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As pesquisas e estudos sobre esporte têm cada vez mais sido consolidados no 

Brasil, sendo desenvolvidos em diversas áreas do saber. Embora hoje em dia seja pouco 

associada a esse tipo de assunto, Letras ocupa um lugar precursor na trajetória de 

incorporação dos esportes como temática passível de ser discutida em âmbito 

acadêmico. Em 1965, Luiz César Saraiva Feijó publicou o artigo “Aspectos da gíria no 

futebol” na Miscelânea filológica em honra à memória do professor Clóvis Monteiro. 

Rio de Janeiro: Editora do Professor. Em 1974, Maria do Carmo Fernandez defendeu a 

dissertação de mestrado intitulada A língua em jogo: futebol x imprensa, no Programa 

de Pós-graduação em Letras da PUC-RJ, e que no mesmo ano foi publicada sob o título 

Futebol - fenômeno lingüístico, Editora Documentário-PUC. E em 1980, Ivan 

Cavalcanti Proença defendeu no programa de Pós-graduação em Poética da UFRJ, a 

tese Futebol e palavra posteriormente editada em livro homônimo. Na introdução dessa 

obra, Ivan Cavalcanti deixa clara toda dificuldade para que seu objeto de estudo, o 

futebol, tivesse sido aceito como tese já que muitos de seus colegas não consideravam 

tal tema digno de ser tratado na academia.  

Nos estudos da literatura essa questão da dignidade a que se refere Ivan 

Cavalcanti assume uma dimensão especial por conta de alguns fatores dentre os quais 

destaca-se um dos principais: grande parte da produção canônica nacional não fez do 

esporte – em especial o futebol – matéria literária. Ora, os textos escritos pelos grandes 

autores do país formam o material de análise sobre o qual se debruça uma ampla 

maioria dos pesquisadores de Letras, especialmente os estudos literários, e se nesse 

material o esporte é pouco mencionado, sem dúvida esse detalhe contribui, e muito, para 
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que essa área tenha dificuldade em incorporá-lo como objeto de pesquisa. Embora em 

Dom Casmurro a prática esportiva tenha desempenhado um papel narrativo estratégico 

e fundamental na fomentação do ciúme doentio de Bentinho, Machado de Assis, aquele 

que é considerado o maior escritor da história da literatura nacional, raramente fez 

alusão às práticas esportivas em sua vasta produção ficcional. É certo que nos últimos 

anos é notável o aumento do aproveitamento do esporte como matéria literária. São 

inúmeros os contos que focalizaram alguma modalidade – em sua imensa maioria, o 

futebol – mas em termos de romance completo, ainda devemos a José Lins do Rego e 

seu Água-mãe, de 1941, o exemplo mais bem acabado, vindo de um autor de relevância 

nacional. 

É certo que Coelho Neto foi um dos maiores entusiastas do esporte em seu 

tempo. Porém o escritor que em 1928 chegou a ser eleito o príncipe dos prosadores 

brasileiros foi transformado no Modernismo em símbolo de uma literatura ultrapassada, 

sendo assim esquecido em um canto da história literária nacional. Guimarães Rosa, 

Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e tantos 

outros nomes importantes do cenário literário não aproveitaram os esportes em sua 

produção principal. Como agravante desse quadro é de se lamentar que Graciliano 

Ramos, um dos melhores escritores da história da literatura nacional, em seu único texto 

a respeito do futebol, tenha traçado um painel tão desfavorável e pessimista em torno 

desse esporte em sua crônica “Traços a esmo”, originalmente publicada em O Índio, em 

1921. Já Lima Barreto, outro respeitado e valorizado escritor, deixou como herança 

crônicas repletas de críticas negativas lançadas também contra o futebol, chegando 

mesmo a criar a “liga contra o foot-ball”, um agrupamento de médicos, jornalista e 

literatos que tinha como objetivo principal alertar sobre as excessivas e prejudicais 

manifestações de entusiasmo direcionadas ao esporte bretão.  

