas que 

narram e comentam esses momentos talvez sejam aquelas que mais 

fortemente tenham deixado na mitologia futebolística brasileira a marca de 

Nelson Rodrigues. Um bom indício disso é o fato de que Nelson tem sido 

frequentemente chamado de "o Homero do futebol brasileiro", título que ele 

próprio preferia que fosse dado a seu irmão, Mário Filho. Nelson Rodrigues foi, 
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provavelmente, o maior cronista da escalada brasileira rumo ao topo da cena 

esportiva mundial, contribuíndo, com sua visão dramática dos personagens e 

dos fatos esportivos, para a construção dos sentidos que o futebol adquiriu no 

Brasil.73  

 

Nas crônicas de Nelson Rodrigues, quando o escrete74 entra em campo, não 

são apenas títulos esportivos que estão em jogo. Porque o escrete sempre foi, 

para ele,  "a pátria em calções e chuteiras, a dar rútilas botinadas, em todas as 

direções".75 Essa imagem se repete inúmeras vezes em suas crônicas, com 

uma ou outra pequena variação, como uma conseqüência direta e necessária 

de sua concepção do futebol. Na já citada crônica em que define o futebol 

através da alusão ao conceito clássico do drama, por exemplo, Nelson afirma 

categoricamente:  
 
 
 "Não me venham dizer que o escrete é apenas um time. 

Não. Se uma equipe entra em campo com o nome do 
Brasil e tendo por fundo musical o hino pátrio - é como se 
fosse a pátria em calções e chuteiras, a dar botinadas e a 
receber botinadas."76  

 

                                                           
73A escolha de textos que narram e comentam os jogos e campeonatos disputados pela 
seleção brasileira parece ter sido também o principal critério utilizado por Ruy Castro na seleção 
das crônicas que compõem as duas antologias. Na apresentação de À sombra das chuteiras 
imortais, o editor diz claremente que balizou sua seleção de textos pela conquista do 
tricampeonato mundial, em 70, demonstrando a intenção de fazer do livro uma espécie de 
história cronística da "época de ouro" do futebol brasileiro. E, em A pátria em chuteiras, o 
próprio nome do livro já revela o que a seleção de textos confirma: a predominância das 
crônicas sobre os embates internacionais do futebol brasileiro. 
 
74Nelson sempre utilizava esse termo para se referir à seleção brasileira de futebol. Daqui para 
frente, toda vez que dissermos "escrete", sem o adjetivo "brasileiro", é apenas ao escrete 
brasileiro que estaremos nos referindo. 
 
75RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.179. 
 
76RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.102. 
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Na lógica dramática de Nelson, se o escrete é "a pátria em chuteiras", o que 

está simbolicamente em jogo quando ele entra em campo é nada menos do 

que o valor e o destino de todos os brasileiros e do próprio Brasil. Assim, em 

58, às vésperas da Copa da Suécia, "o escrete brasileiro implica todos nós e 

cada um de nós" e "traduz uma projeção de nossos defeitos e de nossas 

qualidades";77 em 62, logo após a conquista do bicampeonato mundial no 

Chile, "cada brasileiro (...) sentiu-se fisicamente implicado no triunfo" e "cada 

um de nós tinha as canelas materialmente esfoladas"78; em 66, antes da Copa 

da Inglaterra, "cada exibição brasileira" seria "uma aventura pessoal de 80 

milhões de sujeitos"79; e, em 70, "o escrete representa os nossos defeitos e as 

nossas virtudes", "o escrete chuta por 100 milhões de brasileiros" e "cada gol 

do escrete é feito por todos nós"80. 

 

Esses exemplos, em que o escrete é identificado ao conjunto de todos os 

brasileiros, mostram que na idéia da "pátria em chuteiras" não é apenas o 

sentido estrito da palavra "pátria" que é visado. É sobretudo no sentido 

modernamente atribuído à palavra "nação" que devemos compreender a 

"pátria em chuteiras" de Nelson Rodrigues. Em seu sentido estrito, conservado 

de sua raíz latina, a palavra "pátria" significa a terra natal, o lugar de origem, o 

ponto do mundo a que nos vinculamos por nascimento ou paternidade.81 A 

palavra "nação" se distingue desse sentido estrito da palavra "pátria" por trazer 

inscrita em sí a idéia de comunidade, de agrupamento social: ela vem do latim 

                                                           
77RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.50. 
 
78RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.50. 
 
79RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.111. 
 
80RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.179. 
 
81HOBSBAWN. Nações e nacionalismo desde 1780. p.28. 
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"natione", que significou primeiro "nascimento", depois, na língua vulgar, 

"ninhada, nascimento dos filhos de um animal, raça, espécie", e finalmente 

"nação, povo, conjunto de indivíduos nascidos num mesmo lugar ou mesmo 

tempo"82. Exatamente por isso, por trazer consigo a idéia de comunidade, a 

palavra "nação" foi eleita para nomear determinados contextos políticos 

característicos do mundo contemporâneo: os "estados-nação" e os 

movimentos nacionalistas, com todo o seu aparato simbólico e ideológico. 

Nesses contextos, a idéia de nação assume a função de representar como 

uma natureza os laços de coesão social de uma comunidade (como etnia, 

língua, costumes e lembranças históricas comuns), com o objetivo de legitimar 

uma estrutura política, o estado soberano, cuja autoridade não mais emana de 

Deus ou do Rei, mas dos cidadãos.  

 

Procurando evidenciar esse caráter de construção ideológica, Benedict 

Anderson, no livro Nação e consciência nacional, afirma que a nação é uma 

comunidade política "imaginada". Mais a frente, o autor explica: a nação é uma 

comunidade "imaginada" porque "nem mesmo os membros das menores 

nações jamais conhecerão a maioria de seus compatriotas, nem os 

encontrarão, nem sequer ouvirão falar deles, embora na mente de cada um 

esteja viva a imagem de sua comunhão"83. A idéia de que a nação seja uma 

comunidade "imaginada" nos remete à questão das representações nacionais. 

Como uma entidade que só existe no nível da "imaginação", ou seja, das 

construções simbólicas da coletividade, a nação, para existir, necessita ser 

representada, ser corporificada através de signos que permitam a construção 

do sentimento de pertencimento à comunidade. Quanto ao próprio fato de que 

                                                           
82MACHADO. Dicionário etimológico de língua portuguesa. p. x. 
 
83ANDERSON. Nação e consciência nacional. p.14. 
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a nação seja percebida como uma comunidade, Anderson diz: "a nação é 

imaginada como uma comunidade porque, sem considerar a desigualdade e 

exploração que atualmente prevalecem em todas elas, a nação é sempre 

concebida como um companheirismo profundo e horizontal"84. Daí que, nas 

representações nacionais, é necessário que esteja sempre presente a idéia de 

uma solidariedade, de um "companheirismo profundo" que se estenda 

horizontalmente sobre todos os membros da comunidade nacional, a despeito 

dos antagonismos e das relações perversas que existam entre eles, 

possibilitando a preservação dos laços de coesão social. 

 

A partir dessas afirmações de Anderson, podemos dizer que, ao tomar o 

escrete como "a pátria em chuteiras", Nelson Rodrigues se utiliza da dimensão 

representativa do futebol como mediação para a construção do sentimento de 

pertencimento à comunidade nacional. Nas crônicas de Nelson, é apenas 

através do escrete que o Brasil se realiza plenamente como nação. Um bom 

exemplo disso é uma crônica de 70, escrita a propósito da vitória do Brasil 

sobre a Inglaterra na Copa do México. Nessa crônica, o sentimento de 

comunhão propiciado pelos jogos do escrete é comparado ao caráter elitista 

dos movimentos políticos brasileiros, no caso "a famosíssima Passeata dos 

100 mil": 
 
 
 "Não havia, ali [na passeata], um único e escasso preto. 

E nem operário, nem favelado, e nem torcedor do 
Flamengo, e nem barnabé, e nem pé-rapado, nem 
cabeça-de-bagre.(...) Há um momento, todavia, em que 
todos se lembram do Brasil, em que 90 milhões de 
brasileiros descobrem o Brasil. Aí está o milagre do 
escrete. Fora as esquerdas, que acham o futebol o ópio 
do povo, fora as esquerdas, dizia eu, todos os outros 
brasileiros se juntam em torno da seleção." 

                                                           
84ANDERSON. Nação e consciência nacional. p.16. 
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Nessa mesma crônica, a presença de dois personagens (talvez fictícios) 

recorrentes nos textos de Nelson são outros indícios do valor simbólico do 

escrete como mediação do sentimento de pertencimento à comunidade 

nacional. O primeiro deles é o amigo rico, cidadão do mundo, que só se sente 

brasileiro quando o escrete ganha e, "fora disso, passa anos sem se lembrar 

do Pão de Açucar". Após a vitória brasileira, ele telefona ao cronista para 

confessar: "Ganhamos da Inglaterra! (...) Como é bom ser brasileiro!". O 

segundo é a "grã-fina das narinas de cadáver", uma caricatura da mulher de 

classe alta, que normalmente não se interessa por futebol, mas que se 

empolga com os jogos do escrete: "eu a vi, patética, enrolada na bandeira 

brasileira. Parecia uma Joana d'Arc da seleção".85 

 

Além desse caráter inclusivo, que reúne todos os segmentos da sociedade 

brasileira na comunhão com o destino do escrete, Nelson constrói também 

aquele sentimento de "companheirismo profundo e horizontal" de que nos fala 

Anderson. Pois, em suas crônicas, quando o escrete entra em campo todas as 

relações perversas entre as raças, classes e posições sociais que compõem o 

complexo quadro humano brasileiro se suspendem, e uma sensação de 

solidariedade se extende "do presidente da República ao apanhador de 

guimba"86. Em uma crônica de 66, sobre o jogo de estréia do escrete na Copa 

da Inglaterra, "as nossas madames Bovary, as nossas Anas Karêninas 

suspenderam seus amores e seus pecados", "os bandidos do Leblon não 

assaltaram senhoras nem crianças" e "ninguém era credor, ninguém era 

                                                           
85RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.180, 181. 
 
86RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.56. 
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devedor". "Éramos apenas brasileiros, da cabeça aos sapatos".87 E em 69, por 

ocasião de um amistoso contra a Inglaterra, "a cidade suspendeu todos os 

pecados", "ninguém matou, nem roubou, nem traiu", porque "todas as classes, 

profissões, ideologias, raças e idades juntaram-se no ex-Maracanã".88 

 

Assim, com a idéia da "pátria em chuteiras", Nelson traz para o universo 

futebolístico a complexa problemática da construção ideológica da nação 

brasileira. Se, para o cronista, o futebol é uma forma de drama, nos jogos e 

campeonatos disputados pelo escrete o drama do futebol é sobretudo o drama 

do homem e da nação brasileira. Através de sua interpretação livre e 

desvinculada da objetividade jornalística, Nelson transforma esses 

acontecimentos em uma representação dos conflitos e dilemas que envolvem 

o projeto de nação da sociedade brasileira. Segundo a lógica dramática, em 

que "mito" e "caractér" se determinam, diríamos que o cronista projeta na 

trajetória do escrete o destino, o "mito" da nação brasileira, revelando, através 

dele, o "caractér", as qualidades do agente representado, o homem brasileiro.  

                                                           
87RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.127. 
 
88RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.148. 
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3.2  "O complexo de vira-latas" 

 

O primeiro grande acontecimento do período da história futebolística brasileira 

que é narrado e comentado pelas crônicas de Nelson Rodrigues é a Copa do 

Mundo de 58, em que o Brasil conquistou o seu primeiro título mundial. Mas, 

para compreender os significados atribuídos por Nelson a essa conquista, é 

necessário compreender também os significados que, não apenas para o 

cronista, mas para todos os brasileiros, haviam adquirido certos 

acontecimentos anteriores, especialmente a derrota brasileira na Copa do 

Mundo de 50. 

 

Podemos delinear três momentos mais ou menos distintos na construção dos 

sentidos que o futebol adquiriu no Brasil. Num primeiro momento, o futebol, 

praticado inicialmente pelos jovens das altas classes sociais e frequentado por 

um público igualmente abastado, era considerado por aqui como mais uma 

importação de hábitos culturais europeus que pouco tinham a ver com as 

especificidades do homem brasileiro. Daí a resistência declarada que ele 

encontrou de boa parte das "cabeças pensantes" brasileiras, que muitas vezes 

se abrigavam na crônica jornalística para tecer suas críticas à mais aquela 

manifestação do "vício" de copiar que, para elas, dominava a cultura brasileira. 

É o caso, por exemplo, de Lima Barreto e de Graciliano Ramos, que 

escreveram crônicas francamente desfavoráveis à implantação do futebol no 

Brasil.89 

 

O segundo momento corresponde a dois movimentos simultâneos: a gradativa 

popularização do futebol entre as classes mais baixas, compostas 

                                                           
89PEDROSA. Gol de Letra. p.61,165. 
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predominantemente por negros e mestiços, e a formação de um estilo 

brasileiro de jogar o futebol através da recriação do gestual anguloso e objetivo 

característico do futebol europeu por influência de elementos da cultura negra, 

como o samba e a capoeira. Essa assimilação antropofágica do "esporte 

bretão" no Brasil deu margem a uma nova interpretação das significações do 

futebol para a cultura brasileira. O estilo particular criado por nossos jogadores 

foi compreendido como uma expressão da identidade do homem brasileiro e o 

futebol passou a ser considerado um esporte tipicamente nacional. 

