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em  crônicas.  Observação  do  jornalismo 
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O  jornalismo  esportivo  nos  reserva  o 
privilégio de conviver, nas quadras, nas 
pistas, nos campos e nos vestiários, com 
os  sentimentos  maiores e  menores do  ser 
humano. Prepare, amigo, a sua alma para o 
patético e para o lírico, para o amargo e 
para  o  sublime,  pois,  na  batalha  do 
esporte, como no match da própria vida, o 
homem odeia, castiga e perdoa. No esporte, 
como na vida, não há vitórias nem derrotas 
definitivas.

ARMANDO NOGUEIRA



1. INTRODUÇÃO

   Dizem  que  o  texto  jornalístico  deve  se  limitar  à 

resposta das perguntas tradicionais do lead (quem, o quê, 

quando,  onde,  porque,  como)  e  que,  o  resto  seria  pura 

literatura. Entretanto esta colocação, pelo menos no ramo 

esportivo, não deve ser levada com tamanho rigor. Sabemos 

que, para o leitor que acompanha o time, aprecia esportes, 

quer  se  manter  informado  ou  que  simplesmente  busca 

entretenimento,  uma  notícia  esportiva  não  se  sustenta 

apenas desvendando estas questões de apuração.

      Neste trabalho, o jornalismo esportivo será analisado 

como um ramo peculiar da Comunicação Social, com base nos 

fundamentos  literários  e  ainda,  ser  observado  como  um 

exercício de literatura. Nossa proposta é apresentar esta 

área da mídia, que não se restringe a informar da mesma 

maneira que em outros segmentos jornalísticos. A imprensa 

esportiva nos permite utilizar subsídios literários, como 

elementos  diversos  lingüísticos,  imaginativos  e 

vocabulários,  quase  nunca  possíveis  em  outras  áreas  do 

jornalismo. 

      O ponto de partida será a influência do futebol como 

fonte de inspiração na literatura brasileira, na medida em 

que muitos escritores destinaram parte de sua obra para 

registrar  o  mundo  da  bola  no  pé.  Muitos  deles  se 



transformaram em jornalistas esportivos. Por isso, serão 

apontadas as principais relações do jornalismo esportivo 

com a literatura, em um “bate-bola” com crônica, examinada 

como um estilo intermediário entre estes dois gêneros.

      O Brasil, a partir do final da década de 30, passou a 

ser reconhecido como o país do futebol. Uma alcunha que 

coincide com a profissionalização do esporte em nosso país 

e com a exposição internacional dos nossos jogadores, que 

passaram  a  ser  reconhecidos  através  dos  campeonatos 

mundiais. Levamos a fama de ter o futebol mais elegante, 

mais envolvente, mais vibrante e de concentrar um número 

crescente de craques da bola. Iremos abordar no Capítulo 

Dois  um  pouco  da  história  do  futebol  no  mundo  e  a 

popularização  dele  no  Brasil,  calcada  no  estudo  de 

antropólogos,  historiadores  e  outros  estudiosos,  que  se 

basearam nas formações cultural e étnica. Para eles, tais 

relações  potencializam  os  mais  diversos  valores  que 

produziram  as  identidades  e  os  grupos  sociais  do  nosso 

país.   

      No  Terceiro  Capítulo,  enfocamos  a  imprensa 

especializada e o papel do profissional frente ao mundo 

mágico do jornalismo esportivo. Nesta profissão, o coração 

de  torcedor  muitas  vezes  fala  mais  alto  que  a  isenção 

requerida pela boa prática jornalística. No caso, nada mais 

compreensível  por  se  tratar  de  um  esporte  que  não 



discrimina  cargos  ou  funções.  No  jornalismo  esportivo, 

quase tudo é permitido e “perdoado”.

      Com o passar dos tempos, o futebol foi se tornando 

popular, e muitos intelectuais se entregaram a pesquisar a 

grande  influência  que  o  esporte  estava  exercendo  no 

cotidiano brasileiro. A maioria acreditava que o futebol 

seria benéfico para a sociedade. Outros o veriam como uma 

regressão dos brasileiros ao darem tanta importância a um 

esporte inglês. No Quarto Capítulo, iremos conhecer como 

era a produção literária desta época. É certo que nem todos 

apreciavam,  até  então,  o  football.  Na  verdade,  tivemos 

vários absurdos e exageros registrados por gente séria. 

Lima  Barreto  e  Graciliano  Ramos  foram  resgatados  de 

exemplos para o time furioso dos que eram contra o jogo da 

bola. Lutaram em vão contra Coelho Neto, José Lins do Rêgo, 

e muitos outros defensores e admiradores do gramado verde e 

da bola no pé.

      No capítulo seguinte, estão reunidos os escritores 

mais  importantes  da  nossa  literatura  que  conseguiram 

eternizar  o  futebol  nas  páginas  dos  jornais.  Nelson 

Rodrigues,  João  Saldanha  e  Armando  Nogueira  foram 

participantes ativos deste espetáculo, assim como muitos 

locutores, cronistas, repórteres e fotógrafos que ajudaram 

a  construir  a  glória  e  o  folclore  dessa  grande  paixão 

nacional.  Aqui,  serão  analisados  estilos,  linguagem  e 

particularidades  destes  escritores  e  resgatados  alguns 



contemporâneos  que  escrevem  diariamente  em  jornais, 

revistas e na Internet. Foram selecionados os cronistas 

Marcelo Barreto, Tostão, Juca Kfouri, Oldemário Touguinhó, 

Roberto Drumond, Márcio Guedes, Luís Fernando Veríssimo e 

Washington Rodrigues para representar este time. No final, 

em anexo ao projeto, alguns textos primorosos, escolhidos 

para ilustrar este trabalho.

      Nosso  vigoroso esporte  bretão sempre  será fonte 

inesgotável  de  boas  histórias.  Muitas  vezes  mais 

protagonizadas  do  que  simplesmente  testemunhadas  pelos 

jornalistas  que  correm  o  mundo  cobrindo  jogos  e  tomando 

partido em favor da nossa Seleção ou do time do coração. 

Essas histórias, essa vontade de escrever de uma maneira 

envolvente, são frutos da surpreendente união da bola com a 

palavra,  que  tentaremos  apresentar  neste  projeto 

experimental.



2. DO FOOTBAL AO FUTEBOL: A EVOLUÇÃO DO ESPORTE NO BRASIL

   Com  mais  de  cem  anos  de  história,  o  futebol 

incontestavelmente  é  o  esporte  que  mais  movimenta  as 

massas. Para os brasileiros, representa uma das maiores 

manifestações dos nossos sentidos de brasilidade. É o nosso 

jeito, nossa cultura, nossa língua, nossa religião. 

      Com  tamanha  popularidade  e  com  inúmeras 

significações,  seria  impossível  que  o  futebol  não  se 

tornasse objeto de estudo de historiadores, antropólogos, 

sociólogos,  escritores  e  jornalistas.  Por  isso,  existem 

versões  e  análises  diversificadas  sobre  o  advento  e  a 

popularização do esporte no Brasil. 

2.1. “O Homem e a Bola”

      Já diziam os historiadores que o homem, desde a pré-

história, teria se sentido atraído por brincadeiras com 

objetos  redondos.  A  diversão  nas  cavernas  era  chutar 

frutas,  pedras  e  crânios.  Alguns  jogos  dessas  épocas 

remotas seriam os precursores do nosso futebol (cf. TUDO, 

1996, p.254). Embora na evolução histórica humana muitos 

jogos tenham como centro principal a bola, foi o futebol 

que a transformou em “objeto sagrado”.

No texto Futebol e Política, o professor Vitor Andrade 

de Melo enumera outras possíveis procedências do futebol:



         Tais origens estariam situadas entre os maias, que 
praticavam  o  jogo  com  a  cabeça  dos  adversários 
derrotados; ou entre os egípcios, que se divertiam 
com a brincadeira na qual tinham que chutar uma 
bola; e talvez, até mesmo na China, onde existiam 
indícios de um jogo muito parecido com o futebol 
moderno. Também levantam a possibilidade de ele 
ter  sido  praticado  em  Roma,  quando  assumiu  uma 
forma muito violenta, da qual freqüentemente os 
praticantes saíam feridos (CARRANO, 2000, p.13).