Ou seja, dois representativos e cultuados autores nos estudos literários 

acadêmicos, cuja relação conflituosa com o futebol, demonstrada em certos escritos, 

reforça a ainda persistente opinião de que em Letras tais manifestações não são próprias 

de serem tratadas, como lamentou Ivan Cavalcanti Proença. Porém, nos últimos anos 

essa posição tem cada vez mais se enfraquecido e uma das sinalizações desse fato é a 

qualidade de algumas recentes produções de pesquisadores daquela área do saber. Vale 

destacar nesse cenário os livros Elogio da Beleza atlética cujo autor, o professor da 

Universidade de Stanford, Hans Ulrich Gumbrecht, é um dos mais respeitados teóricos 
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da literatura. Além de Gumbrecht é possível citarmos Veneno remédio. O futebol e o 

Brasil, a recente e instigante obra de José Miguel Wisnik poeta e professor de Literatura 

Brasileira da USP. Finalmente é preciso destacar o assunto desta resenha, o livro Mil e 

uma noites de futebol de Marcelino Rodrigues Silva, professor da Faculdade de Letras 

da UFMG. 

O título do livro, Mil e uma noites, já nos remete a um universo de lendas e 

histórias contadas e recontadas que no caso do futebol encontrou na imprensa esportiva 

sua principal máquina fabuladora. Uma máquina que, entretanto, demorou certo tempo 

até se configurar em uma espécie de Sharazade moderna, sendo que nesse processo a 

figura de Mário Filho se mostrará fundamental no que diz respeito, sobretudo à 

renovação da linguagem e dos recursos de representação dos fatos esportivos usados 

pela imprensa esportiva. O papel exercido por Mário Filho é analisado sob uma 

perspectiva crítica e que está longe de corroborar com a opinião de Nelson Rodrigues 

que via em seu irmão a figura do verdadeiro criador da crônica esportiva. Embora não 

acompanhe essa interpretação enaltecedora, Marcelino Silva, por outro lado, não 

desmerece o papel de Mário Filho, ao contrário, adotando uma perspectiva comparativa 

o autor consegue nos mostrar que de fato o jornalista carioca foi um personagem 

importante tanto para a imprensa esportiva quanto para o futebol brasileiro, 

especialmente no que se refere a um farto repertório de representações que repercutem 

no imaginário futebolístico nacional até os dias de hoje.   

 

 

Nos tempos do goal-keeper 

Mil e uma noites toma como ponto de partida uma declaração de Nelson 

Rodrigues feita em crônica publicada na Revista Manchete, logo após a morte de Mário 

Filho, em 1966, na qual o teatrólogo afirmara que antes de Mário a imprensa esportiva 

“roía pedras na caverna”. O tom hiperbólico de Nelson Rodrigues – e que tanto marcou 

suas crônicas esportivas – é nesse caso visto por Marcelino Silva como um recurso 

discursivo usado para superdimensionar a atuação de Mário Filho na história da 

imprensa esportiva no Brasil. Como contraponto a essa visão, o autor menciona alguns 

trabalhos que tenham, mesmo que de modo tangencial, enfocado a trajetória do 

jornalismo esportivo sem, entretanto, conferir centralidade a Mário Filho.  
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O primeiro desses trabalhos é a coletânea O olha na bola, organizada por 

Octávio de Faria, em cujo prefácio o jornalista e publicitário Milton Pedrosa menciona 

que na década de 1910 já havia periódicos especializados em esporte. É nessa mesma 

década que é criada tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, a Associação dos 

Cronistas Esportivos dando mostras da importância que o esporte ganhava no país. 

Além desse prefácio, Footballmania, de Leonardo Afonso de Miranda, é citado como 

exemplo de livro no qual é demonstrado que antes de Mário Filho o futebol despertava 

o interesse de círculos letrados, o que teria desencadeado um gradativo desenvolvimento 

da imprensa esportiva. Embora de fato seja rara a bibliografia que trata do tema, um 

livro em especial poderia ser inserido nesse percurso de Mil e uma noites: Lógicas do 

futebol de Luiz Henrique de Toledo. SP: Hucitec/Fapesp, 2002. 