Poderíamos citar, por exemplo, um artigo de Gilberto Freyre, publicado no 

Diário de Pernambuco no ano de 1938, em que esse estilo particular de futebol 

criado pelos jogadores brasileiros é considerado como "mais uma expressão 

do nosso 'mulatismo' ágil em assimilar, dominar, amolecer em dança, em 

curvas ou em músicas as técnicas européias ou norte-americanas mais 

angulosas para o nosso gosto".90 Mas, na crônica e no jornalismo esportivo, o 

grande artífice desse segundo momento foi, sem dúvida, Mário Filho, que, 

através de seu trabalho no jornalismo esportivo, de suas crônicas de futebol e 

de seus livros, deu uma grande contribuição para a popularização do futebol e 

para a sua transformação em um esporte tipicamente nacional. Há que se 

destacar aí a importância de seu livro O negro no futebol brasileiro, que é um 

marco importantíssimo no desenvolvimento da percepção de que esse estilo 

particular de futebol criado por nossos jogadores era uma expressão da 

identidade cultural do homem brasileiro. 

 

O terceiro momento importante na produção dos sentidos de que o futebol se 

revestiu no Brasil é a chamada "época de ouro", o ciclo de vitórias através do 

qual o futebol brasileiro se projetou no cenário espotivo internacional como "o 

                                                           
90FREYRE. Sociologia. p.431,432,433. 
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melhor futebol do mundo", sobretudo com a conquista do tricampeonato 

mundial de seleções. Essa época tem em Nelson Rodrigues o seu grande 

intérprete, e seu início pode ser demarcado (tão arbitrariamente como qualquer 

demarcação histórica) com a Copa do Mundo de 1950. 

 

Organizada pelo Brasil, num momento em que o futebol já havia se firmado 

como um esporte típicamente nacional, a Copa de 50 foi concebida para ser o 

primeiro grande triunfo internacional do futebol brasileiro. No entanto ela foi 

perdida, na partida final contra o Uruguai, diante das mais de duzentas mil 

pessoas que lotaram o Maracanã (uma potentosa arena construída 

especialmente para aquele momento), após uma campanha empolgante, que 

havia despertado nos brasileiros um exagerado clima de otimismo. A derrota, 

na iminência do triunfo inédito, causou um fortíssimo sentimento de frustração. 

Um sentimento que permaneceu na imaginação coletiva, fazendo da final de 

50 a maior tragédia da história futebolística brasileira, e, para muitos, uma 

espécie alavanca moral que impulsionou o ciclo de vitórias que se seguiu até a 

consagração definitiva, com a conquista do tricampeonato mundial em 70.  

 

* * * 

 

Nas crônicas de Nelson Rodrigues, a derrota de 50 está sempre presente, não 

apenas como a maior tragédia de nossa história futebolística, mas como a 

grande catástrofe de toda a história brasileira. Em uma crônica de 66, o 

cronista chega a compará-la com a tragédia de Hiroshima, na segunda Guerra 

Mundial: "cada povo tem a sua irremediável catástrofe nacional, algo assim 

como Hiroshima. A nossa catástrofe, a nossa Hiroshima, foi a derrota frente ao 
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Uruguai, em 1950".91 E, em outra crônica de 66, a comparação é com a revolta 

de Canudos, talvez o episódio mais traumático de nossa história extra-

futebolística: "assim como não esqueceremos Canudos, nem esqueceremos 

50..."92 

 

Trabalhada pela memória do cronista, a imagem do jogo contra o Uruguai se 

reduz alguns poucos fatos e impressões que se tornam significantes 

privilegiados ao se articularem com o momento presente das crônicas: os 

lances dos dois gols uruguaios (como se o Brasil não tivesse feito um gol); a 

bravura do capitão da "Celeste", Obdulio Varela, em contraste com a apatia 

dos brasileiros; a perplexidade, a imobilidade e a frustração da torcida após o 

término do jogo. É como um fantasma, como um momento traumatizante que 

não se quer lembrar mas que é impossível esquecer, como uma "morte 

nacional", que a lembrança de 50 insiste em aparecer nas crônicas de Nelson, 

sempre que está em causa o destino do escrete. Em 58 ela é "uma humilhação 

nacional que nada, absolutamente nada, pode curar";93 em 62 é a pergunta - 

"Vamos repetir 50?"94 - que retorna; em 66 é a marca que "daqui a duzentos 

anos (...) ainda será uma ferida a chorar sangue";95 e assim por diante. 

 

Na lógica dramática de Nelson, em que a função dos acontecimentos 

esportivos é revelar "o ser humano" que há "por trás da bola", a derrota de 50 é 

o signo daquela que era para o cronista a principal fraqueza do jogador e do 

                                                           
91RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.116. 
 
92RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.135. 
 
93RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.51. 
 
94RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.93. 
 
95RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.135. 
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homem brasileiro: o sentimento de inferioridade diante do outro, do 

estrangeiro, que, no futebol e em todas as outras áreas, o impedia de realizar 

plenamente suas potencialidades. Um sentimento a que Nelson dá diversos 

nomes, como "complexo do rapa", "ufanismo às avessas", "narcisismo às 

avessas", "humildade abjeta", "impulso de autonegação", etc. O mais 

recorrente desses nomes é o "complexo de vira-latas", definido em uma 

crônica de 58, às vésperas da Copa do Mundo da Suécia: 
 
 
 "Por 'complexo de vira-latas' entendo eu a inferioridade 

em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face 
do resto do mundo. Isto em todos os setores e, 
sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos 'os 
maiores' é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que 
perdemos?96 Porque, diante do quadro inglês, louro e 
sardento, a equipe brasileira ganiu de humildade. Jamais 
foi tão evidente e, eu diria mesmo, espetacular o nosso 
vira-latismo."97 

 

Nessa mesma crônica, Nelson estabelece a relação entre a derrota de 50 e o 

"complexo de vira-latas": 
 
 
 "Eis a verdade, amigos: - desde 50 que o nosso futebol 

tem pudor de acreditar em sí mesmo. A derrota frente aos 
uruguaios, na última batalha, ainda faz sofrer, na cara e 
na alma, qualquer brasileiro. Foi uma humilhação 
nacional que nada, absolutamente nada, pode curar. 
Dizem que tudo passa, mas eu vos digo: menos a dor-de-
cotovelo que nos ficou dos 2 x 1. E custa a crer que um 
escore tão pequeno possa causar uma dor tão grande." 

 "Na já citada vergonha de 50, éramos superiores aos 
adversários. Além disso, levávamos a vantagem do 
empate. Pois bem: - e perdemos da maneira mais abjeta. 

                                                           
96O jogo a que o cronista se refere foi o amistoso Inglaterra 4 x 2 Brasil, em 1956. 
 
97RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.52. 
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Por um motivo muito simples: - porque Obdulio nos tratou 
a pontapés, como se vira-latas fôssemos."98 

 

Ao revelar a grande fraqueza do homem brasileiro - a ausência de auto-estima 

e de auto-confiança -, a derrota de 50 torna-se, aos olhos do cronista, a 

represetação do destino trágico a que, por essa fraqueza, estaria condenada a 

nação brasileira. Através da idéia do "complexo de vira-latas", Nelson toca em 

alguns dos dilemas mais importantes para o projeto de nação da sociedade 

brasileira, como a questão da diversidade étnica e cultural, um elemento da 

identidade nacional cujo valor seria duvidoso, e a questão do colonialismo 

político, econômico e cultural. Pois, por trás desse sentimento de inferioridade 

do brasileiro, havia toda uma tradição de pensamento que, baseando-se em 

uma valorização da cultura e da composição étnica européia, enchergava na 

impureza racial e cultural da sociedade brasileira a raíz de seus males e a 

causa de seu fracasso nos diversos campos da atividade civilizada. 

 

Por isso, dois personagens emblemáticos da final de 50 são o goleiro Barbosa 

e o zagueiro Bigode. Como nos informa Mário Filho, na "Nota ao leitor" da 

segunda edição de O negro no futebol brasileiro, a opinião pública havia eleito 

esses dois jogadores como "bodes expiatórios" da derrota.99 Por serem ambos 

negros, eles encarnavam bem os motivos que, segundo as razões raciais que 

alimentavam o "complexo de vira-latas", haviam levado o escrete à derrota. 

Nas crônicas de Nelson, os dois são, na verdade, poucas vezes citados. 

Talvez porque o cronista fizesse questão de não propagar o raciocínio segundo 

o qual o brasileiro, por sua impureza racial, não estaria capacitado para o 

sucesso. Entre algumas referências esparsas a Barbosa, destaca-se uma 

                                                           
98RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.51, 52. 
 
99RODRIGUES FILHO. Nota ao leitor. In: O negro no futebol brasileiro. 
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crônica de 59. Uma verdadeira apologia ao goleiro, essa cronica exalta a 

longevidade de seu futebol (Barbosa jogou até os 41 anos), justamente porque 

ele havia conseguido superar a culpa pela derrota de 50: 
 
 
 "Vejam 50. Quando se fala em 50, ninguém pensa num 

colapso geral, numa pane coletiva. Não. O sujeito pensa 
em Barbosa, o sujeito descarrega em Barbosa a 
responsabilidade maciça, compacta, da derrota. (...) O 
brasileiro já se esqueceu da febre amarela, da vacina 
obrigatória, da Espanhola, do assassinato de Pinheiro 
Machado. Mas o que ele não esquece, nem a tiro, é o 
chamado frango de Barbosa."100 

 

Como Barbosa, Bigode é considerado por Nelson como mais uma vítima do 

"complexo de vira-latas". Jogador aguerrido, raçudo, Bigode era, para o 

cronista, um exemplo de um equívoco estratégico cometido pelo Brasil na 

Copa de 50: a extrema preocupação com a disciplina, uma conseqüência da 

derrota na Copa de 38, que foi debitada pela opinião publica à indisciplina do 

time brasileiro. Assim, Bigode encarnava bem a idéia do brasileiro imobilizado 

por sua timidez, por seu sentimento de inferioridade diante do outro. Numa 

crônica de 58, que é uma defesa da convocação do feroz Almir, Nelson toma a 

atuação de Bigode na final de 50 como um exemplo da timidez e da humildade 

do brasileiro: 
 
 
 "Nós é que temos vergonha de nossa condição humana 

e, mais do que isso, de nossa condição de brasileiros. (...) 
Vejam vocês: - em 50, contra o Uruguai (...) Pegaram 
Bigode e o desfibraram com tantas ordens que, na hora 
H, ele não sabia o que fazer da bola. Ele e os outros. Sim, 
mandamos para campo um escrete apavorado que correu 
do berro de Obdulio Varela."101 

                                                           
100RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.69. 
 
101RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.43. 
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Se, do lado brasileiro, as personagens mais significativas eram Barbosa e 

Bigode, que são poucas vezes lembrados por Nelson, é porque os grandes 

heróis, os líderes da vitória, estavam do outro lado. O atacante Gigghia, que 

marcou o gol da vitória uruguaia, e Obdulio Varela, o capitão da "Celeste", são 

inúmeras vezes lembrados pelo cronista como os carrascos do time brasileiro. 

Esses jogadores, principalmente Obdulio Varela, por sua raça e bravura na 

final de 50, desempenham a função de contra-exemplo da atitude de 

humildade, de "vira-latismo", dos jogadores brasileiros. Assim, eles ocupam o 

lugar do outro (papel que é desempenhado a maior parte das vezes pelas 

nações e times europeus), do modelo de comparação que serve como medida 

para definir o "complexo de vira-latas" dos brasileiros. 

 

A Copa de 54, em que o escrete foi desclassificado pelo lendário time húngaro, 

assume, para o cronista, mais ou menos os mesmos significados da derrota de 

50, porém sem a mesma intensidade. O próprio Nelson afirma, em uma 

crônica de 66, que "1954 foi 1950 sem o consolo das maravilhosas atuações 

anteriores".102 Para lembrar o fracasso de 54, o cronista quase sempre recorre 

à imagem, fixada por uma fotografia de jornal, da entrada dos times em campo 

na partida contra a Hungria. Como em uma crônica de 58, em que o cronista 

diz: 
 
 
 "Por que perdemos, na Suiça, para a Hungria? Examinem 

a fotografia de um e outro time entrando em campo. 
Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, 
empinam o peito, nós baixamos a cabeça e quase 
babamos de humildade. Esse flagrante, por si só, 
antecipa e elucida a derrota."103 

                                                           
102RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.117. 
 
103RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.43, 44. 
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Essa imagem é, para Nelson, a síntese perfeita dos motivos que vinham 

conduzindo o escrete e o Brasil ao fracasso: a humildade, o "vira-latismo", a 

timidez diante do outro. E, novamente aí, a comparação entre a atitude dos 

brasileiros e a atitude dos adversários, propiciada pelo princípio agonístico do 

jogo, é o procedimento pelo qual o cronista estabelece as qualidades do 

"caractér" nacional. 
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3.3 "O triunfo do homem" 

 

A lembrança da derrota de 50 e o "complexo de vira-latas" eram, então, os 

grandes fantasmas que perseguiam o escrete quando ele partiu para a Copa 

da Suécia, em 58. Mas, em permanente conflito com esses fantasmas, havia 

também a percepção, já bem estabelecida àquela época, de que os brasileiros 

haviam inventado um novo e superior estilo de futebol, e de que esse estilo era 

a expressão das qualidades do homem brasileiro. Pois, como dissemos, o 

estilo futebolístico brasileiro era o resultado da recriação do gestual mecânico e 

anguloso que caracterizava o futebol europeu pela influência de elementos da 

cultura brasileira, como o samba e a capoeiragem. Elementos cuja origem 

estava justamente na impureza racial e cultural do quadro humano brasileiro. A 

mesma impureza que, segundo as razões raciais em que se baseava o 

"complexo de vira-latas", era a causa da fraqueza moral dos brasileiros. 

 

Devemos lembrar também que a década de 50 vinha sendo um período em 

que, a despeito das oscilações e divergências entre as correntes mais ou 

menos nacionalistas (sobretudo em relação às questões econômicas), a 

sociedade brasileira procurava consolidar o seu projeto de uma grande nação. 