      Mas não se pode afirmar que futebol teve origem 

naquelas práticas antigas, mas sim, que ele tenha herdado 

algum tipo de injunção simbólica delas. 

      O futebol moderno, tal como conhecemos, foi inventado 

pelos países do Império Britânico. Alguns autores acreditam 

que,  no  início  do  século  IX,  houve  uma  tentativa  de 

desembarque  de  navios  vikings invasores  nas  costas 

inglesas.  Na  luta  pela  posse  da  terra,  os  habitantes 

derrotaram  os  inimigos,  decapitaram  o  chefe  e  ficaram 

rolando com a cabeça como se fosse uma bola. E “a partida 

só terminou quando a cabeça ficou totalmente desintegrada” 

(TUDO, 1996, p.256).

      Os ingleses gostaram da brincadeira, e o futebol 

passou a ser a principal atividade de diversão da época. 

Neste mesmo século, as partidas eram realizadas com mais de 

200  homens,  por  meio  de  muita  confusão.  Os  jogos  eram 

praticamente batalhas, e os jogadores, guerreiros em busca 

do  objeto  redondo.  Como  não  haviam  regulamentos,  eram 

permitidos todos os tipos de agressões. 



      Durante as festividades, eram organizadas partidas em 

que  os  jogadores perseguiam  a bola  em meio  a gritos  e 

empurrões,  que  terminavam  em  confusões  generalizadas  e 

brigas ferozes.

      Apesar de violento, o esporte adquiriu bastante 

popularidade junto aos ingleses. A regulamentação foi em 

1863,  com  a  fundação  da  The  Football  Association,  na 

Inglaterra,  na  qual  foram  estabelecidas  as  primeiras 

regras. Mesmo assim, o futebol ainda era mais recreativo 

que profissional. 

      A trajetória do “desembarque” do esporte bretão no 

Brasil  ainda  gera  controvérsias  entre  os  historiadores. 

Alguns acreditam que o futebol foi trazido por marinheiros 

ingleses, que foram vistos jogando bola em um cais do porto 

no Rio de janeiro em 1872. Mas a maioria discorda desta 

versão.  Muitos  afirmam  que  o  Brasil  conheceu  o  que 

futuramente seria a paixão nacional em 1894, através do 

estudante inglês Charles Müller. 

      Filho de um cônsul britânico que morava em São Paulo, 

Müller apresentou as regras e o uniforme do time em que 

jogava na primeira divisão na cidade de Southampton.

      Inicialmente, o futebol era só para ricos, praticado 

e apreciado em uma verdadeira reunião da alta sociedade. Os 

filhos  das  elites,  acostumados  a  sair  do  Brasil  para 

estudar, começavam a entrar em contato com o esporte nas 

escolas  européias,  onde  geralmente  eram  educados.  As 



primeiras partidas foram realizadas em São Paulo, entre os 

sócios do São Paulo Atlhetic Club que, em 1895, incorporou 

a modalidade nas atividades recreativas. Os primeiros jogos 

no Rio de Janeiro foram em 1901, e os únicos times cariocas 

eram o  Paysandu e o  Atlhetic Association, de Niterói. Em 

1902, foi fundada a Liga Paulista de Futebol e, em 1914, a 

Liga  Carioca  de  Futebol,  quando  foram  realizados  os 

primeiros campeonatos. 

      Em 1903, foi publicada a série “Guia de Football”, 

por  Mário  Cardim,  que  traduziu  as  regras  inglesas  para 

português com o objetivo de atingir um público mais amplo.

      No  mesmo  ano,  foi  criada  a  FIFA  -  Federação 

Internacional de Associação de Futebol, que hoje reúne 193 

nações e representa cerca de 20 milhões de praticantes de 

todo  o  mundo  e  incontáveis  torcedores  espalhados  pelo 

planeta. 

2.2. Esporte brasileiro por excelência

     O início do processo de popularização do futebol no 

Brasil se deu no princípio do século XX. Já no final da 

década de 10, o esporte mais popular do mundo começa a 

ganhar caráter essencialmente brasileiro.

         O futebol brasileiro é o mais elogiado por sempre 
privilegiar  o  espetáculo  nas  competições 
esportivas, ao contrário dos outros representantes 
que revezam com seus estilos entre a arte e a 
força (MALULY, 2000, p.95).



      Com o passar dos anos, a implementação no Brasil foi 

consolidada, e o futebol foi deixando de ser puramente uma 

atividade de lazer para tornar-se profissional, ainda que 

não  perdesse  totalmente  a  característica  recreativa  e 

prazerosa. 

      Dois fatos marcantes na história do nosso futebol 

foram a construção do Maracanã, o maior estádio de futebol 

já  construído  no  mundo,  e  a  realização  do  primeiro 

Campeonato de seleções mundiais no Rio de Janeiro, ambos em 

1950.  Esses  foram  elementos  que  também  implicaram  no 

reconhecimento do Brasil como “o país do futebol”. 

      A rápida difusão e o apelo popular cada vez maior 

despertaram  o  interesse  de  sociólogos,  antropólogos  e 

historiadores, que se empenharam em estudar as razões e os 

sentidos do futebol como manifestação cultural brasileira.

      O esporte se comportou como elemento importante, 

talvez essencial, da experiência de grupos sociais. Além 

disso, era reconhecido pelo domínio público dos brasileiros 

e  de  outros  povos  como  expressão  cultural  tipicamente 

brasileira, que revelava o caráter e os costumes exclusivos 

deste povo.

      Entre os vários sentidos da popularização do futebol 

no Brasil, o escritor Leonardo de Miranda Pereira cita uma 

interessante análise do sociólogo Joel Rufino dos Santos. 



Para ele, o futebol seria o “resultado da intervenção, dos 

patrões e do poder público” (PEREIRA, 2000, p.203). 

      Nas principais metrópoles, como Rio de Janeiro e São 

Paulo, o jogo da bola estaria voltado exclusivamente para 

os  adestramentos  físico  e  moral  do  povo  pelas  elites. 

Segundo  ele,  a  classe  dominante  teria  resistido  até  o 

último momento à entrada do povo no universo do futebol. 

Tanto no Rio quanto em São Paulo, o futebol equivaleria a 

um instrumento de alienação e disciplina.  

         O futebol aparece, portanto, como um elemento 
externo à experiência daqueles que o praticavam: 
como imposição ou como dádiva, é pelas mãos de 
seus  algozes  que  os  trabalhadores  do  período 
interessar-se-iam  pelo  jogo  da  bola  (Ibidem, 
p.204).

      Joel Rufino dos Santos ainda inclui a pesquisa da 

lógica da dimensão popular do jogo no Brasil. Segundo ele, 

a cidade de São Paulo precisava de um “esporte de massas”, 

já que era recém-industrializada e embargada na luta entre 

operários  e  patrões.  De  acordo  com  o  sociólogo,  os 

trabalhadores seriam “obrigados” a jogar futebol, defendido 

pela  elite  como  elemento  disciplinador  utilizado  pelo 

patrão. Já na capital carioca, ele afirma que motivo era 

que o governo pretendia estimular o futebol e abafar os 

esportes de luta, como a capoeira. A desculpa pela falta de 

incentivo  a  essas  modalidades  era  que  as  lutas  seriam 

culpadas  pelas  rebeliões  que  estavam  acontecendo  no 

período, como a Revolta da Vacina, em 1904.



         O que em São Paulo seria um esporte que, 
patrocinado  pelos  industriais,  equivaleria  a  um 
ensinamento de disciplina e de harmonia, assumia, 
assim, no Rio de Janeiro, a feição de um poderoso 
instrumento  da  alienação,  capaz  de  distrair  os 
trabalhadores  de  seus  problemas  e  dificuldades 
(Ibid., p.202).

 
      O futebol protagonizou os processos de descoberta da 

nossa  identificação  construídos  pelos  diversos  agentes 

sociais  em  integração.  Aqui,  é  bem  definido  por  Luiz 

Henrique de Toledo:

         Mais do que mero espetáculo consumível, o futebol 
consiste num fato da sociedade, linguagem franca 
de  domínio  público,  dos  fundamentos  às 
representações coletivas, que reencanta a dimensão 
da vida cotidiana através da sua estética singular 
(TOLEDO, 2000, p.68).