Em Lógicas do futebol, de Luiz Henrique de Toledo, especialmente o capítulo 

2, intitulado “Jornada Esportiva”, nos é mostrado como a questão da discussão em torno 

da invenção da crônica esportiva foi perpassada pela contenda entre amadores versus 

especialistas na luta pela hegemonia do discurso da imprensa. Nesse embate, em 

oposição a nomes como o do jornalista Max Valentim, Mário Filho surgia como alguém 

associado a um tipo de jornalismo pouco sério, carnavalizado, que não investia nos 

aspectos técnicos do jogo, mas somente no que havia de mais pitorescos, polêmico e 

dramático que mais faziam suas crônicas se assemelharem a romances. Assim sendo 

como observa Toledo, grande parte do embate em torno da invenção da crônica 

esportiva reside nem tanto à questão do espaço concedido à cobertura esportiva, mas ao 

estilo adotado.   

Essa última observação permitiria um ótimo diálogo com todo trabalho 

comparativo realizado por Marcelino Rodrigues que demonstrará que embora Mário 

Filho de fato não seja o criador do jornalismo esportivo, sua atuação foi fundamental 

para renovação e consolidação dessa instância de comunicação. Esse processo de 

renovação está relacionado ao estilo adotado por Mário Filho na representação dos fatos 

esportivos e que apresentava diferenças importantes se comparado ao usado pelo 

jornalismo tradicional. Por jornalismo tradicional Marcelino Silva compreende as 

publicações marcadas pela seriedade e rigidez formal que refletiam em nível discursivo 

uma concepção do futebol ancorada em valores da elite que viam nesse esporte um 

instrumento pedagógico em que a fidalguia e a disciplina eram concebidos como 

fundamentais à conduta esportiva. Esse modelo de abordagem jornalística é construído 
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através da análise do álbum de recortes do goleiro Marcos de Mendonça, tarefa que 

ocupa todo capítulo I.   

O álbum de Marcos de Mendonça é formado por cartas, fotografias e uma farta 

quantidade de recortes de jornais e revistas com notícias referentes aos campeonatos e 

jogos que Marcos tivesse participado. Trata-se, portanto de uma coleção – disponível 

para consulta na Biblioteca Nacional –  cujo objetivo era a preservação da memória de 

um atleta que tinha fama de vaidoso. Marcelino Silva mostra ter consciência de tratar-se 

de uma coleção que certamente foi composta a partir de uma operação de seleção na 

qual Marcos de Mendonça tentou reproduzir “um mundo à sua própria imagem, um 

mundo em que o futebol era um jogo civilizado e moderno que ele compartilhava com 

seus pares (2006, 39). Nos recortes do mais importante goal-keeper da década de 1910 

evidenciam-se sensíveis transformações no tratamento dado ao futebol tanto no que diz 

respeito a um gradativo aumento do espaço concedido a esse esporte, assim como a uma 

maior diversificação nos recursos de representação. 

Esse aspecto revela-se, principalmente, através de alguns periódicos 

especializados em esportes e nas revistas de variedades marcadas “pelas reportagens 

fotográficas, compostas por ricos mosaicos de fotos muitas vezes adornados por 

vinhetas e títulos cuidadosamente desenhados” (2006, 43). Porém, como aponta 

Marcelino Silva, esses exemplos constituem pequenas exceções que surgem em meio a 

uma forma predominante de jornalismo caracterizado por uma linguagem laudatória e 

que buscava proteger um conjunto de valores de conduta associados a ideia de fair play, 

estendidos tanto aos atletas quanto aos espectadores. Por conta disso, nesse tipo de 

imprensa imperava a tendência de se recriminar qualquer comportamento que 

oferecesse risco a essa imagem idealizada do futebol como símbolo de modernidade e 

fidalguia. Nesse contexto a questão da rivalidade – que será amplamente incentivada 

por Mário Filho – era alvo de censura por parte de uma imprensa que, muitas vezes, não 

escondia o preconceito de ordem social e racial.  