Nos diversos campos da atividade civilizada, como a economia (com o fomento 

à indústria nacional, no governo Getúlio, e a abertura ao capital internacional, 

nos anos JK) e a arte (com a bossa nova, o cinema novo, a arquitetura de 

Niemeyer, etc), buscava-se construir a perspectiva de uma nação moderna e 

pujante, que teria como destino a superação do atraso e do 

subdesenvolvimento e um lugar de destaque no "concerto das nações". Se, no 

plano representativo do futebol, o virtuosismo técnico dos nossos jogadores 

podia simbolizar esse projeto de uma grande nação brasileira, a imagem da 
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derrota de 50 funcionava como uma força contrária, sempre a lembrar que "o 

brasileiro é bom de bola" mas é "frouxo como homem".104 

 

Já naquela época, Nelson Rodrigues dizia abertamente que o estilo 

futebolístico inventado por nossos jogadores fazia do futebol brasileiro o 

melhor do mundo. Por isso, esse estilo era, para o cronista, um signo das 

infinitas potencialidades do homem brasileiro. Na mesma crônica em que 

define o "complexo de vira-latas", Nelson exorta o escrete a superar sua 

timidez e seu sentimento de inferioridade através de um exercício pleno da 

identidade. 
 
 
 "eu acredito no brasileiro, e pior do que isso: - sou de um 

patriotismo inatual e agressivo, digno de um granadeiro 
bigodudo. (...) A pura, a santa verdade é a seguinte: - 
qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de suas 
inibições e se põe em estado de graça, é algo de único 
em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. 
(...) Eu vos digo: - o problema do escrete não é mais de 
futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente. É 
um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se 
convencer de que não é um vira-latas."105 

 

Em vários momentos antes da conquista de nosso primeiro campeonato 

mundial, Nelson antevê a inversão que estava por se operar. Como, por 

exemplo, na  crônica antológica, escrita alguns meses antes da Copa de 58, 

em que o cronista descobre no garoto Pelé as qualidades que fariam dele o 

grande "rei" do futebol brasileiro. Não apenas o virtuosismo técnico e a 

criatividade lúdica que caracterizam o estilo futebolístico brasileiro, mas, 

principalmente, a bravura, a virilidade, a auto-confiança e a auto-estima. 

                                                           
104RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.102. 
 
105RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.52. 
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Qualidades que possibilitavam a superação do "complexo de vira-latas" e que, 

por isso, haveriam de levar o escrete à vitória. 
 
 
 "Pois bem: - verdadeiro garoto, o meu personagem anda 

em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e 
fatais. Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, se imperador 
Jones,106 se etíope. Racialmente perfeito, do seu peito 
parecem pender mantos invisíveis. Em suma: - ponham-
no em qualquer rancho e a sua majestade dinástica há de 
ofuscar toda a corte ao derredor". 

 "O que nós chamamos realeza é, acima de tudo, um 
estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores 
uma vantagem considerável: - a de se sentir rei, da 
cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola, e dribla um 
adversário, é como quem enxota, quem escorraça um 
plebeu ignaro e piolhento." 

 "Quero crer que a sua maior virtude é, justamente, a 
imodéstia absoluta. (...) É dessa atitude viril e mesmo 
insolente que precisamos."107 

 

Após o jogo de estréia na Copa da Suécia, contra o "futebol científico" da 

União Soviética, o cronista tece uma de suas primeiras elegias a Garrincha. O 

craque, com a sua condição racial mestiça, seu futebol lúdico, moleque, cheio 

de floreios sem valor produtivo para a competição, e com a ingenuidade e a 

simplicidade de sua personalidade - qualidades que o tornam uma imagem 

especular do "povo brasileiro" -, encarna a possibilidade de um exercício 

radical da identidade. Uma identidade que se define, no campo agonístico do 

jogo, pelo confronto, pela comparação entre as qualidades reveladas pelas 

ações do jogador brasileiro e dos jogadores europeus. Ou seja, pela diferença 

em relação ao outro, representada no futebol. As primeiras jogadas de 

Garrincha, "trucidando" a defesa russa, assumem a função de "nó" da trama, 
                                                           
106As referências às peças Rei Lear, de Shakespeare, e O Imperador Jones, de Eugene O'Neill, 
conotando a "nobreza racial" dos jogadores brasileiros, são bastante freqüêntes nas crônicas 
de Nelson Rodrigues. 
 
107RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.42. 
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determinando todo o desenrolar dos acontecimentos. E o desfecho da partida, 

com a vitória dos brasileiros por 2 x 0, era apenas o anúncio da nova imagem 

do "caractér" nacional que estava por se formar: 
 
 
 "Eu imagino o espanto imenso dos russos diante desse 

garoto de pernas tortas, que vinha subverter todas as 
concepções do futebol europeu. (...) Foi para o público 
internacional uma experiência inédita. Realmente, jamais 
se viu, num jogo de tamanha responsabilidade, um time, 
ou melhor, um jogador começar a partida com um baile. 
(...) E o que dramatiza o fato é que foi baile não contra um 
perna-de-pau, mas contra o time poderosíssimo da 
Rússia. (...) Só um Garrincha poderia fazer isso. Porque 
Garrincha não acredita em ninguém e só acredita em sí 
mesmo. (...) Para ele, Pau Grande, que é a terra onde 
nasceu, vale mais do que toda a Comunidade Britânica. 
(...) Os outros brasileiros poderiam tremer. Ele não e 
jamais. Perante a platéia internacional, era quase um 
menino. (...) Aqui, em toda a extensão do território 
nacional, começavamos a desconfiar que é bom, que é 
gostoso ser brasileiro."108 

 

No jogo seguinte, contra o País de Gales (1 x 0 para o Brasil), o "garoto de cor" 

Pelé confirma as previsões de Nelson, decidindo a partida com um gol que 

despertou nos brasileiros uma "euforia brutal", num lance descrito pelo cronista 

como "um desses momentos em que cada um de nós deixa de ter vergonha e 

passa a ter orgulho de sua condição nacional".109 E na semifinal, contra a 

França (5 x 2 para o Brasil), o grande herói é Vavá, que, com sua bravura, 

permite a Nelson contestar a antiga imagem de fraqueza moral do jogador e do 

homem brasileiro: 
 
 
 "E como foi empolgante o coração de Vavá! Há quem 

diga, inclusive patrícios nossos: - 'O Brasil não tem 

                                                           
108RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.51,52. 
 
109RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.56. 
 



 78 

caráter! O Brasil não tem moral!'. Mas olhem Vavá. Não 
tem medo de ninguém, medo de nada. Se for preciso, ele 
dará a cara para o inimigo chutar".110 

 

* * * 

 

A conquista do primeiro campeonato mundial pelo Brasil, com a vitória por 5 x 

2 na partida final contra a Suécia, é, talvez, o momento mais denso de toda a 

leitura dramática que Nelson Rodrigues faz da trajetória brasileira nas 

competições futebolísticas internacionais. Por isso, as duas cronicas que a 

comemoram são de uma importância especial e merecem uma análise mais 

detida. 

 

Na primeira delas, escrita no dia seguinte à final, depois de exaltar todos os 

jogadores do escrete e dizer que qualquer um deles poderia ser o seu 

"personagem da semana", o cronista elege Didi como o símbolo máximo da 

conquista brasileira. A escolha de Didi é extremamente significativa. Porque, 

como Garrincha, Didi era um virtuose, seu futebol possuia "gingas 

maravilhosas de gafieira". Mas,  junto com sua fama de craque, Didi também 

cultivava, diante da opinião pública, uma reputação de indolente, de 

preguiçoso. Exatamente por isso, mais do que suas qualidades técnicas, a 

Nelson interessavam sua condição racial e suas qualidades morais. 
 
 
 "Examinem a sua fisionomia, os seus traços. Há, nele, 

uma dignidade racial de Paul Robeson.111 'Grande 
jogador', dizem todos. Mas não faltam os que duvidem do 

                                                           
110RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.45. 
 
111Mais uma das referências constantes de Nelson, Paul Robeson foi um dos primeiros atores 
negros a ocupar um lugar de destaque na indústria cinematográfica americana, tendo-se 
destacado justamente no papel principal do filme baseado na peça O imperador Jones, de 
Eugene O'Neill. 
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seu caráter, do seu brio, da sua alma. Nos jogos do 
certame carioca, é comum ouvir-se um torcedor 
esbravejando: - 'Didi não está fazendo força! Didi está 
amolecendo!'." 

 

Pela combinação entre o virtuosismo técnico e a fama de indolente, Didi 

encarnava bem o dilema que Nelson buscava representar através de sua 

interpretação dos jogos disputados pelo escrete. Esse dilema, sintetizado pelo 

cronista na idéia do "complexo de vira-latas", era justamente o dilema de Didi e 

o dilema do próprio homem brasileiro: "bom de bola", mas "frouxo como 

homem"; criativo, cheio de talento, mas condenado ao mau destino por suas 

supostas fraquezas morais. Mas, superando sua fama de indolente, Didi 

"amarrou a cara e seu comportamento, em todo o Mundial, foi esmagador". 
 
 
 "Não se podia desejar mais de um homem, ou por outra: - 

não se podia desejar mais de um brasileiro. Ninguém que 
jogasse com mais gana, mais garra, e, sobretudo, com 
mais seriedade. (...) Não foi só o jogador único, que os 
críticos europeus mais exigentes consideraram o maior da 
Copa. Foi algo mais: - um homem de bem. O que ele 
demonstrou de constância, de fidelidade, de bravura, de 
entusiasmo, basta para caracterizá-lo como um brasileiro 
de altíssima qualidade humana. A partir deste mundial, o 
brasileiro começa a ter uma nova imagem de Didi. Repito: 
- passa a ver Didi como um homem de bem." 

 

Com a conquista do campeonato mundial, não era apenas a imagem de Didi 

que se transformava. Era, sobretudo, a imagem que o homem brasileiro fazia 

de sí próprio. O próprio Nelson completa o raciocínio, estendendo ao conjunto 

dos brasileiros as qualidades morais reveladas pelo comportamento de Didi: 
 
 
 "Pois nós sabemos que nenhum escrete levanta um 

campeonato do mundo sem extraordinárias qualidades 
morais. De nada adiantará o futebol se o homem não 
presta. O belo, o comovente, o sensasional do triunfo de 
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ontem está no seguinte: - foi, antes de tudo, o triunfo do 
homem." 

 

A crônica termina com o cronista evocando o momento em que Didi, após o 

jogo, foi cumprimentado pelo rei Gustavo da Suécia. A evocação do encontro 

entre os "dois reis" é mais uma referência à "nobreza" e à "dignidade racial" de 

Didi, cristalizadas no epíteto "príncipe etíope de rancho", usado sempre por 

Nelson para se referir a ele: 
 
 
 "Quando o rei Gustavo da Suécia veio apertar-lhe a mão, 

eu imaginei ao ouvir no rádio a descrição da cena: - dois 
reis! Pois Didi, como sempre tenho dito aqui, lembra um 
rei ou príncipe etíope de rancho. " 

 "Com suas gingas maravilhosas, ele, em pleno jogo, dava 
a sensação de que lhe pendia do peito não a camisa 
normal, mas um manto de cetim azul, com barra de 
arminho."112 

 

Na crônica da semana seguinte, continua a comemoração pela conquista do 

campeonato mundial. Todo o texto é uma especulação sobre as dimensões 

extra-futebolísticas da vitória brasileira. Em um momento da crônica, o próprio 

Nelson afirma: "Os simples, os bobos, os tapados hão de querer sufocar a 

vitória nos seus limites estritamente esportivos." Já no início do texto, o 

cronista alude a uma "alfabetização súbita" sofrida pelo povo brasileiro como 

conseqüência da conquista. Essa "alfabetização súbita" funciona como signo 

do impacto positivo da vitória no desempenho do homem brasileiro nas mais 

diversas áreas. 
 
 
 "Dizem que o Brasil tem analfabetos demais. E, no 

entanto, vejam vocês: - a vitória final, na Copa da Suécia, 
operou o milagre. Se analfabetos existiam, sumiram-se na 
vertigem do triunfo. (...) Sujeitos que não sabiam se gato 

                                                           
112RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.58,59. 
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se escreve com 'x' iam ler a vitória no jornal. (...) 
analfabetos natos e hereditários devoravam vespertinos, 
matutinos, revistas e liam tudo com uma ativa, uma 
devoradora curiosidade (...) Amigos, nunca se leu e, digo 
mais, nunca se releu tanto no Brasil." 

 

A seguir, Nelson elege todo o escrete como o seu "multiplo personagem da 

semana", porque "graças a esses jogadores (...) o Brasil descobriu-se a sí 

mesmo". Ou seja, graças aos jogadores do escrete, o homem e a nação 

brasileira descobriram suas infinitas potencialidades, no futebol e em outros 

campos, que se encontravam embotadas pelo velho "complexo de vira-latas". 

O valor de representação da nação assumido pelo escrete é evidente. A vitória 

havia sido "um maravilhoso triunfo vital de todos nós e de cada um nós", 

desencadeando um sentimento de orgulho que se estendia horizontalmente 

sobre toda a comunidade nacional. "Do presidente da República ao apanhador 

de papel, do ministro do Supremo ao pé-rapado, todos aqui percebemos o 

seguinte: - é chato ser brasileiro!". E esse sentimento de orgulho ultrapassava 

os limites da simples contingência esportiva, possibilitando que o brasileiro 

construisse uma nova imagem de sí próprio e de sua nação.  
 
 
 "Já ninguém tem mais vergonha de sua condição 

nacional. (...) O povo já não se julga mais um vira-latas. 
Sim, amigos: - o brasileiro tem de sí mesmo uma nova 
imagem. Ele já se vê na generosa totalidade de suas 
imensas virtudes pessoais e humanas." 

 "Vejam como tudo mudou. A vitória passará a influir em 
todas as nossas relações com o mundo. (...) o brasileiro 
já trata a namorada, a mulher, os credores de outra 
maneira; reage diante do mundo com um potente, um 
irresistível élan vital". 