      O professor Vitor Andrade de Melo vai mais longe. No 

texto  Futebol: Que história é essa?, sintetiza o esporte 

como  expressão  brasileira,  em  uma  relação  de  domínio 

cultural entre as camadas sociais: 

         A cultura, que é produzida no seio das classes 
mais abastadas da sociedade, sofre influência da 
cultura  das  camadas  populares,  e  tais  camadas 
apreendem as manifestações geradas pelas classes 
ricas, conferindo novos sentidos e significados. 
Qualquer  relação  de  dominação  pressupõe  uma 
resistência  por  parte  do  dominado,  que  nunca  é 
completamente dominado, mas devolve ao dominador 
influências que acabam por reorientar os sentidos 
originais (CARRANO, 2000, p.16).

      Para Vitor de Melo, foi provavelmente a partir deste 

pressuposto que o futebol conseguiu se propagar no Brasil e 

no mundo, não selecionando etnias, nacionalidades, classes 

sociais  e,  principalmente,  superando  limites  rígidos  de 

certas religiões. 



      Alguns autores estabelecem que o caráter da herança 

biológica do brasileiro (diversificadamente étnico) seria 

responsável  pela  ginga  e  pela  habilidade  do  corpo  para 

realizar  um  futebol  bem  feito.  Outros  acreditam  que  a 

facilidade  de  se  montar  um  jogo  de  futebol  era  causa 

fundamental da popularização. Afinal, pode-se “bater uma 

bola”  em  praticamente  qualquer  lugar,  seja  na  rua,  no 

campo,  na  praia.  E  ainda,  com  bola  de  couro,  bola  de 

plástico, de meia, de laranja, usando traves de madeira, de 

ferro, de tênis, de camisa...

      Mas para o professor Jocimar Daolio, analisadas 

isoladamente, nem a explicação genética nem a facilidade da 

prática explicariam a popularização do futebol.

         Parece ter havido uma combinação entre o código de 
futebol  e  o  contexto  cultural  brasileiro(...)O 
novo  esporte  que  chegava  da  Inglaterra  não 
oferecia  apenas  momentos  lúdicos  de  lazer  aos 
praticantes,  mas  permitia,  principalmente,  a 
vivência  de  situações  e  emoções  do  homem 
brasileiro (CARRANO, 1998, p.33).

      Isso,  na  verdade,  pode  explicar  o  forte  poder 

simbólico  que  o  futebol  foi  conquistando  passo-a-passo, 

representando o modo de vida do homem brasileiro, da mesma 

forma como em outros fenômenos nacionais, como o carnaval. 

      A maneira de viver comprova a presença do futebol em 

nossas vidas, em filmes, novelas, músicas e até em nosso 

vocabulário, com expressões e gírias como “pisar na bola”, 

“embolar o meio de campo”, “tirar o time de campo” e outras 



tantas que foram incorporadas no cotidiano da sociedade, 

sem distinção econômica ou social. 

      Em No país do futebol, o antropólogo Luiz Henrique de 

Toledo traça momentos fundamentais do esporte no Brasil. 

Ainda de caráter amador, o futebol, até a década de 30, era 

proibido através de estatutos que vedavam remuneração aos 

jogadores. Os atletas sobreviviam com ganhos extras, os 

popularmente chamados “bichos”. 

      Após  a  fase  amadora,  foi  adotado,  em  1933,  o 

profissionalismo, mas ainda com grande resistência dos que 

defendiam o “purismo” no esporte. Luiz Henrique de Toledo 

delimita três fases distintas do futebol profissional. A 

primeira se deu a partir do fim do caráter amador, até 

meados da década de 40. 

      Esta empenhou-se em acabar com os resquícios do 

amadorismo  às  escondidas,  conhecido  como  “marrom”, 

regulamentando  os  ganhos  financeiros  dos  jogadores, 

sobretudo  nos  campeonatos  mais  organizados  (cf.TOLEDO, 

2000, p.9).

      O segundo momento foi caracterizado pela ditadura do 

Estado Novo, que regulamentou as diretrizes do futebol no 

Brasil, que ainda eram muito confusas. O presidente Getúlio 

Vargas  fundou,  em  1943,  o  CND  -  Conselho  Nacional  de 

Desportos, que fiscalizava confederações e clubes. 

      Por volta da primeira metade dos anos 90, começa 

nosso terceiro momento, o atual. Hoje vivemos em processo 



de modernização de clubes e de jogadores como, por exemplo, 

a implementação da Lei Pelé, que estabelece o fim da “lei 

do  passe”.  A  nova  lei  reestrutura  parcerias  econômicas 

entre clubes e empresas privadas e compreende a utilização 

do marketing esportivo.

      O futebol de hoje é mais organizado do que em épocas 

passadas, reúne mais pessoas envolvidas, ou seja, além de 

jogadores  e  técnicos,  incorpora  profissionais  como 

jornalistas,  empresários,  fabricantes  de  artigos 

esportivos,  “olheiros”,  psicólogos  e  médicos 

especializados, além de estabelecer um mercado lucrativo em 

torno da modalidade.

      O antropólogo Roberto DaMatta, estudioso do futebol 

como fenômeno cultural do Brasil, afirma que cada sociedade 

tem o futebol que merece. No artigo de Jocimar Daolio, para 

o antropólogo,

         O futebol não é apenas uma modalidade esportiva 
com  regras  próprias,  técnicas  determinadas  e 
táticas específicas(...)o futebol é uma forma que 
a  sociedade  brasileira  encontrou  para  se 
expressar.  É  uma  maneira  do  homem  nacional 
extravasa  características  emocionais  mais 
profundas,  como  paixão,  ódio,  felicidade, 
tristeza,  prazer,  dor,  fidelidade,  resignação, 
coragem, fraqueza e muitas outras (CARRANO, 1998, 
p.35).

Nosso  jogo  representa  o  jeitinho  brasileiro.  Ele 

deposita as características de uma cultura essencialmente 

nativa do Brasil. Vários agentes mobilizadores giram em 



torno da prática do futebol. Com ele, o Brasil descobriu 

sua melhor tradução, sua maior expressão.

      Se hoje é impossível imaginar nosso país sem futebol, 

é igualmente difícil pensar e estabelecer uma única razão 

para a enorme projeção nacional. 

      Mas  descobrir  e  refletir  sobre  os  sentidos  da 

popularização  do  futebol  no  Brasil  não  foi  e  não  é 

atividade  exclusiva  de  historiadores,  antropólogos  e 

sociólogos. Aos poucos, o assunto foi tema de cinema, de 

literatura e de uma mídia crescente, também em processo de 

popularização. 

      De certa forma, a imprensa sempre esteve presente na 

história do futebol, apostando em um público que mitifica 

ídolos, que quer saber sempre mais um pouco sobre o mundo 

dos esportes. Tais veículos são também responsáveis pela 

multiplicação dos inúmeros significados atribuídos hoje ao 

futebol  e  aos  torcedores.  No  Brasil,  é  comum  fabricar 

identidades também a partir dos clubes, como por exemplo: 

“os flamenguistas são muito chatos”, ou “os corinthianos 

são muito violentos”. 

      A mídia, na verdade, foi igualmente responsável pela 

popularização do futebol e foi despertando interesse nos 

fãs  e  praticantes  de  outras  modalidades  de  esporte, 

ampliando  o  universo  de  público,  que  hoje  atinge 

especialistas  apreciadores,  curiosos,  além  dos  próprios 

esportistas. 



3. O JORNALISMO ESPORTIVO ESPECIALIZADO

Em  um  país  conhecido  e  respeitado  pela  arte  do 

futebol, era praticamente impossível impedir o avanço de um 

jornalismo esportivo expressivo no Brasil. Rapidamente, a 

mídia, em desenvolvimento, descobriu o futebol como uma das 

grandes vedetes dos meios de comunicação. Tanto os veículos 

impressos  quanto  os  eletrônicos  começaram  a  apostar  no 

esporte, que se mostrou um grande filão de notícias. 