Como contraponto a esse tipo de abordagem, alguns jornais populares e 

revistas de variedades davam mostras de novas possibilidades de compreensão e 

representação do futebol. Em publicações como a revista Careta, por exemplo, abria-se 

caminho para um estilo mais humorado em que “cabiam as superstições populares, a 

irreverência, a iconoclastia e as manifestações mais francas das paixões clubísticas e 

regionais” (2006, 88). É seguindo essa vertente – preterida por grande parte da imprensa 
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na época – que Mário Filho terá papel importante na reformulação do jornalismo 

esportivo. Ao chegar ao jornal O Globo, em 1931, Mário Filho levará consigo toda uma 

bagagem de recursos sensacionalistas próprios de jornais populares com os quais tinha 

muita familiaridade já que iniciara a carreira, justamente escandalosos periódicos de seu 

pai, Mário Rodrigues.    

 

 

Das páginas policiais para as esportivas 

Se no final do século XIX, o sensacionalismo se fez presente na imprensa 

americana por intermédio da penny press – assim denominada em referência ao baixo 

preço cobrado pelo exemplar – a tendência sensacionalista marcou parte do jornalismo 

brasileiro na década de 1920, com o surgimento de publicações como A manhã e 

Crítica, dedicadas quase que exclusivamente a levar aos leitores um conteúdo apelativo 

em que eram desfilados escândalos conjugais assim como casos trágicos coletados 

diretamente das delegacias de polícia da cidade do Rio de Janeiro. Foi no jornal popular 

de inclinação sensacionalista, A Manhã, que Mário Filho iniciou a sua carreira e com 

auxilio do ilustrador argentino Andrés Guevara, passou a investir em fotografias tiradas 

em close e que captassem os jogadores ainda em ação nas partidas. Foi nesse mesmo 

periódico que Mário Filho fez história no jornalismo esportivo ao ocupar meia página 

de jornal com a publicação de uma entrevista realizada com o goleiro Marcos Carneiro 

de Mendonça, o dono do álbum que será posteriormente aproveitado pelo próprio Mário 

Filho no seu O negro no futebol brasileiro. 

Em 1928, após a venda de A Manhã, seu pai Mário Rodrigues tornou-se 

proprietário de Crítica um periódico tão sensacionalista quanto o anterior, criando nele 

a “A Caravana Crítica” formada por repórteres que se deslocavam pela cidade para 

registrar acontecimentos, apurar denúncias e até mesmo investigar crimes.  Em Crítica 

Mário Filho também chefiou a seção de esportes e mesmo no pouco espaço que 

ocupava, já dava mostras das estratégias empregadas futuramente em suas crônicas e 

reportagens. Estratégias que flertavam com o folhetim e o melodrama, que investiam na 

narrativização da notícia e em uma série de outros mecanismos linguísticos de captação 

do interesse do leitor, artifícios comumente usados nas páginas policiais de Crítica.   

Algumas dessas técnicas foram levadas por Mário Filho para O Globo, em 

1931, fazendo com que a partir desse ano – e durante algum tempo – duas distintas 
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abordagens do esporte coexistissem no mesmo jornal. Uma alocada na página 7 sob a 

responsabilidade do jornalista Netto Machado e outro na página 8, comandada por 

Mário Filho. A primeira representava o que Marcelino Silva concebe como aquele já 

mencionado “modelo tradicional do jornalismo esportivo” (2006, 97) e que como foi 

visto predominava no álbum do goleiro Marcos de Mendonça. Já a segunda ancorava-se 

em novas possibilidades de representação dos fatos esportivos e de construção da 

notícia.  

 Como demonstra Marcelino Rodrigues, ao longo do segundo capítulo de Mil e 

uma noites, Mário Filho promoveu importantes mudanças no estilo editorial da seção 

esportiva da página 8 de O Globo, que abrangiam os métodos de investigação, 

diagramação e o tipo da linguagem utilizados (2006, 118). Assim como ocorria em 

Crítica, Mário Filho usou como forma de captação de informação, o envio de repórteres 

aos treinos, a casa dos jogadores e até mesmo aos vestiários dos jogos. Nas reportagens 

produzidas por sua equipe destacava-se o conteúdo claramente narrativizado e as 

matérias dramatizadas capazes de converter jogadores em ídolos elevando-os acima da 

média humana, mas também capazes de humanizá-los trazendo a público sua trajetória 

de vida, frequentemente representada como sofrida e cercada de obstáculos. O caso 