 

A vitória possibilitava ao cronista refutar o raciocínio em que se fundava o 

"complexo de vira-latas". A impureza racial e cultural, que antes era 

considerada como a causa da fraqueza moral do brasileiro e da sua 
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incapacidade para o sucesso, torna-se um valor positivo. A crônica termina 

com um jogo de palavras que, com o fino humor de Nelson Rodrigues, é a 

demonstração cabal da inversão, propiciada pela vitória, da lógica racial do 

"complexo de vira-latas".  
 
 
 "diziam que nós éramos a flor de três raças tristes. A 

partir do título mundial, começamos a achar que a nossa 
tristeza é uma piada fracassada. Afirmava-se também 
que éramos feios. Mentira! Ou, pelo menos, o triunfo 
embelezou-nos. Na pior das hipóteses, somos uns ex-
buchos." 

 "o brasileiro sempre se achou um cafajeste irremediável e 
invejava o inglês. Hoje, com a nossa impecabilíssima 
linha disciplinar no Mundial, verificamos o seguinte: - o 
verdadeiro inglês, o único inglês, é o brasileiro."113 

 

* * * 

 

É importante perceber que é a derrota na Copa de 50 que confere ao triunfo de 

58 a sua significação. Porque a vitória na Suécia foi a superação do "complexo 

de vira-latas" e do mau destino a que ele condenava o homem e a nação 

brasileira, representados pelos acontecimentos de 50. E, como dissemos, a 

Copa de 50 foi, não apenas para o cronista, mas para todos os brasileiros, 

uma "morte nacional". Ao induzir às vitórias posteriores, essa "morte nacional" 

desencadeou simbolicamente a vida da nação. Daí a sua importância e a sua 

permanência na memória do cronista. Em outra crônica de 66, sobre uma 

vitória de 5 x 2 do Brasil sobre a Bélgica, retribuindo uma derrota de 5 x 1 

cedida aos belgas dois anos antes, Nelson faz explicitamente a relação entre o 

ressentimento gerado por uma derrota importante e o surgimento do 

sentimento de nacionalidade:  
 
                                                           
113RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.60,61. 
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 "Até o Armando Nogueira, que separa o Brasil do escrete, 

a pátria do futebol, pingava de patriotismo. Com esporas 
e penacho, e mais uns bigodões, ele seria uma autêntico 
dragão de Pedro Américo. E nenhum de nós ficava atrás, 
nos arrancos de civismo. Então, no meu canto, eu 
descobri o óbvio ensurdecedor, ou seja:- que o 
ressentimento funda uma nação. Nunca fomos tão 
brasileiros, tão Brasil."114 

 

É nesse sentido que podemos dizer que a derrota na Copa de 50 foi esse 

"ressentimento" que "funda uma nação". O modo como ela envolveu a 

sociedade brasileira, implicando toda a coletividade e fazendo-a partilhar de 

maneira solidária do sentimento de perda de uma oportunidade histórica é que 

possibilitou que as vitórias posteriores adquirissem toda essa significação de 

purgação e catarse, redimindo o brasileiro de seu sentimento de inferioridade. 

Quando, em 58, o Brasil supera o seu destino de perdedor, tornando-se o 

campeão mundial, a memória da derrota de 50 está lá, como a morte que 

funda a vida, como o "ressentimento" que "funda a nação". 

 

* * * 

 

Antes de passarmos às copas seguintes, é interessante analisar um episódio 

em que se tornam bastante claros tanto a importância da Copa de 50 na 

elaboração das significações das vitórias posteriores quanto o papel 

desempenhado por Didi na representação da idéia do "caractér" nacional que 

Nelson buscava construir através do futebol. O episódio aconteceu em um jogo 

entre Brasil e Uruguai, pelo Campeonato Sul-Americano de 59. O confronto era 

particularmente tenso e significativo, pois foi tomado como uma revanche da 

final de 50, fazendo convergir toda a intensa rivalidade que sempre existiu 

                                                           
114RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.93. 
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entre os dois países. A partida se desenrolava em um clima nervoso e, em um 

determinado momento, quando o Uruguai vencia por 1 x 0, estourou uma 

violenta briga que envolveu os 22 jogadores, os reservas, as comissões 

técnicas e os jornalistas dos dois países. Como se não bastasse a própria 

briga, que  já seria, para Nelson, um espetáculo cheio de significação, houve, 

durante ela, uma "intervenção monumental" de Didi: um golpe acrobático, com 

as pernas, sobre um grupo de jogadores uruguaios. Numa crônica escrita no 

dia seguinte ao jogo, Nelson comenta o lance. É curioso notar que é uma 

fotografia, vista na redação do jornal, que molda a imagem da partida revelada 

pelo cronista. 
 
 
 "Amigos, vim para a redação disposto a fazer de 

Paulinho115 o meu personagem da semana. (...) Mas 
chego aqui e esbarro na fotografia. Vi o prodigioso salto 
de Didi. É um quadro, uma pintura, uma tela que Miguel 
Ângelo assinaria. Falei salto e já retifico. Foi, realmente, 
um vôo. Para castigar os Uruguaios, que tinham baixado 
o pau, Didi tornou-se leve, alado, incorpóreo. Por um 
momento, no campo de River Plate, ele foi algo assim 
como uma sílfide. E só faltou, no momento da tremenda 
garra brasileira, um fundo musical de Chopin." 

 "Outro qualquer teria usado os meios normais, tais como 
o tapa, o soco, o pescoção, ou a boa e salubre cabeçada 
brasileira. Didi foi além. Tomou distância e correu. Havia 
um bolo de uruguaios. E todo o estádio parou no espanto 
do salto, tão plástico, elástico, acrobático. Essa 
espantosa agilidade carioca deslumbrou o povo. Com os 
dois pés, fendeu e debandou o grupo inimigo. A platéia 
argentina quase pediu bis."116 

 

Como dissemos, o jogo e a briga já possuiam um potencial de representação 

bem ao gosto de Nelson. Mas a intervenção de Didi foi, para o cronista, o 

                                                           
115Paulinho foi o jogador que, após a briga, fez os três gols que definiram o placar de 3 x 1 para 
o Brasil. 
 
116RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.60,61. 
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momento máximo da partida, o momento do "reconhecimento", para onde 

convergiu toda a carga simbólica do jogo. Num só lance, ocorrido durante um 

episódio que nem sequer fazia parte da trama central (a marcha do placar), 

Didi fundia a bravura e a coragem de jogadores como Pelé e Amarildo com a 

agilidade e a plasticidade do futebol de Garrincha e Leônidas. Para definir esse 

lance, Nelson se vale dos mesmos bordões com que sempre define o estilo 

futebolístico brasileiro. O salto de Didi foi "leve, alado, incorpóreo", "plástico, 

elástico, acrobático". 

 

A imagem do salto de Didi é a síntese perfeita da idéia do "caractér" nacional 

que Nelson buscava construir em suas crônicas: sério e lúdico, bravo e 

dionisíaco, moleque e nobre. Nessa imagem, assim como no próprio escrete, 

que reunia sob as cores brasileiras "os Pelés" e "os Garrinchas", se fundem, 

harmonica e positivamente, todos brasileiros, toda a nação. Nas crônicas de 

Nelson Rodrigues, os ídolos negros e mulatos do escrete, com seu futebol 

lúdico e dionisíaco, representam a inclusão de todos os matizes do complexo 

quadro humano brasileiro na idéia de nação. E a imagem desses ídolos que é 

revelada pelo cronista, através da ênfase em determinadas características - a 

molecagem, a ludicidade, a índole dionisíaca, mas também a bravura, a 

seriedade e a "dignidade racial" -, representa a atribuição de um valor positivo 

ao homem e à nação brasileira. 

 

* * * 

De modo geral, os sentidos atribuídos por Nelson à trajetória do escrete nos 

campeonatos mundiais que se seguiram reproduzem mais ou menos o mesmo 

esquema que procuramos definir para as copas de 50 e 58. Trata-se sempre 

de identificar as qualidades e o destino do escrete às qualidades e ao destino 
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de toda a comunidade nacional, e projetar nos acontecimentos futebolísticos 

certos dilemas que são particularmente importantes para o projeto de nação da 

sociedade brasileira: as questões da identidade nacional, da diferença, da 

diversidade étnica e cultural, do colonialismo, etc. 

 

Logo no início da Copa de 62, o sentimento de auto-confiaça adquirido pelos 

brasileiros com a vitória de 58 sofre um duro golpe. A contusão de Pelé, na 

partida de estréia contra a Tcheco-Eslováquia, assume proporções 

catastróficas, despertando nos brasileiros um pesado clima de pessimismo. 

Afinal, Pelé havia sido um dos grandes personagens da conquista de 58, 

justamente por sua bravura, "dignidade racial" e auto-confiança, tornando-se 

um signo da superação dos complexos que impediam o homem e a nação 

brasileira de exercitar plenamente suas potencialidades e fugir de seu destino 

trágico. No dia seguinte ao jogo catastrófico, Nelson dá conta desse 

sentimento trágico que se anunciava com a contusão de Pelé: 
 
 
 "Amigos, fui ontem à redação de um velho jornal. Entro lá 

e vejo, por toda parte, caras a meio pau. Deduzi 
imediatamente: - 'Pelé'. Era, sim, o luto, era a dor, era o 
velório da distensão. Desde sábado que todo o Brasil 
chora e todo o Brasil vela a contusão de Pelé. Como diria 
Brás Cubas, até a natureza se associa à melancolia 
nacional. Os ventos são mais tristes, os ventos são mais 
inconsoláveis." 

 

Mas Nelson não se rende à "Fatalidade" (o próprio autor usa a palavra com 

maiúscula, procurando dar a ela uma dimensão mítica) e ao pessimismo 

desencadeado por ela, e conclama o escrete e a própria nação a superarem as 

dificuldades: "cada um de nós precisa acreditar no Brasil com pesado e obtuso 

fanatismo". Ao momento catastrófico da contusão de Pelé, o cronista procura 

dar um sentido heróico. Seria ele que impulsionaria o Brasil à vitória, seria ele 
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que daria à futura conquista brasileira a sua densidade simbólica, o seu teor 

dramático, pois "o perigo viriliza, enternece e ilumina o Brasil", "o perigo 

desperta e açula no Brasil sombrias potencialidades". Além do mais, para o 

lugar de Pelé havia Amarildo, que, aos olhos de Nelson, era o substituto ideal. 

Pois Amarildo, com sua bravura insana, era, para o cronista, um "possesso 

dostoievskiano", "um Pelé branco, mas Pelé".117  

 

A partida seguinte, contra a Espanha, pelas quartas de final, foi provavelmente 

o momento mais dramático da campanha de 62. Em uma crônica da semana 

posterior, Nelson narra o desenvolvimento do jogo. No primeiro tempo, a vitória 

parcial da Espanha por 1 x 0 fez com o Brasil revivesse os seus velhos 

complexos e dilemas: "o Brasil, no primeiro tempo, não era o Brasil, era o anti-

Brasil, a negação do Brasil". Mesmo Amarildo, que o cronista havia apontado 

como um novo Pelé, foi apenas um "ex-possesso", "um falso dostoievskiano". 

Até que "de reprente, ocorre o milagre: - o Brasil se descobre a si mesmo". E 

Amarildo, "mais possesso, mais epiléptico, mais Pelé, mais Amarildo do que 

nunca", marca dois gols e vira o jogo para o Brasil. A crônica termina com 

Nelson vaticinando os efeitos da vitória sobre o destino da nação e sobre a 

auto-imagem do homem brasileiro: 
 
 
 "A partir do segundo gol, algo mudou no destino do Brasil. 

Este começou a ser grande potência. E, hoje, acordamos, 
todos, com a fronte erguida e fatal de profetas. Neste 
momento, a crioulinha, favelada e descalça, tem um halo 
de Joana d'Arc. E o brasileiro mais pé-rapado, mais borra-
botas, enrola-se num manto como um rei Lear. O Brasil 
venceu. Somos milhões de reis."118 

 

                                                           
117RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.83,84. 
 
118RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.73,74,75. 
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Se Amarildo foi, para Nelson, o grande nome da partida contra a Espanha, o 

grande nome da Copa foi, sem dúvida, Garrincha. Mesmo no primeiro tempo 

daquele jogo, quando o escrete era "a negação do Brasil",  apenas Garrincha 

"continuava a ser o mesmo, eternamente o mesmo".119  Mas é nas crônicas 

sobre as partidas contra o Chile e a Tcheco-Eslováquia, respectivamente semi-

final e final do certame, que o cronista faz de Garrincha o protagonista do 

drama, a personagem de maior carga simbólica. Na vitória por 4 x 2 contra o 

Chile, o craque, que marcou dois dos gols brasileiros, não foi apenas "a maior 

figura do jogo". Ele foi "a maior figura do futebol brasileiro desde Pedro Álvares 

Cabral".120 Sua expulsão, no final da partida, seguida pela pedrada que levou 

da torcida chilena na saída do campo, foi o toque trágico: um atentado contra a 

singeleza e a ternura do homem brasileiro. Apesar de tudo, o Brasil venceu, e 

a vitória "não foi apenas a vitória do escrete", "foi sobretudo a vitória do homem 

genial do Brasil".121 

 

O triunfo na final contra a Tcheco-Eslováquia, por 3 x 1, foi mais um show do 

escrete e de Garrincha. Uma crônica antológica, escrita por Nelson para a 

edição comemorativa da revista Fatos e Fotos, talvez seja aquela em que a 

figura de Garrincha assume mais veementemene o valor de signo da 

identidade cultural brasileira, de representação do "caractér" nacional. Essa 

crônica é, também, mais um exemplo bastante evidente do modo como a 

revelação das qualidades que definem o "caractér" nacional se dá através de 

uma processo comparativo, propiciado pelo estrutura agonística do jogo. Ao 

invés de narrar a partida, ou de comentar seus aspectos gerais, Nelson se 

                                                           
119RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.73. 
 
120RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.90. 
 
121RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.91. 
 



 89 

concentra em um único momento. No final do jogo, depois de trucidar a equipe 

tcheco-eslovaca com seus dribles desconcertantes, Garrincha para diante dos 

adversários durante alguns longos e paradigmáticos segundos. É, mais uma 

vez, o momento do "reconhecimento", para o qual convergem as tensões 

acumuladas durante todo o jogo e todo o campeonato, propiciando ao cronista 

a oportunidade para a revelação de todo o complexo quadro de significação 

envolvido no drama: 
 
 
 "É de arrepiar a cena. De um lado, uns quatro ou cinco 

europeus, de pele rósea como nádega de anjo; de outro 
lado, feio e torto, o Mané. Por fim, o marcador do 
brasileiro, como única reação, põe as mãos nos quadris 
como uma briosa lavadeira. O juiz não precisava apitar. O 
jogo acabava ali. Garrincha arrasara a Tcheco-
Eslováquia, não deixando pedra sobre pedra." 

 "Se aparecesse, na hora, um grande poeta, havia de se 
arremessar, gritando: - 'O homem só é verdadeiramente 
homem quando brinca!'. Num simples lance isolado, está 
todo o Garrincha, está todo o brasileiro, está todo o Brasil. 
E jamais Garrincha foi tão Garrincha, ou tão homem, 
como ao imobilizar, pela magia pessoal, os onze latagões 
tchecos, tão mais sólidos, tão mais belos, tão mais louros 
do que os nossos. Mas veriam como, varado de gênio, o 
Mané põe, num jogo de alto patético, um traço decisivo 
do caráter brasileiro: - a molecagem." 

 "o brasileiro não se parece com ninguém, nem com os 
sul-americanos. Repito: o brasileiro é uma nova 
experiência humana. O homem do Brasil entra na história 
com um elemento inédito, revolucionário e criador: a 
molecagem. Citei a brincadeira de Garrincha num final 
dramático do jogo. Era a molecagem. Aqueles quatro ou 
cinco tchecos, parados diante de Mané, magnetizados, 
representavam a Europa. Diante de um valor humano 
insuspeitado e deslumbrante, a Europa emudecia, com os 
seus túmulos, as suas torres, os seus claustros, os seus 
rios."122 

 

                                                           
122RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.79,80,81. 
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Nesse momento, mais do que simplesmente representar o "caractér" nacional, 

Garrincha encarna as possibilidades de sucesso e as infinitas potencialidades 

do homem e da nação brasileira. Possibilidades e potencialidades que só 

poderiam se realizar através do exercício pleno da diferença, da peculiaridade 

do brasileiro, encarnada na "molecagem". Uma característica que, no contexto 

da questão da identidade, é uma moeda de duas faces: ao mesmo tempo em 

que define a diferença do homem brasileiro, e que por isso pode ser tomada 

como um valor positivo, pode também ser tomada como um índice da 

inferioridade moral do homem brasileiro diante de seu modelo, o europeu. 

Exatamente por isso, podemos dizer que a vitória na Copa 62 é, sobretudo, a 

vitória do homem moleque, dionisíaco, lúdico, a vitória da diferença do homem 

brasileiro, projetada especularmente na figura do jogador Garrincha. 

 

Nesse momento também, a idéia de identidade nacional assume claramente 

sua função ideológica de cimento da coesão social da nação. Quando diz que 

"o brasileiro não se parece com ninguém", ou que "o brasileiro é uma nova 

experiência humana", Nelson concebe a identidade como uma essência 

intemporal, como uma coincidência permanente do ser consigo mesmo e uma 

descoincidência com o outro. O mesmo acontece, em crônicas que citamos 

anteriormente, quando o cronista diz, por exemplo, que Garrincha "continuava 

a ser o mesmo, eternamente o mesmo", ou que Amarildo foi "mais Pelé, mais 

Amarildo do que nunca". Concebida como uma essência, e não como uma 

construção (ou, como define Michel Maffesoli em No fundo das aparências, um 

"efeito de composição")123, a idéia de identidade mascara o caráter 

eminentemente histórico dos laços de coesão social que sustentam a nação, 

                                                           
123MAFFESOLI. No fundo das aparências. p.305. 
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apresentado-os como uma natureza, como algo que distingue "a priori" os 

membros da comunidade nacional. 

 

Em outra crônica bem interessante, também escrita sob o impacto da vitória no 

Chile, Nelson comenta a grande onda de euforia e solidariedade que se 

apossou dos brasileiros após a conquista do bi-campeonato mundial. A 

comemoração carnavalesca da vitória, recriada em um tom algo ficcional pelo 

cronista, assume claramente a função de representar os laços de comunhão 

social que unem a comunidade nacional em um "companheirismo profundo e 

horizontal". Laços que, no universo das crônicas de Nelson Rodrigues, só se 

tornam palpáveis através do futebol, através da comunhão da comunidade 

com o destino do escrete. 
 
 
 "Normalmente, cada um de nós é um solitário e um 

incomunicável. O sujeito vive roendo a própria solidão 
como uma rapadura. E, súbito, o escrete vem e 
arremessa o brasileiro do seu silêncio e de sua 
misantropia. (...) E descobrimos o 'próximo'. (...) o bi 
lançou-nos nos braços do próximo. As ruas se encheram 
de desconhecidos íntimos. Todo mundo beijava todo 
mundo. O Brasil foi, por um momento, a terra da ternura 
humana."124 

 

* * * 

 

 

Mas, se o bi-campeonato mundial havia possibilitado a fixação de uma imagem 

positiva do homem brasilero, a desclassificação na Copa de 66, nas oitavas de 

final, depois de uma campanha medíocre, viria mais uma vez fazer renascer os 

velhos complexos e dilemas do escrete e da nação brasileira. No dia seguinte 
                                                           
124RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.95. 
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ao jogo contra Portugal, em que o Brasil foi eliminado do torneio, Nelson 

compara a "humilhação feroz" em que "80 milhões de brasileiros" haviam sido 

lançados com a "vergonha de 50", quando o brasileiro ainda "era um humilde 

de babar na gravata" e ainda não podia "avançar até o limite extremo da ribalta 

e anunciar, de fronte erguida: - 'Sou bicampeão'." Debitando o fracasso à 

incompetência da comissão técnica brasileira, o cronista chega a destituir o 

escrete de seu valor de representação da nação: "fomos (...) um bando de 

ciganos a dar botinadas em todas as direções".125 

 

Na crônica da semana seguinte, o raciocínio é o mesmo. Antes de 58 e 62 "o 

Brasil era um vira-lata entre as nações, e o brasileiro, um vira-lata entre os 

homens". Sofriamos uma "humildade feroz de subdesenvolvidos". Com a 

vitória em 58, "o Brasil e o brasileiro deixaram de ser vira-latas", mas a derrota 

em 66 lançara o homem e a nação brasileira de volta à condição de "vira-

latismo": 
 
 
 "Estavamos esquecidos, sim, estávamos desmemoriados 

do nosso subdesenvolvimento. (...) perdida a Copa, deu 
no povo essa efervescente salivação. Repito: - pende do 
nosso lábio a baba elástica e bovina do 
subdesenvolvimento. E o Otto Lara Resende bate o 
telefone para mim. Antes do bom-dia, disse-me ele: - 
'Voltamos a ser vira-latas!'."126 

 

Com a derrota brasileira e a vitória inglesa na Copa de 66, duas questões 

passam a ocupar um lugar central nos comentários de Nelson. A primeira 

delas é a maneira como, para o cronista e boa parte da opinião pública, a 

Inglaterra havia conquistado o campeonato, disputado em seu próprio país, 

                                                           
125RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.129,130. 
 
126RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.120,121,122. 
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favorecendo-se claramente das arbitragens e praticando um jogo violento e 

anti-esportivo. A atitude do time inglês, valendo-se de todo tipo de artifício para 

conquistar a vitória, é frequentemente comparada pelo cronista à antiga 

pirataria inglesa, e a Copa de 66 fica sendo "a Copa do apito", ou "a Copa dos 

piratas". Como a atitude de Obdulio Varela na Copa de 50, a atitude inglesa na 

Copa de 66 é tomada como um contra-exemplo da atitude de humildade e 

resignação do brasileiro e como um modelo a ser seguido por ele. Porque, 

para Nelson, "o grande povo é, antes de tudo, um cínico", e "só os 

subdesenvolvidos ainda se ruborizam".127 Novamente aí, o cronista opera a 

substituição do código esportivo pelo código heróico para revelar, através do 

comportamento do time brasileiro, um aspecto negativo do "caractér" nacional. 

 

A segunda questão que domina as crônicas de Nelson após a Copa de 66 é o 

surgimento de uma nova corrente de opinião na crônica esportiva brasileira,  

chamada por ele de "entendidos" ou "cretinos fundamentais". Essa corrente, 

uma nova faceta dos "idiotas da objetividade", era formada pelos cronistas que 

depois da Copa passaram a considerar o futebol europeu, mais 

especificamente o inglês, como um modelo a ser seguido pelo futebol 

brasileiro. Trata-se aí dos aspectos técnicos e táticos do futebol, e não dos 

aspectos morais e psicológicos, como no caso do elogio à "pirataria" inglesa. 

Para Nelson, ao decretar a superação do futebol virtuosístico e individualista 

dos brasileiros pelo advento do "coletivismo" europeu, esses cronistas estavam 

tentando "fazer do futebol brasileiro uma miserável colônia do futebol inglês", 

em mais uma manifestação do "imperialismo às avessas", tão próprio dos 

brasileiros. Nelson Rodrigues combate violentamente esses cronistas, 

chamando-os, sem meias palavras, de "quadrúpedes", capazes de "coices 

                                                           
127RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.132. 
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triunfais", e contra-argumentando que a melhor lição da Copa não havia sido o 

"coletivismo", mas sim que "um império se faz pulando o muro e saqueando o 

vizinho".128 

 

Envolvido por essas questões, o cronista se lança numa longa defesa do estilo 

futebolístico brasileiro, e, por conseqüência, do valor positivo das diferenças 

históricas, étnicas e culturais que determinam a especificidade do "caractér" 

nacional. É dessa época a já citada crônica em que Nelson polemiza com o 

técnico Admildo Chirol em defesa do individualismo dos jogadores brasileiros. 

Um outro exemplo é uma crônica, da mesma época, em que Nelson diz:  
 
 
 "Ora, para impor tal jogo [coletivista], seria necessário 

fazer duas coisas: - primeiro, mudar o brasileiro por 
dentro; segundo, mudar o brasileiro por fora. Um inglês, 
ou alemão, pode fazer um futebol cavalar, porque come 
bem há mil anos. E o brasileiro, que come mal há mil 
anos, não tem massa física para as correrias delirantes. 
Por dentro, possuímos tudo o que falta ao craque 
germânico ou britânico ou seja: a fantasia, o élan criador, 
a molecagem, a malandragem, a paixão." 

 "Não deveria existir nem o problema. É óbvio que o 
futebol brasileiro tem de continuar fiel a sí mesmo."129 

 

* * * 

 

É nesse clima, bastante semelhante ao de 58, que o Brasil chega à Copa de 

70, no México. Basicamente os mesmos dilemas, só que com uma nova 

roupagem: a admiração pelo futebol inglês, o culto ao coletivismo e ao futebol 

solidário em detrimento do futebol dos craques nacionais. E Nelson Rodrigues 

                                                           
128RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.123,124. 
 
129RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.132. 
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contra todos, proclamando a grandeza do futebol e da nação brasileira e 

profetizando a vitória. Às vésperas do início do campeonato, o cronista protesta 

contra as vaias recebidas pelo escrete no jogo de despedida e contra as "vaias 

impressas" de boa parte da crônica esportiva.  
 
 
 "Perguntará o leitor, em sua espessa ingenuidade: - 'O 

brasileiro não gosta do brasileiro?'. Exatamente: - o 
brasileiro não gosta do brasileiro. Ou por outra: - o 
subdesenvolvido não gosta do subdesenvolvido. Não 
temos sotaque, eis o mal, não temos sotaque." 

 "O assunto [em uma mesa-redonda] era o escrete. Ora, o 
escrete é feito à nossa imagem. E os cronistas reunidos 
não fizeram outra coisa senão cuspir, como Narciso às 
avessas, na própria imagem. Negaram a seleção, 
negaram o jogador, negaram o técnico, negaram o 
preparador, negaram o médico, negaram tudo. Justo seria 
que terminassem assim: - 'E, agora, com licença, porque 
vamos urrar no bosque mais próximo!'."130 

 

Com o decorrer do campeonato, à medida em que o escrete ia acumulando 

vitórias e se aproximando do tri, Nelson Rodrigues ia contrapondo aos 

argumentos dos "entendidos" as atuações espetaculares dos jogadores 

brasileiros. Diante do mito da velocidade dos times europeus, Nelson contra-

argumentava que "a morosidade é uma virtude proustiana do craque do 

Brasil".131 Diante da lenda de que os europeus não deixavam jogar, Nelson 

lembrava as maravilhosas jogadas dos craques brasileiros. Diante do lema do 

futebol solidário, Nelson contrapunha a luminosa individualidade de Pelé, 

Tostão, etc. A própria humilhação sofrida pelo escrete em sua preparação para 

a Copa se transformava em um estímulo, em um fermento para a bravura de 

nossos jogadores. 

                                                           
130RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.166. 
 