A  linguagem  radiofônica  esportiva,  já  utilizada  na 

década de 30, foi trazida para a imprensa escrita e serviu 

como  base  para  a  comunicação.  As  primeiras  publicações 

surgiram com as crônicas, que eram de fácil leitura. Elas 

ganharam  espaço  e,  posteriormente,  foram  inseridas  em 

colunas assinadas, de opinião, funcionando como um apoio às 

notícias diárias. 

A partir de então, se tornou cada vez mais comum a 

aparição  do  esporte  nas  páginas  dos  jornais.  Hoje 

encontramos manchetes nos grandes veículos do país quando 

acontece uma final de campeonato, Olimpíadas ou Copas do 

Mundo.

      A primeira vez que os jornais abriram espaço para o 

futebol  de  forma  destacada  foi  em  1929,  na  decisão  do 

título carioca entre América e Vasco. Dois anos depois, 

Mário Filho fundou o Jornal dos Sports, primeiro periódico 

especializado  em  esportes,  inspirado  no  italiano  Gazeta 



dello Sport. Em 1947, Cásper Líbero, instituiu a  Gazeta 

Esportiva, também destinada ao jornalismo esportivo, mas 

com uma visão patrocinadora e promotora de eventos ligados 

ao esporte (MONTEIRO, 1999, p.16).

      O futebol, como vimos, era oferecido em clubes e 

escolas  somente  para  a  classe  alta  da  sociedade,  e  os 

jornais  tinham  pequena  tiragem  e  eram  dedicados  aos 

intelectuais.  Na  época,  ainda  era  grande  o  índice  de 

analfabetismo, e muitos não entendiam os termos em inglês, 

como penalty, corner, goal, center-forward.

      Contudo, a força da mídia esportiva era tão grande e 

eficaz  que  muitos  radialistas,  por  exemplo,  usaram  a 

presença do rádio e conseguiram entrar na vida política.

         O prestígio que o “Boa Noite para Você” deu a seus 
apresentadores  foi  tão  grande  que  Manoel  de 
Nóbrega elegeu-se deputado federal por São Paulo 
em 1964, sendo o parlamentar mais votado naquela 
legislatura. Outros radialistas já haviam chegado 
à  vida  pública  utilizando-se  do  rádio  como 
palanque, como Silvino Neto (Rádio nacional do RJ 
PRE-8), Ary Barroso (Rádio Tupi de RJ PRG-3) e 
Raul Brunini (Rádio Globo de RJ PRE-3) (TAVARES, 
2000, p.143).

 
      A década de 70 foi marco do jornalismo esportivo da 

imprensa no Brasil. Pela televisão, os jogos começaram a 

ser transmitidos ao vivo. Por isso, os veículos impressos 

tiveram que transformar o enfoque nas coberturas.

      Hoje, há grande incidência e vendagem de informativos 

especializados,  como  as  revistas  Placar e  Fluir,  entre 

outras, além do tablóide Lance!, criado em 1997, dedicado 



totalmente aos esportes. Os jornais tradicionais dedicam 

uma editoria separada que incorpora os fatos esportivos, e 

alguns  deles  adotaram  cadernos  especiais,  como  fez  o 

carioca O Dia, com o Ataque e o Extra, com o Jogo Extra. 

Isso, além dos tradicionais Gazeta Esportiva e Jornal dos 

Sports, que ainda mantêm leitores fiéis.

      O  jornalismo  esportivo  especializado  atribui 

características comuns aos outros segmentos da mídia, como 

de transmitir informação, fornecer entretenimento, além de 

ser  também  responsável  pela  formação  de  ídolos,  em  um 

modelo romântico de aspiração social. Por isso, hoje foi 

deixada de lado a idéia de que as informações do futebol, 

assim como as dos outros esportes, se limitam puramente a 

um jogo.

         Deve-se encarar o futebol como um fato social, 
isto  é,  algo  que  exista  fora  das  consciências 
individuais  de  cada  um,  mas  que  é  capaz  de 
penetrar  intensamente  no  cotidiano  de  nossas 
vidas,  influenciando  nossos  hábitos  e  costumes. 
Devido  à  sua  abrangência  enquanto  manifestação 
cultural,  possui  o  poder  de  transmitir  valores 
morais,  de  conduta  e  de  ética  -  por  meio  dos 
veículos de comunicação de massa - consumidos pela 
maioria  da  coletividade  como  um  padrão  de 
comportamento (CAPPELLANO, 1999, p.36).

      Na verdade, a mídia foi (e ainda é) a responsável pela 

popularização do esporte no Brasil e motivou o interesse por 

outras  modalidades  pouco  conhecidas,  que  antes  se 

restringiam aos praticantes. De exemplos, temos o caso do 

tênis, com Gustavo Küerten que, em certos momentos, fez do 

tênis uma das paixões nacionais, Lars Grael e Robert Sheidt, 



do iatismo, que fizeram o Brasil chorar de felicidade com 

tantas medalhas olímpicas, entre outros. 

      Por isso, fica atrelada na mídia a responsabilidade na 

formação de ídolos, enxergados como modelos de aspiração de 

certos grupos sociais que, a partir destes exemplos, almejam 

a  possibilidade  de  melhorarem  de  vida,  ficando  ricos  e 

famosos fazendo o que gostam.

3.1. Mídia Esportiva: Particularidades e exclusividades

     Os primeiros jornais dedicados ao esporte tratavam as 

notícias por meio do jornalismo convencional, com  lead, 

sub-lead e no esquema de pirâmide invertida. Nos anos 90, 

com  o  advento  das  novas  tecnologias,  as  redações  foram 

informatizadas,  e  algumas  inovações  começaram  a  ser 

utilizadas.  Com  diagramação  dinâmica  e  solta,  alguns 

recursos gráficos fizeram as reportagens se tornarem mais 

atrativas,  descontraídas,  coloridas,  com  uma  linguagem 

ainda mais próxima do leitor. Através de matérias leves e 

mais emocionantes, a intenção do texto esportivo não era 

somente descrever, relatar os fatos, mas mexer com a paixão 

do torcedor e fazer com que ele tivesse prazer na leitura 

de uma notícia. 

      O jornalismo esportivo sai do tradicional, e as 

editorias de esporte dos jornais mostram, além dos fatos 



diários, os bastidores, o comportamento, as curiosidades, e 

até escândalos de times.

         Uma informação a mais pode servir de atrativo para 
o  público  e  assim  a  cobertura  tornar-se  mais 
envolvente,  não  ficando  limitada  apenas  à 
reprodução do jogo, que muitas vezes, está sendo 
transmitido pelos meios eletrônicos (MALULY, 2000, 
p.92).

      O uso da linguagem do rádio para a impressa no 

jornalismo  esportivo  foi  fundamental.  A  maioria  dos 

profissionais  que  se  destacava  no  rádio  utiliza  um 

vocabulário rico em gírias, em figuras de linguagem, como 

metáforas,  antíteses,  metonímias,  eufemismos,  e  ainda 

empregava outros recursos, como rima, aliteração e ironia. 

Tudo muito proposital para agradar e atingir a qualquer 

classe de torcedor. Era bastante descontraído e, muitas 

vezes, polêmico. Mas sempre bem-humorado e expressivo. 

      A cada jogo, havia a criação de expressões engraçadas 

e  de  personagens que  caíam no  gosto do  público e  eram 

facilmente assimiladas. Esse vocabulário coloquial e bem-

humorado acabava influenciando a linguagem dos torcedores. 

Sabemos que o rádio foi o primeiro a enxergar todas as 

possibilidades  do  esporte.  Na  tentativa  de  despertar  o 

imaginário  do  receptor,  ele  transformou  a  narração  dos 

fatos em grandes espetáculos, que iam além da realidade. O 

jogo é transformado em um show, exaltado pela qualidade do 

time  e  dos  jogadores.  Muitos  radialistas  foram  os  mais 



perfeitos  e  vibrantes  que  conseguiram  fazer  das 

transmissões grandes atrações do veículo na época. 

         O linguajar diferente do comunicador esportivo tem 
motivos  vários,  que  vão  desde  a  necessidade  de 
fugir ao comum, imprimindo à expressão verbal um 
significado conotativo, até a incessante luta pela 
conquista  de  maior  audiência  (CARRANO,  1988, 
p.15).