Leônidas da Silva é exemplar nesse aspecto, pois grande parte da aura mítica e polêmica 

do craque foi tecida com auxílio de Mário Filho e sua equipe de O Globo que “começou 

a seguir seus passos sem descanso, comentando suas atuações colhendo sua opinião 

sobre os mais diversos assuntos e colocando sistematicamente seu nome nas manchetes 

e nos títulos das matérias (...)” (2006, 127).   

As entrevistas – outra marca de Mário Filho – por sua vez viabilizavam a 

conformação de um conteúdo mais subjetivo e emotivo, abrindo caminho para a 

identificação do público, assim como para a fomentação de acalorados debates, como 

aquele travado entre profissionais e amadores, no início da década de 1930. Nesse 

conhecido capítulo da trajetória do futebol no Brasil, Mário Filho publicou uma série de 

entrevistas com técnicos, jogadores, dirigentes cujos depoimentos fizeram multiplicar a 

polêmica em torno do tema. Muitas dessas entrevistas vinham acompanhadas de textos 

introdutórios em que se dava ênfase a determinadas declarações, configurando uma 

hábil estratégia discursiva que consistia em disfarçar a pouca neutralidade da seção 

comandada por Mário Filho: “o foco era sempre dirigido aos temas mais delicados, 

buscando humanizar os personagens e elucidar as circunstâncias que justificavam suas 
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opiniões e atitudes antiamadoristas ” (2006, 120). Por conta disso, era amplo o destaque 

dado ao lamento de jogadores importantes, como Fausto, o Maravilha Negra, que 

confessava em tom dramático que os jogadores embora tivessem fama, não ganhavam o 

suficiente para a própria subsistência. Desse modo como bem observa Marcelino Silva, 

Mário Filho “amplificava essas vozes e buscava suas tonalidades mais dramáticas, de 

modo que fosse impossível para a opinião pública não ouvi-las e levá-las em 

consideração” (2006, 121). 

Se a página 7, comandada por Netto Machado, insistia em promover o futebol 

como território de lealdade, disciplina e comedimento, Mário Filho fomentava 

rivalidades, instigava os sentimentos de pertencimento clubístico e, em termos 

discursivos, caminhava na direção do melodrama e folhetim, ao privilegiar conteúdos 

marcados por um tom hiperbólico “que transformavam qualquer jogo no maior, mais 

emocionante e mais esperado espetáculo dos últimos tempos” (2006, 112), algo aliás 

bem próximo ao que a imprensa esportiva costuma fazer nos dias de hoje. Com o 

recurso aos excessos verbais e a polêmica, Mário dava continuidade à linha editorial 

adotada em muitos jornais sensacionalista, especialmente A Manhã e Crítica, ambos de 

propriedade de seu pai Mário Rodrigues, como vimos.  

Nesse ponto reside uma das mais fecundas propostas do livro Mil e uma noites: 

a de que Mário Filho teria conseguido sistematizar de modo inédito, no jornalismo 

esportivo, o emprego de muitas técnicas utilizadas, anteriormente, em veículos 

sensacionalistas (2006, 118). A abordagem usada por periódicos populares, sobretudo 

em suas páginas policiais, passou a ser adotada de modo contínuo por Mário Filho em O 

Globo consistindo, desse modo, na principal contribuição do jornalista não exatamente 

para a invenção, mas sim renovação da linguagem e das técnicas de representação dos 

fatos relacionados ao futebol. A investigação dessa hipótese não constitui o objetivo 

central do livro, mas dada a sua pertinência, ela aguardará pesquisa mais extensa para 

ser devidamente desenvolvida. Seria importante, por exemplo, analisar as reportagens 

produzidas por Mário Filho em A Manhã e Crítica comparando-as com as seções 

policiais desses mesmos periódicos, verificando assim as similaridades e diferenças 

entre os recursos de representação usados nessas diferentes seções editoriais.  