131RODRIGUES. A pátria em chuteiras. p.182. 
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Quando o escrete finalmente se torna tricampeão mundial, com a vitória sobre 

a Itália por 4 x 1, as teses do cronista a respeito da superioridade do futebol e 

do homem brasileiro se vêem novamente confirmadas. O tricampeonato era a 

consagração definitiva do futebol brasileiro como o melhor futebol do mundo, o 

que, para Nelson, representava a consagração da grandeza do próprio homem 

brasileiro e do destino venturoso da nação. Em outra crônica antológica, escrita 

no dia seguinte ao jogo, Nelson Rodrigues comemora a vitória. Logo no início 

do texto, o cronista afirma: 
 
 
 "Amigos, foi a mais bela vitória do futebol mundial em 

todos os tempos. Desta vez, não há desculpa, não há 
dúvida, não há sofisma. Desde o Paraíso, jamais houve 
um futebol como o nosso."132 

 

Depois de ironizar mais uma vez os argumentos usados pelos "entendidos" 

para desvalorizar o futebol brasileiro, e de exaltar mais uma vez as qualidades 

técnicas e morais do escrete, Nelson conclui o texto, reconstruindo, no 

momento da vitória definitiva, o sentimento de pertencimento à comunidade 

nacional e a auto-imagem positiva do homem brasileiro:  
 
 
 "glória eterna aos tricampeões mundiais. Graças a esse 

escrete, o brasileiro não tem mais vergonha de ser 
patriota. Somos 90 milhões de brasileiros, de esporas e 
penacho, como os Dragões de Pedro Américo."133 

                                                           
132RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.191. 
 
133RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais. p.193. 
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3.4 A epopéia do futebol brasileiro 

 

Como vimos, ao tomar o escrete como "a pátria em chuteiras", Nelson 

Rodrigues projeta no futebol uma série de sentidos ligados à problemática da 

construção ideológica da nação brasileira. A trajetória do futebol brasileiro, do 

fracasso na Copa de 50 à conquista do tricampeonato mundial em 70, torna-

se, aos olhos do cronista, uma longa disputa para resolver em um final 

vitorioso e feliz o destino do homem e da nação brasileira. Na lógica do drama, 

em que "mito" e "caractér" se determinam mutuamente, essa trajetória torna-se 

também a tentativa de construir e fixar, no campo simbólico do jogo, uma 

imagem positiva do homem brasileiro. Uma imagem que se revela pela 

comparação, propiciada pela estrutura agonística do jogo, entre as ações dos 

jogadores brasileiros e estrangeiros, e que se cristaliza nas figuras dos grandes 

ídolos futebolísticos brasileiros, cuja legenda Nelson ajudou a construir. 

 

Num primeiro momento, a derrota na Copa de 50 é a representação do destino 

trágico a que o Brasil estaria condenado por aquela que era, para o cronista, a 

principal fraqueza do homem brasileiro: o "complexo de vira-latas", o 

sentimento de inferioridade diante do outro, encarnado em personagens como 

Barbosa e Bigode. Com a idéia do "complexo de vira-latas", em que a 

diferença é tomada como um aspecto negativo do "caractér" nacional, Nelson 

Rodrigues coloca em foco a idéia de que a causa dos males da nação 

brasileira estaria em sua impureza étnica e cultural. A campanha de 58, 

conduzida por craques negros e mulatos como Garrincha, Didi e Pelé, 

representa a superação do "complexo de vira-latas" e do mau destino a que 

ele condenava a nação. Nesse momento, mais importante do que a diferença 

do homem brasileiro, cujo signo principal seria o estilo futebolístico de nossos 
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craques, são importantes certas qualidades, como a bravura, o heroísmo e a 

"dignidade racial", que tornavam o escrete apto ao suceso e possibilitavam ao 

cronista refutar a argumentação racial em que se fundava o "complexo de vira-

latas". Qualidades que, por materializarem certos valores morais canônicos, 

podem ser interpretadas como uma semelhança com o outro (por exemplo, 

com os uruguaios de 50). As personagens mais significativas dessa conquista 

são Pelé e Didi, que, além de grandes virtuoses da bola, demonstraram ser 

também homens de grandes qualidades morais. Na conquista do bi-

campeonato, em 62, as atuações decisivas de Garrincha permitem ao cronista 

transferir para as qualidades consideradas tipicas do homem brasileiro o valor 

positivo do "caractér" nacional. Assim, o triunfo de 62 torna-se a afirmação das 

infinitas potencialidades do homem e da nação brasileira, representadas pelo 

futebol lúdico e moleque de Garrincha. E a conquista do tricampeonato 

mundial, em 70, é a consagração definitiva do destino venturoso a que essas 

qualidades todas conduziriam a nação. 

 

Se, como vimos no primeiro capítulo desta dissertação, ao gênero cronístico é 

normalmente imputada a tarefa de registrar, nas páginas passageiras dos 

jornais e revistas, a circunstancialidade da vida, aquilo que ela tem de 

corriqueiro, de simples contingência, podemos dizer que o que acontece nas 

crônicas de futebol de Nelson Rodrigues é justamente o contrário. Travando 

um verdadeiro duelo com aqueles que enxergam no futebol apenas um 

esporte, e no escrete apenas um time, Nelson procura atribuir aos 

personagens e acontecimentos da trajetória brasileira rumo ao topo da cena 

esportiva mundial sentidos que transcendem a esfera estritamente esportiva. 

Esses acontecimentos e personagens se tornam, sob a ótica dramática do 

cronista, signos do valor, das potencialidades e do destino venturoso que 
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estaria reservado ao homem e à nação brasileira. Os jogadores se 

transformam em grandes heróis nacionais, e os jogos e campeonatos 

disputados pelo escrete deixam a esfera da simples contingência esportiva 

para se tornarem marcos que o cronista procura fixar no tempo, pontos de 

referência que possibilitam a articulação das experiências individuais em uma 

experiência coletiva, constituindo e estruturando uma memória nacional. 

 

A importancia de um certo tratamento mítico do tempo na constituição 

ideológica das nações tem sido objeto da atenção de diversos autores. O já 

citado Benedict Anderson, por exemplo, faz referência ao paradoxo, próprio à 

imaginação nacional, que é "a modernidade objetiva da nação aos olhos do 

historiador vs. sua antiguidade subjetiva aos olhos dos nacionalistas".134 E Eric 

Hobsbawn, no livro A invenção das tradições (em os esportes modernos são 

inseridos no rol das práticas que surgiram da necessidade de estabelecer e 

cristalizar os laços de comunhão social que legitimam e sustentam a nação), 

afirma que "muitas instituições políticas, movimentos ideológicos e grupos - 

inclusive o nacionalismo - sem antecessores tornaram necessária a invenção 

de uma continuidade histórica, por exemplo, através da criação de um passado 

antigo que extrapole a continuidade histórica real seja pela lenda (...) ou pela 

invenção".135 

 

Ao projetar na trajetória do escrete o destino da nação, Nelson Rodrigues 

realiza, através da representação futebolística, esse tratamento mítico do 

tempo que é tão próprio à imaginação nacional. Daí a grande importância, na 

leitura dramática de Nelson, da derrota de 50 como uma "morte nacional". 

                                                           
134ANDERSON. Nação e consciência nacional. p.13. 
 
135HOBSBAWN. A invenção das tradições. p.15. 
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Como nos lembra Anderson, a morte, como uma imagem da fatalidade e do 

sofrimento, é um importante elemento na constituição das imaginações 

nacionais. Ao mitificar a morte, transformando-a em um signo da vida da 

nação, a imaginação nacional opera a importante função cultural de conferir ao 

sofrimento do homem, e portanto à sua própria existência, algum sentido. Vive-

se e morre-se pela vida e pela prosperidade da nação. Reconhecendo na 

derrota de 50 o "ressentimento que funda a nação", e transformando a 

trajetória da conquista do tricampeonato mundial na representação da 

redenção do homem e da nação brasileira,  Nelson constrói, no campo 

simbólico do jogo, uma continuidade histórica da própria nação brasileira: a 

saga de um povo que, por sua impureza racial e cultural, parecia ter nascido 

fadado ao mau destino, mas que, por força de suas insuspeitadas qualidades, 

superou esse mau destino e se tornou uma grande nação.  

 

Uma saga que não se resolve em um destino trágico, mas em um destino 

épico:136 a boa fortuna, a vitória. Porque o tema da nação é um tema 

eminentemente épico. Como representação dos feitos heróicos dos homens de 

alto valor, a epopéia desempenha com perfeição a função de consagrar o valor 

                                                           
136A oposição entre destino trágico e destino épico que aqui fazemos (assim como a idéia de 
drama épico que utilizamos logo a frente) não corresponde à classificação tradicional dos 
gêneros poéticos. Em Aristóteles, tragédia e epopéia se aproximam por serem ambas 
representações de ações de homens nobres (em oposição à comédia, que representa as ações 
dos homens de menor valor) e se distinguem pelo modo como imitam: a tragédia através das 
ações (forma dramática) e a epopéia através da narração e das ações (forma mista). Mas a 
tragédia é, por vezes, tratada como se fosse uma especialização do drama nobre, dedicada 
apenas à representação da má fortuna que acomete os homens de alto valor em conseqüência 
de erros por eles cometidos (daí a idéia do destino trágico). A epopéia, por outro lado, é por 
vezes tratada como uma especialização da forma narrativa ou mista da poesia, dedicada à 
representação dos feitos heróicos - a boa fortuna, portanto - dos homens nobres (daí a idéia do 
destino épico). De modo que, confundindo os critérios com que trabalha (ora o modo e ora o 
tema da representação), a classificação tradicional dos gêneros poéticos é incompleta, e não 
prevê um gênero que, através da forma dramática, represente a boa fortuna dos homens 
nobres (daí a idéia do drama épico). 
GENETTE. "Gêneros, 'tipo', modos". In: GARRIDO GALLARDO. Teoría de los géneros  
     literarios.p.183-233. 
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e o destino dos grandes heróis nacionais, cuja positividade é essencial para 

que se possa representar a realização simbólica da nação. Do ponto de vista 

temático, a epopéia (cuja raíz etmológica se encontra no termo grego "épos", 

que significava "palavra")137 é, então, a forma privilegiada para a edificação 

simbólica da nação através da palavra, através da narração dos momentos 

fundamentais da memória nacional. Assim, o drama do homem e da nação 

brasileira, projetado por Nelson no campo simbólico do futebol, não é um 

drama trágico, mas sim um drama épico. A conquista do tricampeonato 

mundial pelo Brasil é, aos olhos do cronista, a grande epopéia da nação 

brasileira. Uma epopéia que não se materializa pela palavra narrativa, mas 

pelo discurso do jogo, tomado como representação pelo olhar dramático de 

Nelson Rodrigues. 
 

                                                           
137CUNHA. Dicionário etimológico.p.306,308. 
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CAPÍTULO 4 - O JOGO RETÓRICO DE NELSON RODRIGUES 

 

 “Numa hora de farto pileque cívico, eu quero ter o 

mau gosto de um orador de gafieira. Quero falar em 

bandeiras 'drapejando'." 

Nelson Rodrigues 

 

4.1 O "orador canastrão" 

 

Quando abordamos sua concepção do trabalho jornalístico, afirmamos que 

Nelson era, em suas crônicas de futebol, um "orador canastrão", mais 

preocupado em retocar e transfigurar os fatos esportivos do que em revelá-los 

em sua objetividade. Dissemos ainda que Nelson era também um "cronista 

apaixonado", que fazia questão de não esconder sua parcialidade, e um 

polemista inveterado, que não hesitava em se lançar em violentos debates 

contra seus colegas da crônica e do jornalismo esportivo. E, durante nossa 

exposição a respeito de sua visão dramática do futebol e de sua leitura da 

trajetória brasileira nas competições internacionais, falamos sempre em 

argumentações, defesas, apologias, exemplos e contra-exemplos, refutações, 

etc. É que, para sustentar suas idéias sobre o futebol, Nelson se valia 

sistematicamente do discurso persuasivo. Por isso é na retórica, disciplina 

dedicada ao estudo das técnicas do discurso persuasivo, que vamos buscar 

mais alguns elementos para a compreensão dos mecanismos através dos 

quais a crônica futebolística de Nelson Rodrigues atua na produção de 

sentidos a partir do jogo de futebol. 

 

Inicialmente, devemos observar que a crônica esportiva (e não apenas ela, 

como também todo discurso sobre o esporte), por estar inserida no universo 
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agonístico do jogo, é um campo em que o discurso persuasivo tem 

naturalmente o seu lugar. Trata-se sempre de julgar o desempenho dos times, 

de discutir as possíveis decisões dos técnicos, de exaltar as virtudes ou criticar 

os defeitos dos jogadores, etc. Situações em que vêm à tona os antigos 

gêneros retóricos: o judiciário, o deliberativo, o epidictício. Mas, no jornalismo 

esportivo em geral, o intuito retórico de persuadir é limitado pela aspiração à 

objetividade, à imparcialidade, ao "espírito esportivo". Isso faz com que fique 

em segundo plano o caráter artificioso da retórica, cujo objetivo não é revelar 

os fatos em sua objetividade, mas transformá-los e colocá-los a serviço da 

persuasão.  

 

Nas crônicas de Nelson Rodrigues, ao contrário, faz-se uma utilização 

engenhosa, radical e deliberada dos recursos retóricos, e todo o discurso se 

organiza em função da persuasão. Ciente de que a realidade dos fatos 

esportivos não é nada mais do que uma construção, Nelson se move 

abertamente no campo da opinião: a sua opinião, a opinião dos torcedores, 

dos cronistas, a opinião pública, o senso comum. Reproduzindo a estrutura 

agonística do jogo através de uma exibição encenada dos recursos retóricos, 

as crônicas de Nelson Rodrigues são, de certo modo, uma extensão do próprio 

jogo. O discurso sobre o jogo é um prolongamento do embate que se 

desenrola dentro das quatro linhas do gramado. 