      Alguns locutores brasileiros, conhecidos pela maneira 

marcante de narrar os jogos de futebol, influenciaram, mais 

tarde,  na  linguagem  e  na  descontração  do  jornalismo 

esportivo impresso. 

      Reynaldo Tavares, em  Histórias que o rádio não 

contou, elenca mais de cem nomes de narradores importantes 

na história do rádio no Brasil, como o mineiro Ary Barroso, 

considerado o mais polêmico e carismático, o “garotinho” 

José  Carlos  Araújo,  Fiori  Giglioti,  Osmar  Santos,  Rui 

Porto, Orlando Duarte, Waldir Amaral, Jorge Cury, Mário 

Moraes,  considerado  por  muitos  o  mais  completo  e  mais 

perfeito comentarista de futebol, entre outros (cf.TAVARES, 

2000, p.138).

      Vários cronistas do futebol também fizeram história e 

registraram uma série de verbetes. Sem falar no filósofo 

dos  anos  50,  o  carioca  Neném  Prancha,  com  as  máximas 

inesquecíveis, como “Se concentração ganhasse jogo, o time 

do presídio era campeão” ou “Se macumba ganhasse jogo, o 

campeonato baiano terminava empatado”, ou ainda “Jogador de 



futebol  deve  ser  que  nem  sorveteria:  ter  muitas 

qualidades”, entre outras (PROENÇA, 1981, p.86).

A linguagem jornalística esportiva é considerada, por 

muitos,  desviante,  principalmente  quando  se  trata  dos 

comunicadores da mídia eletrônica, sujeitos, muitas vezes, 

aos  sentimentos  do  “ao  vivo”.  No  impresso,  a  linguagem 

também  é  diferenciada,  mas  ela  deve  seguir  regras 

gramaticais  que,  até  certo  ponto,  são  dispensadas  no 

imediatismo da fala.

      Na verdade, o objetivo dessa linguagem é envolver os 

fatos, o jogo, a torcida, os jogadores e os personagens que 

fazem parte do mundo da bola.

3.2. Repórter esportivo: paixão, verdade e notícia

     Diante  da  importância  do  esporte  na  imprensa 

brasileira, mudaram-se a visão e a formação do profissional 

desta área. Antigamente, a editoria de esportes, assim como 

a de polícia, era considerada uma “escola”, um trabalho 

para iniciantes. Essas editorias eram consideradas de pouca 

responsabilidade.

      Com o passar dos tempos, o jornalismo esportivo 

passou  a  exigir  um  profissional  específico,  mais 

qualificado,  já  que  este  é  um  tema  especializado,  com 

linguagem própria e características peculiares. Hoje, este 



profissional  é  respeitado  e  tem  condições  de  fazer  sua 

história dentro do ramo escolhido para trabalhar.

         O jornalista conduz seu trabalho de forma mais 
envolvente  e  esclarecedora,  não  se  limitando 
apenas  à  construção  da  imagem  e  opinião  dos 
atletas e da comissão técnica. O trabalho de campo 
do jornalista leva o público a compreender melhor 
todos os fatores que envolvem uma partida, além de 
elevar  o  trabalho  da  reportagem  (MALULY,  2000, 
p.92).

      O mercado exige que o jornalista deva, além de ser um 

profissional ligado aos fatos esportivos, ser alguém bem 

informado sobre o mundo e nunca se limitar à esfera do 

esporte. O jornalismo esportivo requer do profissional um 

profundo conhecimento sobre esportes e de tudo que envolve 

uma partida, entre regras, história, personagens, fatos, 

evolução nos tempos, implicação cultural e social. 

      As  coberturas  esportivas,  embora  calcadas  na 

imparcialidade total, são marcadas pela passionalidade dos 

profissionais envolvidos, que quase sempre se exaltam. O 

profissional  também  recebe  orientações  para  deixar  para 

trás o lado torcedor, pelo menos durante as transmissões.

      Muitas vezes, é grande a tentação de expressar a 

opinião sobre determinado assunto. Por isso, o jornalista 

nunca  deve  se  esquecer  da  responsabilidade  social.  Às 

vezes, até percebemos, nos outros ramos do jornalismo, a 

opinião embutida do repórter, mas isso fica evidente no 

jornalismo esportivo. 



      Este profissional do esporte trabalha com a paixão e 

corre  o  risco  de  ser  um  pouco  mais  opinativo  que  o 

“normal”. Entretanto, esta é uma ousadia que os veículos 

devem  cometer  por  se  tratar  de  uma  área  envolvente  e 

dinâmica. O repórter, no momento do exercício da profissão, 

estará sempre exposto à carga de emoção e a tendenciosidade 

como qualquer torcedor comum.

      Do jornalista, ao direcionar sua profissão para a 

paixão de milhares de pessoas, são cobradas ética e isenção 

quando é transmitida alguma notícia.

      Na maioria das vezes, esse coração de torcedor, 

encravado no repórter, fala mais alto que tais princípios 

solicitados  pela  boa  prática  jornalística.  Ele,  muitas 

vezes, sente, cria e “fatalmente” opina. E também reage, 

talvez  inconscientemente,  aos  problemas  que  atingem  o 

futebol, como a violência nos estádios, a desorganização e 

a desvalorização de um atleta talentoso.      

         Como a paixão habita o terreno do irracional e o 
jornalismo lida na maior parte do tempo com fatos 
concretos – tudo deve ser comprovado -, exagerá-la 
significa comprometer o alto grau de credibilidade 
que a sociedade deposita na imprensa (CAPPELLANO, 
1999, p.56).

      Muitos radialistas, por exemplo, ficaram conhecidos 

por exporem claramente as paixões pelos clubes pelos quais 

torciam, como o palmeirense Osmar Santos; o tricolor carioca 

e ex-jogador do Fluminense, Gérson; Ary Barroso, torcedor 

flamenguista, entre os já citados.



      Certamente, o maior desafio para o profissional é unir 

paixão e verdade na notícia e cuidar para que o envolvimento 

emocional não interfira no andamento do trabalho. Afinal, a 

profissão  deve  ser  cunhada  em  responsabilidade  e  ética, 

respeitando os princípios do jornalismo correto.

 



4. A LITERATURA ENTRA EM CAMPO

   Nas  duas  primeiras  décadas  do  século  XX,  o  Brasil 

passava por várias transformações que apontavam para uma 

modernização de nossas vidas política, social e cultural. A 

Europa se preparava para a Primeira Guerra Mundial, e o 

Brasil  vivia  um  contraste:  a  estabilidade  político-

econômica  com  a  “política  do  café-com-leite”,  que 

proporcionou  o  surto  de  urbanização  e  a  prosperidade 

financeira para a elite com o café no Sudeste e com a 

borracha  na  Amazônia  e,  por  outro  lado,  uma  série  de 

revoltas que aconteciam em todo o país. 

      Embora cada parte do território tenha 
sua particularidade, as agitações giravam em 
torno de motivos semelhantes: o alto custo de 
vida,  os  problemas  sócio-econômicos,  como 
desemprego  e  miséria,  e  o  esquecimento  das 
questões sociais pela classe dominante(NICOLA, 
1992, p.174).

      Até neste momento, a maioria dos intelectuais era 

intermediária  do  pensamento  das  classes  favorecidas. 

Entretanto, as mudanças no plano mundial na primeira metade 

do século XX, como as guerras mundiais e a Revolução Russa, 

deram certa ascensão das massas e fomentaram a consciência 

do  operariado.  Isso  favoreceu  o  surgimento  de  uma 

intelectualidade mais participante e mais interessada na 

realidade popular.



     Essas mudanças abriram as primeiras brechas para o 

futebol como tema literário, já que no final da década de 

30, era considerado manifestação cultural típica do Brasil 

e, conseqüentemente, das massas.