Além disso, para pensarmos o papel de Mário Filho na história do jornalismo 

esportivo também seria muito pertinente a incorporação da imprensa de São Paulo, 

sobretudo o papel de Thomaz Mazzoni na Gazeta Esportiva. O jornalista paulista, assim 
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como Mário Filho, deu boas contribuições para a simplificação da linguagem esportiva 

e a Gazeta foi uma publicação que na época de seu lançamento, 1924, tinha uma 

proposta editorial inovadora no que diz respeito principalmente ao volume de 

informação. Eram nada menos que 12 páginas que compunham esse suplemento com 

informações que incluíam desde os grandes clubes até os pequenos campeonatos de 

várzea. Trata-se de um suplemento criado por Cásper Líbero cuja atuação no meio 

esportivo também mereceria muita atenção.  

Embora realizar uma abordagem detida na história do jornalismo esportivo não 

tenha sido a proposta de Mil e uma noites, há momentos que o livro carece de uma 

referência mais clara aos nomes dos jornais cujas matérias são usadas na primeira parte 

do livro, havendo referência somente à sua localização no álbum de Marcos de 

Mendonça. Isso seria útil, por exemplo, para mapear quais jornais compunham aquilo 

que Marcelino Silva denomina de “imprensa tradicional” e, desse modo, defini-la de um 

modo mais preciso. Seria interessante saber, por exemplo: se existia alguma 

correspondência de estilo editorial entre essas publicações; o tipo de relação que esses 

jornais estabeleciam com a esfera política; se nesses jornais somente o futebol recebia 

esse tratamento mais formal e laudatório ou se outras seções também seguiam o mesmo 

modelo de abordagem. Nesse sentido, também seria importante um diálogo com a 

história da imprensa, assim como a teoria da notícia de modo a vislumbrar certas 

especificidades do discurso jornalístico. Entretanto, essa ausência não compromete a 

proposta de Marcelino Silva de fazer um contraponto entre uma imprensa que fazia uso 

de um discurso econômico e a atuação de Mário Filho.    

No que diz respeito às inovações da linguagem, promovidas por Mário Filho, 

Marcelino Silva fixa sua análise na época em o jornalista carioca trabalhou em O Globo. 

Como foi dito, esse jornal conseguia reunir duas formas conflitivas de abordagem do 

futebol, o que representa uma ótima oportunidade para realizar um trabalho 

comparativo. Além disso, os anos em que atuou no jornal O Globo é de fato um período 

fértil na carreira de Mário Filho, durante o qual ele consegue visibilidade, prestígio e 

reconhecimento profissional. É também nesse periódico que Mário Filho escreverá sua 

famosa coluna “Da primeira Fila”, mantida por cerca de sete anos, onde está a base da 

composição de alguns de seus livros, inclusive o mais importante deles, O negro no 

futebol brasileiro.  
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Um livro de memórias 

Essa obra é o objeto de investigação da parte final de Mil e uma noites e dela é 

derivada uma proposta interpretativa que se diferencia por realizar uma análise detida 

sobre as especificidades da escrita de Mário Filho. Após percorrer as principais e 

recentes recepções críticas de O negro, enfocando as discussões em torno de sua 

classificação, Marcelino Silva propõe que esse livro poderia ser compreendido como 

pertencente à linhagem memorialística, próximo a adotada por autores como o francês 

Marcel Proust e o brasileiro Pedro Nava. Enquanto tal, naquela obra convivem lado a 

lado o esforço de recomposição do passado e a tentativa de interpretá-lo, o que no caso 

de O Negro tem como moldura a “hipótese da democratização racial” (2006, 188). 