 

Portanto, é fácil reconhecer, nas crônicas de Nelson, a presença das técnicas 

e recursos elencados pela retórica. A disposição dos elementos ao longo do 

texto, por exemplo, embora não obedeça a uma ordem rígida, está sempre a 

serviço dos dois objetivos básicos do discurso persuasivo: convencer e 

comover; o apelo à razão e o apelo às paixões do público. As partes 
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propriamente argumentativas, em que o cronista mobiliza suas provas e 

argumentos, são sempre intercaladas por trechos através dos quais ele busca 

produzir um determinado estado de ânimo no leitor (a tristeza da derrota, a 

euforia da vitória, o espanto diante do craque, etc). Assim, é comum que suas 

crônicas reproduzam, de modo mais livre, a "dispositio" (uma das três partes 

principais de que se compõe a "arte") recomendada pela retórica:  

1) Um "exórdio", ou "prólogo", em que o cronista introduz o tema do texto (o 

personagem ou acontecimento de que irá tratar) e/ou procura induzir o leitor a 

um determinado estado de ânimo. As crônicas publicadas na coluna "O 

personagem da semana", por exemplo, geralmente começam com a 

apresentação do personagem eleito para tema do texto ("Hoje vou fazer do 

escrete o meu numeroso personagem da semana";138 "E eis que, pela primeira 

vez, um 'seu' Manuel é o meu personagem da semana";139 "Qualquer jogador 

do escrete poderia ser o meu personagem da semana (...) E todavia penso em 

Didi."140). E diversas outras crônicas começam com o vocativo "amigos", 

através do qual o cronista estabelece com o leitor um clima de intimidade, 

seguido da evocação de um estado de ânimo despertado pelo acontecimento 

que será comentado ("Amigos, estamos atolados numa brutal euforia. Ontem, 

quando rompia a primeira estrela, o Brasil era proclamado bicampeão do 

mundo";141 "Amigos, vocês se lembram da vergonha de 50. Foi uma 

humilhação pior que a de Canudos."142). 

                                                           
138RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.51. 
 
139RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.53. 
 
140RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.58. 
 
141RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.92. 
 
142RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.102. 
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2) Uma "narratio", em que se faz a exposição dos acontecimentos sobre os 

quais se debate e dos acontecimentos que servirão como provas (por exemplo, 

outros momentos da carreira do jogador cujo valor está em questão). É 

bastante comum que essas narrações venham encabeçadas por expressões 

como "vejam o caso de", "vejam vocês", "vejamos", etc ("Vejam o caso de Didi. 

Sua reputação...";143 "Mas vejam vocês como a vida é feita de equívocos 

engraçadíssimos...";144 "Vejam o que ele fez, outro dia, no já referido América x 

Santos..."145). 

3) Uma "confirmatio", onde se apresentam os argumentos e as conseqüências 

lógicas ou pseudo-lógicas das provas arroladas, freqüentemente encabeçada 

por perguntas retóricas ("Em Wembley, por que perdemos?";146 "Perguntará o 

leitor, em sua espessa ingenuidade: - 'O brasileiro não gosta do brasileiro?'";147 

"Eu pergunto: - que éramos nós? Uns humildes..."148) e por expressões como 

"a pura e santa verdade é a seguinte", "eis a verdade", etc ("a pura e santa 

verdade é a seguinte: qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de 

suas inibições...";149 "Eis o que eu queria observar: fez bem o escrete em tirar 

sua bela vingança...";150 "Eis a verdade: - ao sair do estádio, o povo ia 

reabilitado de todas as suas frustrações."151). 

                                                           
143RODRIGUES. A pátria em chuteiras, p.60. 
 
144RODRIGUES. A pátria em chuteiras, p.131. 
 
145RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.43. 
 
146RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.52. 
 
147RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.166. 
 
148RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.60. 
 
149RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.52 
 
150RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.151. 
 
151RODRIGUES. A pátria em chuteiras, p.95. 
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4) Uma "peroração", ou "epílogo", em que o cronista fecha o discurso 

apresentado suas conclusões definitivas (são comuns, aí, as máximas, por 

vezes absurdas, irônicas ou inesperadas, que sintetizam um determinado 

juízo) e/ou invocando as paixões dos leitores através de exortações à batalha, 

declarações de fé na vitória, etc ("Com Pelé no time, ninguém irá para a Suécia 

com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante dele.";152 "Para o 

escrete, ser ou não ser vira-latas, eis a questão.";153 "É de pernas-de-pau como 

o meu personagem da semana que o Brasil está precisando para ser campeão 

do mundo.";154 "Sim, qualquer favelado nosso, desdentado e negro, é um 

monstro de boas maneiras."155) 

 

Também podemos encontrar, nas crônicas de Nelson, a utilização abundante 

dos recursos retóricos dedicados à ornamentação do discurso. Esses recursos, 

que compõem a segunda parte da retórica, denominada "elocutio" ou "electio", 

são as chamadas "figuras" de retórica. Ou seja, aquelas ocorrências em que os 

significantes objetivamente adequados são trocados por outros, com a 

finalidade de produzir conotações e de "ornamentar" ou "colorir" o discurso. 

Como um "orador canastrão", Nelson era um adepto contumaz das figuras de 

retórica. Poderíamos mesmo apontar algumas que são particularmente 

características de seu texto: a hipérbole, figura que se caracteriza pelo 

aumento ou diminuição exagerada das coisas ("Garrincha foi a maior figura do 

jogo, a maior figura da Copa do Mundo e, vamos admitir a verdade última e 

exasperada: - a maior figura do futebol brasileiro desde Pedro Álvares 

                                                           
152RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.44. 
 
153RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.52. 
 
154RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.57. 
 
155RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.122. 
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Cabral.";156 "Amigos, foi a mais bela vitória do futebol mundial em todos os 

tempos";157 "Fazer uma estatística dos seus gols é tarefa para várias gerações. 

Alguns dos seus gols mereciam todo um romance de oitocentas páginas."158); a 

ironia, figura que consiste em dar a entender o contrário daquilo que se diz, 

com intenção sarcástica ou depreciativa ("todos aqui percebemos o seguinte: - 

é chato ser brasileiro!";159 "Aí está: - a grande, a inexcedível, a originalíssima, a 

espantosa novidade do futebol inglês foi o chuveirinho.";160 "já fizeram o elogio 

da loucura e ninguém se lembrou ainda de fazer o elogio, muito mais 

procedente, da burrice."161); e a antítese, figura que se caracteriza pela 

oposição entre duas palavras ou idéias ("o essencial para os nossos craque é 

o supérfluo";162 "Mané era grande pelo seu primarismo";163 "Ia dizer que nada 

mais antigo do que o passado recente. Perdão. Não é bem isso. (...) O que eu 

queria dizer é que ninguém enxerga o óbvio."164) Mas, mais importante, talvez, 

seja perceber a estreita relação entre essa linguagem "ornamentada" e a 

própria concepção rodrigueana do futebol. Assim como as figuras distorcem e 

distanciam os sentidos "primeiros" ou "naturais" da linguagem para colocá-los 

a serviço da persuasão, o olhar de Nelson distorce e distancia os 

acontecimentos esportivos para enquadrá-los em uma lógica de significação. 

                                                           
156RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.90. 
 
157RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.191. 
 
158RODRIGUES. A pátria em chuteiras, p.167. 
 
159RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.60. 
 
160RODRIGUES. A pátria em chuteiras, p.150. 
 
161RODRIGUES. A pátria em chuteiras, p.91. 
 
162RODRIGUES. A pátria em chuteiras, p.187. 
 
163RODRIGUES. A pátria em chuteiras, p.187. 
 
164RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.135. 
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Por fim, também na construção dos argumentos (ou seja, no nível da 

"inventio", a terceira das três partes mais importantes da "arte") podemos 

reconhecer, nas crônicas de Nelson, a utilização das técnicas elencadas pela 

retórica. E é justamente aí que podemos encontrar os elementos que melhor 

traduzem a ação específica operada pelas crônicas de Nelson Rodrigues no 

universo de significação do futebol. Porque, para se opor à "veracidade abjeta" 

do jornalismo esportivo, adepta de uma utilização transparente da linguagem 

com o objetivo de revelar a verdade dos fatos, Nelson opta justamente pelos 

recursos mais artificiosos da retórica: o entimema, ou silogismo retórico 

(raciocínio em que um dos termos é omitido, com a finalidade de dar ao 

leitor/ouvinte a impressão de que é ele quem está construindo a 

argumentação, quando na verdade ele está partindo de opiniões e "verdades" 

cristalizadas no senso comum), a máxima (forma muito reduzida do entimema, 

em que apenas um dos termos do raciocínio, normalmente a conclusão, 

permanece), o silogismo aparente (raciocínio formalmente completo, mas que 

se apoia em premissas que, apesar de estarem cristalizadas no senso comum, 

têm validade duvidosa) e o "exemplum", ou indução (raciocínio típico da 

formação das idéias que predominam no senso comum, em que a partir de um 

caso particular se constrói uma regra verossímil e de alcance geral, mas de 

validade duvidosa). 

 

 

 

 

4.2 O "verdadeiro inglês" 
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A construção de enunciados a partir de determinadas técnicas do discurso 

persuasivo é, na verdade, uma constante em toda a obra de Nelson Rodrigues. 

No artigo "Frases e seu fundo falso", Flora Süssekind observa que recursos 

como o entimema (considerado pela autora como "um dos procedimentos mais 

característicos na construção dos enunciados do teatro de Nelson Rodrigues"), 

a indução, a máxima e o silogismo aparente são utilizados por Nelson com 

uma função específica. Ao invés de servirem, como é de costume, à 

reafirmação de regras, opiniões e normas de comportamento, esses 

procedimentos, utilizados na produção de enunciados irônicos, insólitos ou 

absurdos, servem ao autor para revelar "o procedimento pelo qual se forma e 

reafirma o senso comum", o "raciocínio truncado que precede a formação da 

opinião pública": 
 
 
 "Utilizando tais mecanismos e articulações para emitir 

conceitos insólitos ou absurdos, o teatro de Nelson 
Rodrigues permite ao espectador a compreensão do 
modo pelo qual são geradas as noções que norteiam o 
seu comportamento e, ao mesmo tempo, a dúvida com 
relação à sua confiabilidade. Nesse sentido é que se diz, 
aqui, que no seu teatro quebram-se as possibilidades de 
simples reafirmação, de duplicação de uma visão 
tradicional da sexualidade, dos temas dramáticos mais 
recorrentes, ou do senso comum."165 

 

O raciocínio de Flora Süssekind, sobre a construção de enunciados no teatro 

de Nelson Rodrigues, pode ser perfeitamente aplicado às suas crônicas de 

futebol. Pois nelas se encontra a mesma utilização desses recursos com a 

função de colocar em xeque determinados valores e opiniões cristalizados no 

senso comum, explicitando o modo através do qual eles são construídos. 

Retomemos, por exemplo, as crônicas sobre a campanha do escrete na Copa 

                                                           
165SÜSSEKIND. O teatro completo, p. 265-267. 
 



 110 

de 58, escritas no clima da expectativa, do transcorrer e da comemoração da 

conquista do primeiro título mundial brasileiro.  

 

Naquele contexto, o grande inimigo do cronista era a retórica racial que 

alimentava o "complexo de vira-latas", segundo a qual o brasileiro, por sua 

impureza étnica e cultural, estaria incapacitado para o sucesso. Poderíamos 

formalizar esse raciocínio da seguinte maneira: 1a. premissa - só estão 

capacitadas para o sucesso as nações cujo quadro humano é dotado de uma 

"boa" formação étnica e cultural; 2a. premissa - o quadro humano brasileiro, 

mestiço e impuro, não possui tais qualidades; conclusão - a nação brasileira 

não está capacitada para o sucesso. É, como dissemos, um raciocínio de 

caráter eminentemente retórico, pois se baseia em premissas cuja validade é 

duvidosa. Em diversas ocasiões em que o cronista relembra a expectativa da 

Copa da Suécia, esse raciocínio é sintetizado através de máximas colhidas de 

um repertório coletivo de juízos sobre o escrete e o Brasil: "O brasileiro é bom 

de bola, mas é frouxo como homem"; "O Brasil não tem caráter!" ; "O Brasil 

não tem moral!"; etc. 

 

Nas crônicas de antes da Copa, o discurso de Nelson se aproxima do gênero 

deliberativo. O cronista se empenha em tentar convencer os brasileiros de 

seus valores, e assim mudar sua atitude diante dos adversários. É esse o 

sentido da crônica em que Nelson "descobre" a "realeza" de Pelé, tecendo o 

seu primeiro panegírico ao craque. As qualidades de Pelé, devidamente 

demonstradas através da narração de um de seus gols exemplares, servem ao 

cronista como prova das virtudes do homem brasileiro. A prova que era 

necessária para convencer os brasileiros de que eles não eram "vira-latas", e 

assim encorajá-los à luta pela vitória. O raciocínio é conduzido por um 
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entimema. Os termos são apresentados de forma entrecortada, para que o 

leitor preencha as lacunas, como se fosse ele quem construísse o argumento. 

Se Pelé possuía qualidades como "confiança", "certeza" e "otimismo", e essas 

qualidades eram necessárias à vitória (esse termo é omitido, porque era uma 

"verdade" bem conhecida do público), com Pelé no time o Brasil poderia 

vencer: 

 
 "Ora, para fazer um gol assim não basta apenas o 

simples e puro futebol. É preciso algo mais, ou seja, essa 
plenitude de confiança, de certeza, de otimismo que faz 
de Pelé o craque imbatível. (...) Na Suécia, ele não 
tremerá de ninguém. (...) E é dessa atitude viril e mesmo 
insolente que precisamos (...) Com Pelé no time, e outros 
como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-
latas."166 

 

Nas  crônicas escritas durante o campeonato, enquanto o primeiro triunfo se 

construía, as atuações do escrete serviam como provas de raciocínios que 

apenas se insinuavam, que surgiam de modo tímido. Como quando a 

maravilhosa atuação de Garrincha na estréia, contra a União Soviética, suscita 

a seguinte conclusão: "Aqui, em toda a extensão do território nacional, 

começávamos a desconfiar que é bom, que é gostoso ser brasileiro".167 

 

Quando a vitória vem, ela é a prova final que permite a refutação do raciocínio 

que sustentava o "complexo de vira-latas". Na primeira das crônicas que 

comemoram o triunfo, a figura de Didi serve ao cronista como "imago", a figura 

exemplar que encarna a imagem do brasileiro pleno de qualidades morais. 