     A literatura brasileira atravessava um período de 

transição.  Por  um  lado,  a  influência  das  tendências 

artísticas referentes à segunda metade do século XIX; do 

outro, a preparação de uma mudança cultural modernista, com 

a Semana da Arte Moderna de 1922. Muitos poetas parnasianos 

e  simbolistas  ainda  estavam  produzindo,  entretanto  as 

propostas  inovadoras  pairavam  no  cenário  literário 

direcionado para a literatura relacionada com o social, com 

a  política  e  com  a  realidade  regional  brasileira.  As 

propostas de ruptura com o passado eram características 

fundamentais da produção literária produzida nas primeiras 

décadas do século XX(cf.CEREJA, MAGALHÃES, 1995, p.262).

     Essa forte ligação de literatos com a realidade do 

país fez com que o futebol fosse tema central nas obras de 

importantes  nomes  da  nossa  literatura.  Nesta  época,  a 

produção  era  essencialmente  artístico-literária,  com 

poemas, ensaios, contos e romances sobre o esporte. 

     Mas nem todos enxergavam o futebol com bons olhos. 

Alguns  escritores  o  abominavam  totalmente.  Eles  não 

aceitavam  tamanha  popularidade  e  faziam  previsões 

alarmantes sobre o futuro do futebol no Brasil e erraram. 

Muitos repudiavam o esporte e “chegavam até a torcer para o 



insucesso da seleção brasileira”(PROENÇA, 1981, p.7). Deste 

time, temos exemplos de nomes como Lima Barreto, Graciliano 

Ramos, Noronha Santos, entre outros.

     Mas a maioria acreditava que o futebol, visto como 

manifestação cultural, era tema merecedor de respeito e de 

atenção. Quando a literatura entrou em campo, no início do 

século,  Coelho  Neto  foi  um  dos  primeiros  a  dar  devida 

importância  ao  assunto.  Mais  tarde,  José  Lins  do  Rêgo, 

Monteiro Lobato, Alcântara Machado, Mário de Andrade. O 

futebol  também  passou  pela  poesia  de  Carlos  Drumond  de 

Andrade,  Anna  Amélia  de  Mendonsa  (a  primeira  mulher  a 

escrever  sobre  futebol),  Vinícius  de  Moraes,  Oswald  de 

Andrade e muitos outros. Temos ainda aqueles que destinaram 

parte da suas obras para o futebol, como Luiz Fernando 

Veríssimo, Hilda Hilst, Carlos Heitor Cony, Marques Rebelo, 

entre tantos. Encontramos escritores que fizeram da crônica 

a principal manifestação literária do futebol, como Nelson 

Rodrigues, Mário Filho, Armando Nogueira e João Saldanha 

(que  serão  analisados  no  próximo  capítulo)  e  ainda 

incontáveis contemporâneos que transformaram o esporte em 

tema literário. 

     De fato, são inúmeros escritores que encontraram no 

futebol fonte de inspiração, seja com bom-humor, romantismo 

ou pessimismo. Entretanto, como afirmava Nelson Rodrigues, 

já  que  “toda  unanimidade  é  burra”,  o  esporte  assumiu 

diferentes feições entre os literatos.



4.1. O pontapé inicial

     Do período chamado Pré-Modernista, embora os autores 

ainda  não  estivessem  presos  a  modelos,  uma  afirmação  é 

certa: a grande maioria dos literatos demonstrava interesse 

pela realidade brasileira. Os principais nomes que deixaram 

registro sobre a popularização do futebol desta época foram 

Lima Barreto e Coelho Neto, que detiveram-se às populações 

suburbanas  do  Rio  de  janeiro,  em  denúncias  aos  tipos 

marginalizados. Mesmo sendo intelectuais cultos, escreviam 

em  uma  linguagem  coloquial  e  simples,  justamente  para 

atingir e despertar o interesse das massas.

     O primeiro que destacou o futebol como elemento comum 

da realidade carioca foi Paulo Barreto. Nas palavras de 

Leonardo  Affonso  de  Miranda,  dentre  os  que  tentaram 

explicar a difusão do futebol na Brasil, alguém mais se 

sobressaiu.

Destaca-se a figura de um homem baixo, franzino, 
míope que, mesmo sem poder entregar às delícias do 
jogo da bola, assumiria o papel de verdadeiro 
entusiasta do esporte bretão (PEREIRA, 2000, 
p.204).

     O baixinho que não enxergava direito era Coelho Neto, 

um dos símbolos de defesa do futebol no Brasil. Nascido em 

1881 no Rio de Janeiro, o escritor se mudou, em 1904, para 

uma casa ao lado do recém criado Fluminense Foot-ball Club, 

clube responsável pela paixão do escritor pelo futebol. 



     Coelho Neto era jornalista, poeta e romancista. Entre 

as  principais  obras,  escreveu  os  romances  A  capital 

federal,  Tormenta,  O  Rajá  do  Pendjab e  os  contos  Vida 

Mundana, Baladilhas e Contos da vida e da morte. Em 1912, 

tornou-se um intelectual renomado e sócio do clube vizinho. 

A atuação em defesa do esporte seria inevitável. O futebol, 

a  cada  dia,  se  tornava  uma  verdadeira  paixão  para  o 

escritor.  Aos  poucos,  começava  a  participar  das 

assembléias,  acompanhava  todos  os  jogos  do  Fluminense, 

fazia parte da torcida. Em 1921, foi eleito Diretor de 

Artes  do  clube  e  orador  oficial  dos  acontecimentos 

esportivos. 

     Torcedor  apaixonado,  Coelho  Neto  se  entregou 

definitivamente à causa do futebol, não só escrevendo, mas 

participando ativamente da consolidação desta modalidade.

Elegantemente trajado com terno branco, bengala e 
chapéu de palha, Coelho Neto assistia pessoalmente 
ao  rápido  desenvolvimento  do  jogo.(...)  Com  um 
entusiasmo que o levaria inclusive a patrocinar a 
primeira  das  invasões  de  campo  no  campeonato 
carioca,  o  literato  marcava  o  fascínio  que  ia 
exercendo sobre ele e o ainda novo esporte (Idem, 
p.207).

     Para Coelho Neto, o jogo criaria uma “nova raça”, 

seria  fonte  de  energia   e  despertaria  o  senso  de 

coletividade para o povo brasileiro. Ele afirmava que o 

homem  comum  deveria  seguir  o  exemplo  dos  esportistas 

adestrados pelo exercício físico, que proporcionavam paz, 

harmonia e exaltavam os valores cívicos da pátria. 



     Coelho Neto escreveu o primeiro hino do Fluminense, em 

1915. O exagero patriótico e a paixão demasiada resultaram 

nas seguintes estrofes:

Ninguém do clube se pertence;
A glória aqui é pessoal:
Quem vence em campo é o Fluminense
Que é, como a Pátria, um ser ideal.
Assim nas lutas se congraça
Em torno de um ideal viril
A gente moça, a nova raça
Do nosso Brasil
(...) Adestra a força e doma o impulso,
Triunfa, mas sem alardo,
O herói é bravo, mas galhardo
Tão forte d’alma que de pulso.
A força esplende em saúde
E abre o peito à bondade.
A força é a expressão viva da virtude
E garbo da mocidade (Ibid., p.208).

     O “ideal viril”, para ele, seria justamente a criação 

de uma nova geração, de um novo modelo de vida a partir do 

futebol.  Ele  tenta  convencer,  através  do  hino,  que  o 

esporte  seria  instrumento  de  regeneração  social,  que 

ajudaria  na  criação  de  uma  sociedade  adestrada  pelo 

exercício físico. O jogo seria um aliado para ensinamentos 

de disciplina. 

     Segundo o escritor, o amor pela pátria era resultante 

do  senso  de  ordem,  que  parecia  constituir  a  mais 

fundamental das lições do jogo da bola. 

     Em  1919,  Coelho  Neto  foi  escolhido  para  ser  o 

representante da Associação Paulista de Sports Atléticos na 

Confederação  Brasileira  de  Desportos.  No  ano  seguinte, 

criou  uma  revista  literária  chamada  Athlética,  na  qual 

escrevia artigos sobre as vantagens morais e físicas do 



futebol, enfatizando que a posição de que o jogo seria o 

grande aliado do processo de melhoria da raça brasileira. 