Entretanto para que esses dois objetivos fossem realizados de modo efetivo seria 

necessário que Mário Filho operasse um rígido trabalho de seleção entre as várias 

histórias coletadas a fim de fazê-las convergir com aquela “hipótese e melhor 

possibilitassem sua demonstração” (2006, 188) 

Entretanto, esse processo de seleção se vê impossibilitado porque Mário Filho 

ao reconstituir a tradição oral termina por dar prioridade à incorporação “do maior 

número de causos possível, ou pelo menos daqueles que haviam sido conservados com 

maior força na memória da coletividade, não importando sua conformidade à hipótese 

que o autor queria demonstrar” (2006, 189).  Em outras palavras, o jornalista carioca 

não faz um processo seletivo adequado à finalidade de conferir um sentido único à 

trajetória do negro no futebol nacional. O conflito entre o resgate da história e a 

tentativa de interpretá-la sob uma perspectiva única, marca a escrita memorialística que 

se caracteriza por um texto no qual o autor busca “reconstituir e presentificar o passado 

e, ao mesmo tempo, quer também interpretá-lo, dar a ele um sentido e uma unidade. 

Mas o passado é sempre complexo e multifacetado, rebelde a generalizações” (2006, 

189). Esse passado multifacetado volta e meia irrompe trazendo à cena fatos e 

lembranças que muitas vezes abalam a unidade interpretativa que Mário Filho tentou 

impor-lhe. Nesse sentido, a questão racial em diversos momentos se apaga 

completamente em meio as várias memórias ativadas ao longo do texto. As rivalidades 

clubísticas, por exemplo, como aponta Marcelino Silva, são desenhadas em O negro 

como fruto de rivalidades territoriais e não relacionadas a diferenças raciais. Já em 

outros momentos, segundo Marcelino Silva, são tão fortes os casos de violência e 
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preconceito contra o negro, fazendo com que “a perspectiva de um relaxamento das 

tensões raciais se torne algo distante e impalpável” (2006, 194) 

O negro no futebol brasileiro seria então resultado de uma justaposição entre 

uma intenção interpretativa de um passado que, entretanto surge por intermédio de 

diversos episódios que muitas vezes desdizem a proposta de mostrar um cenário de 

equilíbrio e harmonização racial na história do futebol brasileiro. Por conta disso, a 

tentativa de oferecer um retrato coeso do passado é realizada de modo incompleto, por 

vezes ambíguo e contraditório (2006, 195). Por outro lado, quando Marcelino Silva 

afirma que Mário Filho preferiu incorporar o “maior número de causos possível, ou pelo 

menos daqueles que haviam sido conservados com maior força na memória da 

coletividade” (2006, 189) deixando por vezes em segundo plano a hipótese da 

democratização racial, cabe perguntar se essa escolha se relacionava a algo que 

atravessou a carreira jornalística de Mário Filho: a busca pela atenção do público leitor. 

 Diferentemente de autores como Marcel Proust e Pedro Nava, Mário Filho 

demonstrava uma certa preocupação com o público receptor de seus escritos. Trata-se 

de uma preocupação provavelmente herdada da época em que trabalhava nos jornais de 

seu pai, Mário Rodrigues, homem que se orgulhava de anunciar em Crítica que aquele 

era “o matutino de maior circulação do Brasil”. Grande parte desse sucesso vinha da 

capacidade de oferecer ao leitor um jornal em que a notícia se fazia entretenimento por 

intermédio de um estilo folhetinesco de produzir a notícia. Como bem demonstra 

Marcelino Rodrigues, as estratégias discursivas usadas por Mário Filho desde os tempos 

de A Manhã e Crítica – e que se estenderão à sua atuação no jornal O Globo – 

baseavam-se em uma linhagem jornalística de vertente popular e sensacionalista afeita a 

conteúdos que carregam nas tintas dramáticas e pitorescas, visando atingir em cheio a 

curiosidade dos leitores.  

Não é sem motivos que o próprio Mário Filho já na “Nota ao leitor” de O 

negro, se defenderá de possíveis acusações quanto à confiabilidade dos fatos que relata. 