                                                           
166RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.42-44. 
 
167RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.54. 
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Qualidades que são estendidas a todos os brasileiros, conforme a técnica do 

"exemplum": 

 
 "O que ele demonstrou de constância, de fidelidade, de 

bravura, de entusiasmo, basta para caracterizá-lo como 
um brasileiro de altíssima qualidade humana. A partir 
deste Mundial, o brasileiro começa a ter uma nova 
imagem de Didi. Repito: - passa a ver Didi como um 
homem de bem. Pois nós sabemos que nenhum escrete 
levanta um campeonato do mundo sem extraordinárias 
qualidades morais. De nada adiantará o futebol se o 
homem não presta. O belo, o comovente, o sensacional 
no triunfo de ontem está no seguinte: - foi, antes de tudo, 
o triunfo do homem."168 

 

Mas é na crônica seguinte, aquela em que Nelson comenta os efeitos extra-

futebolísticos do triunfo brasileiro, que se encontra o exemplo mais 

interessante do modo particular com que o autor utiliza os recursos retóricos. 

Toda a crônica, como já dissemos, é uma explanação sobre as conseqüências 

positivas da vitória sobre a auto-imagem e a atitude do brasileiro diante do 

outro. Em um certo momento do texto, o cronista completa, por meio de uma 

máxima irônica, o raciocínio que se insinuava durante o campeonato: "Do 

presidente da República ao apanhador de papel, do ministro do Supremo ao 

pé-rapado, todos aqui percebemos o seguinte: - é chato ser brasileiro!" E, no 

final da crônica, Nelson sintetiza a inversão que a vitória havia operado na 

retórica racial do "complexo de vira-latas" através de um surpreendente 

silogismo aparente, conduzindo a uma conclusão absurda: 

 
 "Outra característica da jornada: - o brasileiro sempre se 

achou um cafajeste irremediável e invejava o inglês. Hoje, 
com a nossa impecabilíssima linha disciplinar no Mundial, 

                                                           
168RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.58,59. 
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verificamos o seguinte: - o verdadeiro inglês, o único 
inglês, é o brasileiro."169 

 

Esse silogismo aparente pode ser expresso formalmente do seguinte modo: 

1a. premissa - apenas os ingleses (leia-se os europeus) são disciplinados (leia-

se civilizados); 2a. premissa - os brasileiros são os mais disciplinados; 

conclusão: os brasileiros são os verdadeiros ingleses. Através desse raciocínio, 

cuja conclusão é absurda, incoerente e mesmo cômica, o cronista explicita a 

fragilidade das premissas que sustentavam o "complexo de vira-latas", e assim 

realiza a sua refutação. Desse modo, como observa Flora Süssekind em 

relação à sua dramaturgia, Nelson coloca em xeque idéias, valores e opiniões 

que circulavam amplamente no senso comum, e que eram obstáculos à 

construção de um projeto de uma grande nação brasileira e de uma imagem 

positiva do "carácter" nacional através da representação futebolística. Assim, 

Nelson opera um deslocamento nos sentidos que o imaginário coletivo já 

relacionava ao futebol para produzir novos sentidos. Refutando as premissas 

em que se baseava o "complexo de vira-latas", ele transforma a identificação 

entre o fracasso futebolístico brasileiro e a incapacidade da nação para o 

sucesso na identificação entre as conquistas do escrete e o destino venturoso 

da nação. A produção de sentidos realizada por Nelson a partir do futebol não 

é uma operação automática, em que os significados são sempre repetidos e 

reiterados, mas uma operação dinâmica, em que novos sentidos, articulados 

com as circunstâncias esportivas e extra-esportivas, são produzidos e 

colocados em circulação. 

                                                           
169RODRIGUES. À sombra das chuteiras imortais, p.60,61. 
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FINAL DA PELEJA 

 

 "Assim, (...) tenho que assinalar que o futebol, como 

todas as atividades humanas, não teria uma 

essência que seria cheia ou vazia de 

conseqüências, mas dependeria da relação que 

estabelece com seus receptores num dado momento 

e numa dada sociedade. O primeiro milagre do 

futebol, então, é ser o que queremos que ele seja." 

Roberto DaMatta 

 

Em boa parte da reflexão que tem sido feita sobre os espetáculos esportivos, 

tem-se considerado que eles são espetáculos de natureza circense, cuja 

principal função seria a de dispersar a energia política das massas. É a tese do 

espetáculo esportivo como "ópio do povo", sintetizada por Umberto Eco no 

texto "A falação esportiva": "o esporte se apresenta então, como tem sido 

durante séculos, qual instrumentum regni. São coisas óbvias: os circenses 

freiam as energias incontroláveis da multidão." O discurso sobre o esporte (que 

para Eco tem "todas as aparências do discurso político", pois "alí se diz o que 

os governantes deveriam ter feito, o que fizeram, o que queríamos que 

fizessem, o que aconteceu e o que acontecerá: só que o objeto não é a Cidade 

(...) mas o estádio com seus bastidores") exerceria, segundo esse ponto de 

vista, o papel de substituto do discurso político, já que nele "se destemperam e 

se disciplinam todas as forças que o cidadão tinha para o seu discurso 

político".170 Na base dessa interpretação, parece estar a idéia de que o 

espetáculo esportivo é uma massa insignificante, sem profundidade semântica, 

e como tal não estaria apto à produção e à veiculação de sentidos 

relacionados a outras esferas da vida do homem (por exemplo, a política). 

                                                           
170ECO. Viagem na irrealidade cotidiana. p.223,224. 
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Caminhando em direção contrária à tese do esporte como "ópio do povo", as 

interpretações do fenômeno futebolístico brasileiro o tem considerado como 

um fenômeno de natureza simbólica, em que o jogo se transforma em um 

espaço de representação dos conflitos e dilemas da sociedade. Essas 

interpretações, no entanto, limitam-se a descrever determinados sentidos 

relacionados ao futebol no Brasil, sem se preocupar em questionar o modo 

como tais sentidos são produzidos. 

 

Visando justamente essa questão, defendemos a idéia de que o esporte traz, 

inscrito em sua estrutura formal de jogo, um certo potencial simbólico, herdado 

de sua origem comum com o ritual. Mas, enquanto o esporte é apenas a 

prática esportiva, o universo referencial instaurado pelo jogo funciona como um 

campo semântico particular que limita as possibilidades de interpretação. 

Quando o esporte se transforma em espetáculo, dando margem a uma intensa 

produção de discursos sobre ele, o potencial simbólico inscrito em sua 

estrutura formal é posto em funcionamento, e o esporte se torna um sistema 

de significação dinâmico, através do qual se produzem sentidos que 

ultrapassam a esfera semântica do jogo para atingir outros campos da vida do 

homem. O discurso sobre o jogo exerceria, portanto, uma pressão sobre o 

conjunto de significações relacionadas ao jogo, deslocando essas significações 

para outros campos semânticos. Seria, então, através dessa pressão exercida 

pelo discurso sobre o jogo (especialmente o discurso da crônica esportiva, que 

ao combinar a autoridade e a referencialidade da escrita jornalística com as 

liberdades "literárias" pode ver o esporte através de um "enquadramento de 

significação") que teriam sido produzidos os sentidos que o imaginário coletivo 

brasileiro associa ao futebol. 
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É esse processo que julgamos ter apontado em nossa análise das crônicas de 

futebol de Nelson Rodrigues. A vinculação à rubrica "crônica" permite ao autor 

desvencilhar-se da obrigação jornalística de revelar os fatos esportivos em sua 

objetividade e interpretar o futebol de uma maneira mais produtiva. Através de 

sua concepção dramática do futebol, Nelson toma o futebol como uma forma 

de representação, o que lhe permite atribuir aos acontecimentos esportivos 

uma série de sentidos (muitos dos quais já cristalizados no imaginário coletivo). 

Transfigurados e dramatizados pelo olhar do cronista, os personagens, 

instituições e acontecimentos esportivos são inseridos em um "enquadramento 

de significação", em uma moldura de sentido através da qual eles se tornam 

signos de um universo mais amplo. 

 

No caso das crônicas sobre o escrete e os confrontos internacionais do futebol 

brasileiro, Nelson projeta no futebol uma série de sentidos que, como vimos, 

estão claramente ligados a questões eminentemente políticas: o escrete é "a 

pátria em chuteiras", funcionando como mediação para a construção do 

sentimento de pertencimento à comunidade nacional; os jogos e campeonatos 

são a representação dos conflitos e dilemas que envolvem o projeto de nação 

da sociedade brasileira, especialmente o sentimento de inferioridade diante do 

estrangeiro (o "complexo de vira-latas") e a retórica racial o alimentava; a 

trajetória do tricampeonato é o drama épico através do qual a comunidade 

brasileira se liberta simbolicamente do "complexo de vira-latas", possibilitando 

a projeção de um destino venturoso para a nação e a fixação de uma imagem 

positiva do "caractér" nacional; etc. Sentidos que são construídos através da 

atualização contextualizada das possibilidades de significação inscritas na 

estrutura formal do jogo, sobretudo no princípio agonístico. 
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E o trabalho de produção de sentidos a partir do futebol realizado pelas 

crônicas de Nelson Rodrigues não se limita à atribuição de significações 

ligadas a questões políticas aos elementos do universo futebolístico. Através 

dos recursos retóricos, Nelson transforma o futebol em um espaço em que 

essas questões são francamente debatidas. Um espaço em que, enquanto 

alguns sentidos são reiterados e se cristalizam (por exemplo, a identificação 

entre o estilo futebolístico e a identidade étnica e cultural brasileira), outros são 

deslocados de seu estado anterior, são transformados em novos sentidos (por 

exemplo, a identificação entre o fracasso futebolístico brasileiro e a 

incapacidade da nação para o sucesso passando à identificação entre as 

conquistas do escrete e o destino venturoso da nação). Ao contrário de ser 

apenas uma fala vazia, cuja função seria a de sucedâneo do discurso político, 

o texto de Nelson Rodrigues é o próprio discurso político. O jogo retórico de 

Nelson é o "jogo" político.171 Através dele o futebol se torna um espaço em que 

o que está em questão não são apenas as qualidades dos jogadores e o 

destino dos times, mas sim uma série de juízos sobre o Brasil e o homem 

brasileiro que estavam cristalizados em determinados sentidos que o 

imaginário coletivo já atribuía ao futebol. Esporte e política se encontram no 

jogo dramático e retórico através do qual Nelson Rodrigues mobiliza, pressiona 

e desloca as significações relacionadas aos elementos do universo 

futebolístico. 

 

Assim, as crônicas de Nelson Rodrigues são um notável exemplo de como o 

futebol pode funcionar como um sistema de significação através do qual 

sentidos ligados a outras esferas do comportamento humano são produzidos e 
                                                           
171Vale lembrar aqui que esporte e política, assim como a própria retórica, são campos 
eminentemente agonísticos (daí a idéia de que a politica é um jogo: o "jogo político"), o que 
favorece as analogias e permutas de sentidos entre eles. 
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postos em circulação. Mais do que isso, elas nos permitem visualizar também 

o modo como, através da ação produtiva do discurso da crônica esportiva, 

evidenciada pela concepção do futebol como drama e pelo modo como Nelson 

se vale dos recursos retóricos para pressionar o universo de significações 

relacionadas ao jogo, se produziram os sentidos que hoje fazem parte de um 

repertório coletivo através do qual o futebol é interpretado no Brasil. 

 

É importante perceber que a crônica de Nelson Rodrigues não é, como o 

trabalho dos estudiosos que investigaram o aspecto de significação do 

fenômeno futebolístico brasileiro, uma interpretação produzida de fora do 

mundo do futebol, com o distanciamento temporal, a objetividade, a 

racionalidade e a frieza que caracterizam o trabalho acadêmico. Ao contrário, 

ela é um texto produzido no calor dos acontecimentos que comenta, faz parte 

do mundo do futebol, e seus leitores são as mesmas pessoas que vão aos 

estádios, que acompanham os jogos por rádio ou TV, que conversam sobre 

futebol, etc. Antes que um garoto negro de dezessete anos chamado Pelé 

deslumbrasse pela primeira vez o mundo, na Copa de 58, Nelson já o 

chamava de "rei" em sua coluna no jornal O Globo, e já investia nele toda uma 

série de sentidos que mais tarde se cristalizariam como parte do conteúdo 

semântico de um dos maíores símbolos da identidade brasileira. 

 

Extremamente populares no tempo em que eram publicadas nos jornais e 

revistas, as crônicas de Nelson Rodrigues certamente interagiram fortemente 

com o imaginário coletivo, fazendo com que  o próprio jogo passasse a ser 

visto de outra forma pelas pessoas. Os sentidos atribuídos por Nelson (e por 

outros cronistas que a seu modo exerceram também o seu trabalho de 

interpretação produtiva do futebol) aos personagens, instituições e 
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acontecimentos esportivos passaram a ser compartilhados socialmente. Assim, 

no mundo futebolístico particular criado pelas crônicas de Nelson Rodrigues 

foram engendrados muitos dos signos que povoam o imaginário futebolístico 

brasileiro. E hoje, quando esses textos voltam a ser lidos, é através deles que 

passamos a ver nosso passado futebolístico. A história das grandes conquistas 

do futebol brasileiro passa ser o drama épico da nação narrado e comentado 

por Nelson Rodrigues. "Recheados de poesia" e "entupidos de rimas", os fatos 

esportivos adquirem "uma dimensão nova e emocionante", e "a história de uma 

geração passa a outra geração", "como a chama do círio passa a outro círio". 
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