     Muitos escritores abraçaram a causa de Coelho Neto e 

fizeram dele um verdadeiro patrono das idéias em favor do 

esporte. Neto se tornava um verdadeiro símbolo de luta em 

favor do futebol. Entre os defensores, Afrânio Peixoto, em 

artigo para a revista  Atlhética, argumentava em prol do 

jogo da bola:

Esse  football,  esses desportos que dão saúde e 
força, ensinam a disciplina e a ordem, que fazem a 
cooperação  e  a  solidariedade,  me  enternecem, 
porque são grandes escolas onde se está refazendo 
o caráter do país (Ibid., p.211).

     Ao cortejar a adesão de Coelho Neto, os jornais da 

época indicavam a importância que a atuação do romancista 

assumia para os atletas interessados em difundir o futebol.

Ao ver no literato como o maior torcedor 
brasileiro, é atestada a grande repercussão da 
campanha do romancista entre os esportistas. 
Contribuindo para a transformação do futebol em um 
grande ideal social (Ibid., p.214).

     Mas não só de admiradores vivia o futebol. A partir da 

grande dimensão que o assunto tomava, alguns escritores 

negavam o esporte como brasileiro. Dos inimigos do futebol, 

em especial, Lima Barreto foi o primeiro a se manifestar 

contra o jogo da bola. 

     Afonso Henriques de Lima Barreto era mestiço, de 

origem humilde. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1881. Dedicou-

se de uma forma polêmica ao jornalismo e à literatura de 

crítica social. Por viver intensamente as contradições do 



século, é considerado um dos mais importantes escritores da 

nossa literatura. É autor de obras consagradas, como Clara 

dos Anjos,  Bagatelas e  Triste fim de Policarpo Quaresma, 

romance no qual critica o nacionalismo exagerado. Mesmo 

assim,  demonstrava  toda  essa  paixão  pelo  que  fosse 

puramente brasileiro, ao negar, por exemplo, o futebol, 

alegando ser um esporte intruso  no país.

     A boemia e o alcoolismo o levaram à morte prematura, 

em 1922, aos 41 anos. Segundo os literatos modernos, a 

principal  contribuição  para  a  literatura  contemporânea 

consiste  no  abandono  artificial  das  formas  e  da 

informalidade no estilo.

Lima Barreto procurou escrever ‘brasileiro’, com 
simplicidade. Para isso, teve que ignorar muitas 
vezes normas gramaticais de estilo, provocando ira 
dos meios acadêmicos conservadores e parnasianos( 
MAGALHÃES, CEREJA, 1995, p.263).

     Lima Barreto tinha repugnância quando o assunto era 

futebol e não entendia o porquê de tanta importância dada a 

ele por parte dos intelectuais.

     Explicava o menosprezo pelas seções esportivas dos 

jornais,  que,  para  ele,  só  seriam  lidas  pelos  próprios 

jogadores ou adeptos de outros “divertimentos brutais, mas 

quase infantis e sem alcance” (Ibidem, p.206 ).Para ele, um 

clube não merecia tanta atenção de um escritor.

Como elemento presente no cotidiano dos mais 
diversos grupos sociais, o jogo da bola constituía 
um novo meio de efetivação, por entre indivíduos 
pouco afeitos às discussões literárias, dos seus 



sonhos de transformações da sociedade (Ibid., 
p.227).
 

     Em 1918, foi escrito seu primeiro artigo contra o jogo 

da bola. Lima Barreto não acreditava na penetração social 

do futebol e fingia não entender os termos ingleses. Via no 

esporte um fator de desunião, o “micróbio de corrupção e 

imbecilidade”, e “mau fator da nossa educação intelectual” 

(Ibid., p.221). Acreditava que o futebol constituía-se em 

uma das formas de continuação da dominação exercida durante 

décadas pelo regime escravista. 

     Entretanto, Lima Barreto não se limitou apenas às 

críticas através da literatura. Como estava em minoria e 

preocupado com a rápida popularização do esporte, fundou, 

em 1919, a “Liga Contra o Foot-ball”, com artigos sobre os 

prejuízos que o jogo provocaria na saúde dos praticantes. A 

imprensa que defendia o futebol era também alvo de críticas 

da Liga. O tom desses artigos era praticamente o mesmo: 

“fingindo-se um admirador do esporte, por não querer passar 

por retrógrado ou atrasado” (Ibid., p.219).

     Junto com as críticas, vinha a certeza de que, no 

futuro, o futebol seria um modismo do povo e que iriam 

sobrar apenas lembranças. Lima Barreto se impressiona com 

os  ataques  publicados  na  imprensa,  que  o  levam  a 

radicalizar sua posição em relação ao futebol.

Diabo! A cousa é assim tão séria? (...) Pois não 
acredito que um jogo de bola e, sobretudo jogado 
com os pés, seja capaz de inspirar paixões e ódios. 



(...)  Temos  esportes  em  quantidade.  Para  que 
metermos  o  bedelho  em  coisas  estrangeiras?  O 
futebol não pega, tenham certeza (Ibid., p. 215).

     Na Liga, usava ironia e atacava os que eram a favor, 

acusando-os de oportunistas e não passarem de retrógrados. 

A iniciativa logo recebeu críticas de outros intelectuais. 

Muitos jornais se manifestaram contra a Liga. Lima Barreto 

ironizava os discursos de Coelho Neto e fez dele o alvo 

principal:

O senhor Neto esqueceu-se do seu nome, da grandeza 
de sua missão de homem de letras, para ir discursar 
em semelhante futilidade. Os literatos, os grandes, 
sempre souberam morrer de fome, mas não rebaixaram 
a sua arte para simples prazer dos ricos. Os que 
sabiam alguma coisa de letras e tal faziam, eram os 
histriões; e estes nunca se sentaram nas sociedades 
sábias (Ibid., p. 217).

     O historiador Leonardo Afonso de Miranda acredita que 

essas divergências no âmbito do futebol nada mais eram do 

que a reafirmação das idéias políticas de cada grupo de 

autores.  Trocavam  arrogâncias  partindo  de  suas  próprias 

aspirações.

Brigando em torno dos sentidos que tentavam dar ao 
futebol,  esses  escritores  reafirmam  suas 
divergências políticas; para além das diferenças, 
no  entanto  todos  viam  o  público  ao  qual  se 
destinavam suas mensagens como uma massa amorfa, 
que  podia  ser  moldada  segundo  suas  próprias 
vontades (Ibid., p.229).

     Na verdade, nesta primeira fase, podemos notar o 

exagero por parte tanto dos contra quanto dos que eram a 

favor.  Entretanto,  em  Gol  de  letra,  de  Milton  Pedrosa, 

tanto exagero satisfazia a literatura na intenção destes 



escritores, mas não atingia ao povo que, segundo eles, era 

o que estava envolto no futebol.

É literatura requintada, feita por uma classe para 
divertimento  dessa  mesma  classe,  levando-se  em 
conta o enorme abismo que separa a elite e o povo 
do Brasil, elite cultivada e dona da vida, povo 
distante, analfabeto, deserdado. Esse povo jamais 
foi atingido pela literatura, destinada a um povo 
reduzido, de classes (PEDROSA, P.30).

4.2. Prosa no Modernismo: a bola rola...

     Na  década  de  30,  enquanto  o  rádio  encurtava  as 

distâncias, aproximando e diminuindo as extensões do país, 

nossa prosa de ficção vinha com força renovada. Data de 

1930 até 1945 a Fase Modernista no Brasil, na produção em 

prosa,  por  meio  de  autores,  como  José  Lins  do  Rêgo, 

Graciliano Ramos, entre outros. O romance regional ganha 

nova roupagem cultural e uma estética inovadora.

     O que se produzia nesta época era uma literatura de 

caráter  construtivo,  mais  madura,  aproveitando  as 

conquistas da geração de 22. 

     A busca do homem verdadeiramente brasileiro através do 

regionalismo foi levada ao extremo pelos romancistas, que 

adotaram  uma  visão  crítica  nas  relações  sociais.  Esta 

característica  ganha  uma  importância  até  então  não 



alcançada  na  literatura  brasileira  (MAGALHÃES,  CEREJA, 

1997, p.344).