Dirá o jornalista que seu livro não é fruto da imaginação de um romancista, mas sim 

resultado de exaustivas pesquisas e que nenhum historiador teria tido tanto cuidado com 

a seleção dos acontecimentos e a averiguação de sua veracidade quanto ele teve. Desse 

modo, Mário Filho demonstrava uma certa consciência não apenas de que faltava-lhe a 

legitimidade de um historiador de ofício e, principalmente, de que a linguagem adotada 

em O negro conferiu-lhe um aspecto híbrido que o faz caminhar entre a história, a 
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literatura e o jornalismo. Pois, embora desejasse ser tomado como um historiador, 

Mário Filho preocupou-se, sobretudo, em como contar uma história em como torná-la 

interessante e agradável aos olhos de seus leitores e consumidores de seus livros. Por 

isso, ergueu uma narrativa ancorada em frases de efeito, destaque ao caráter cênico das 

descrições, ênfase em aspectos dramáticos de certos acontecimentos, a inserção de 

detalhes, muitas vezes pitorescos, na descrição de determinados jogadores e dirigentes. 

Nesse sentido, é válido lembrar que O Negro no futebol é composto por crônicas 

publicadas na coluna “Da primeira fila” do jornal O Globo, o que pode apontar para a 

possibilidade de aquele tipo de linguagem afeita aos excessos do melodrama se tenha 

feito presente até mesmo no livro O negro no futebol, a ambiciosa tentativa de resgate 

da história do futebol brasileiro.  

Mas trata-se de uma hipótese ainda carente de maiores averiguações e que foi 

instigada pelo competente trabalho de Marcelino Silva. Cabe ressaltar no momento, que 

Mil e uma noites tem como mérito principal não mitificar a figura de Mário Filho, mas 

ao mesmo tempo demonstrar que sua atuação foi muito relevante na história da 

imprensa esportiva. E foi pela linguagem que Mário Filho se transformou em algo mais 

do que “um nome na porta do Maracanã” título dado ao epílogo do livro de Marcelino 

Silva. Mário se transformou em um escritor cujas histórias verídicas ou não, ainda 

ecoam no imaginário nacional e como o próprio Marcelino Silva propõe, toda vez que 

torcemos por nossos times, vibramos por algum jogador ou perdemos o sono por uma 

Copa do Mundo ecoa nesses atos a herança dos “mitos ‘inventados’ por Mário Filho ao 

longo de seus 40 anos de carreira” (2006, 211). Obviamente que essa herança também 

se fez por intermédio de uma carreira exitosa em grande medida por outros fatores além 

do talento verbal de Mário Filho. Entretanto a questão da linguagem ainda não havia 

sido devidamente analisada, o que consistia em uma séria lacuna se levarmos em 

consideração a farta produção do jornalista. 

É válido frisar que Mário Filho encarnou como poucos aquela figura do 

narrador de Walter Benjamin cuja arte de narrar estava em evitar explicações e buscar 

na oralidade a fonte de suas histórias. Por conta disso, nada mais próprio do que recorrer 

ao arsenal teórico próprio da área dos estudos literários para buscar compreender a 

natureza desse narrador do futebol e da estrutura textual de um de seus mais importantes 

legados, O negro no futebol. Essa proposta faz de Mil e uma noites uma contribuição 

original, resultado de uma pesquisa séria desenvolvida durante o doutorado do autor que 
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já demonstrara familiaridade com os irmãos Rodrigues, pois no mestrado teve como 

temática o universo das crônicas de futebol de Nelson Rodrigues.  Além disso, o livro 

de Marcelino Silva mostra não apenas como a área de Letras ainda tem muito a oferecer 

em termos metodológicos e teóricos aos estudos do esporte, mas como o objeto esporte 

tem muito a contribuir ao campo acadêmico de Letras.  

No caso específico dos estudos da literatura, o diálogo com os esportes pode 

significar uma saudável possibilidade de ser pensar a literatura em consonância com 

outros fenômenos culturais. Abre-se também a possibilidade de se analisar em Letras 

outros tipos de escrita e outras formas de narrativa que não se manifestam somente 

através do texto impresso redigido pelos grandes autores. A incorporação da temática 

esportiva, sobretudo estudada a partir da questão narrativa, reforça a necessidade de se 

trabalhar, em Letras, com um sentido mais amplo de literatura que dialogue com outros 

meios de comunicação como, por exemplo, o jornalismo. Jornalismo que no caso de 

Mário Filho, como bem nos mostrou Marcelino Silva, caminhou junto com a literatura.  

 