     Com o progresso do rádio e do cinema, a construção 

posterior  de  grandes  estádios,  a  profissionalização  do 

futebol e a especialização de jornais e revistas, também o 

futebol  começou  a  ser  reconhecido  como  manifestação 

artística da nossa gente (cf.PROENÇA, 1981, p.3). 

     Entre muitos escritores que escreveram sobre futebol, 

destacam-se dois, que também encararam o jogo da bola com 

rivalidade.  Dois  nordestinos  que  “abandonaram” 

momentaneamente o regionalismo característico da época para 

observar o esporte que estava mexendo com a cabeça e com os 

pés dos brasileiros. 

     Graciliano Ramos e José Lins do Rêgo viveram parte da 

vida no Rio de Janeiro, uma das capitais intelectuais do 

Brasil no período, e puderam conviver com a projeção da 

modalidade perante a população. 

     Graciliano Ramos foi um dos que mais tratou o futebol 

com desdém. Seguindo os passos de Lima Barreto, publicou 

crônicas pessimistas contra o jogo, entre elas, “Traços a 

êsmo”,  uma  das  primeiras  editadas.  Sem  pestanejar, 

Graciliano Ramos não acreditava no sucesso do futebol.

Pensa-se em introduzir o futebol, nesta terra. É 
uma lembrança que, certamente, será bem recebida 
pelo  público,  que,  de  ordinário,  adora  as 
novidades. Vai ser, por algum tempo, a mania, a 
maluqueira,  a idéia fixa de muita gente.(...) O 
futebol  não  pega,  tenham  certeza(PEDROSA,  1981, 
p.165).



     Para ele, o futebol seria “roupa de empréstimo, que 

não nos serve” (Ibidem, p.167). Além da crença de que o 

jogo da bola fosse ser um modismo, abarcava em seu discurso 

literário a brasilidade e o regionalismo. Especificamente, 

no  argumento  anti-futebol,  essa  característica  também  é 

destacada.

Temos  esportes,  alguns  propriamente  nosso, 
batizados patrioticamente com bons nomes em língua 
de  preto, de cunho regional, mas, por desgraça, 
estão abandonados pela débil mocidade de hoje.(...) 
Reabilitem  os  esportes  regionais,  que  aí  estão 
abandonados:  o  porrete,  o  cachação,  a  queda  de 
braço,  a  corrida  a  pé.(...)  temos  esporte  em 
quantidade. Pra que metermos o bedelho em coisas 
estrangeiras?(Ibid., p.168).

     Herda deste momento histórico-literário, a linguagem 

coloquial  e  o  pavor  do  que  fosse  estrangeiro.  Mesmo 

criticando o esporte nas crônicas que tratam deste assunto, 

Graciliano Ramos não deixava de demonstrar a preocupação 

com  a  realidade  política  brasileira,  infiltrando  essa 

questão  nos  textos,  seja  debochando  ou  criticando  os 

componentes da República.

A  rasteira!  Este  sim  é  esporte  nacional  por 
excelência.  Todos  nós  vivemos  mais  ou  menos  a 
atirar rasteira uns nos outros.(...) E se algum de 
vocês tiver vocação para a política, então sim, é a 
certeza plena de vencer com auxílio dela. (...) Não 
há  político  que  não  a  pratique.  Desde  s.exa.  o 
senhor presidente da república até o mais jagunço e 
boécio coronel da roça, desses que usam sapatos de 
trança,  bochechas  moles  e  espadagão  da  Guarda 
Nacional,  todos  os  salvadores  da  pátria  têm  a 
habilidade  de  arrastar  o  pé  no  momento 
oportuno(Ibidem, p.168).



     Graciliano Ramos é considerado por muitos o melhor 

romancista  moderno  e  um  escritor  que  soube  exprimir  a 

realidade  psicológica  do  homem  nordestino.  Nasceu  em 

Quebrângulo,  Alagoas,  em  1892.  Mudou-se  para  o  Rio  de 

Janeiro e trabalhou como revisor nos jornais  A Tarde e 

Correio da Manhã. Transferiu-se para Maceió e lá  foi preso 

sob  acusações  de  ser  comunista.  Em  liberdade,  muda-se 

definitivamente para o Rio de Janeiro em 1945 e, seis anos 

mais tarde, torna-se presidente da Associação Brasileira 

dos Escritores. Escreveu obras primas como Vidas Secas, São 

Bernardo,  Memórias  do  cárcere,  entre  outros.  Morreu  em 

1953(NICOLA, 1992, p.289).

     Graciliano era contemporâneo e amigo de José Lins do 

Rêgo. Flamenguista “doente”, Lins do Rêgo dedicou parte de 

sua obra na exaltação do futebol.  Em 1936, o  Jornal dos 

Sports teve  a  idéia  de  convidar  pessoas  que  não  eram 

ligadas ao futebol para assinar colunas. José Lins do Rêgo 

era uma delas e escrevia a chamada Esporte e Vida. 

     Nasceu no engenho do Corredor, na cidade de Pila, na 

Paraíba.  Fez  Direito  em  Recife  e  se  integrou  ao  grupo 

modernista da capital. Morou em Minas Gerais, em Alagoas e, 

em  1935,  mudou-se  para  o  Rio  de  Janeiro.  O  romancista 

colaborou em vários jornais e foi eleito membro da Academia 

Brasileira de Letras. Grande parte da obra de Lins do Rêgo 

é voltada para o ciclo da cana-de-açúcar e para aspectos 

típicos da vida nordestina, como misticismo e o cangaço. 



Escreveu  Menino  de  Engenho,  Pedra  Bonita,  Fogo  Morto, 

Riacho doce e Água-mãe, de 1941, um romance otimista cujo 

protagonista era um jogador de futebol. Joca era um garoto 

talentoso de Maricá que tinha o Rio de Janeiro como destino 

para treinar em um clube grande de futebol e melhorar a 

situação da família.

Na parte esportiva (de um jornal) aparecia de fato 
o  seu  nome.  ‘Uma  descoberta  sensacional  do 
Fluminense’. Um diretor do aristocrático clube das 
Laranjeiras descobriu no Cabo Frio uma novidade. Um 
centro-avante. Dizem que a direção técnica espera 
treina-lo para o próximo Fla-Flu. E vieram elogios, 
mais palavras. Joca ouviu emocionado a leitura da 
notícia.  Ia  caminhando  para  o  sucesso  (Ibid., 
p.89). 

     Nem para o amigo pessimista José Lins do Rêgo escondia 

sua condição de torcedor e afirmava a Graciliano Ramos: 

“Vou ao futebol, sofro como um pobre-diabo”(PROENÇA, 1981, 

p.13). Sofria sim, com as derrotas do Flamengo, mas não 

deixava de prestigiar as partidas do clube do coração.

     José Lins do Rêgo respondia às críticas dirigidas aos 

que começavam a ver o futebol matéria-prima de suas obras 

literárias, ao dizer.

Para muita gente não será possível nada de grande 
com um assunto vulgar, como este da partida de 
futebol. Estes não se lembram dos jogos olímpicos 
nem dos poetas gregos. Não se lembram de que é o 
gênio criador, a fôrça de expressão, a magia da 
arte  que  fazem  os  romancistas,  os  poetas,  os 
pintores, os statuários (PEDROSA, 1967, p.34)

     Morreu em 1957 e, no mesmo ano, Nelson Rodrigues, na 

coluna “Meu personagem da semana”, escreveu uma crônica em 

homenagem ao amigo “Zé Lins”.



Homem  da  literatura,  do  esporte  e,  sobretudo, 
homem, em toda a plenitude desta condição.Morto e, 
no  entanto,  parece  mais  vivo  do  que  muitos  que 
andam por aí, que circulam, que batem nas nossas 
costas  e  cantam  piadas.(...)  E  sempre  que  o 
Flamengo vencer, lá estará o silêncio da gargalhada 
que não se escutará mais (CASTRO, 1994, p.34).

     Nesta época, os bem letrados ocupavam os lugares de 

jornalistas da imprensa. Na verdade, podemos observar que é 

através  destas  crônicas  e  da  imprensa  esportiva  recém-

estruturada  que  passamos  a  entender  como  era  tratado  o 

futebol daquele tempo. Seja na condição de maléfico ou o 

contrário, o esporte ganhou espaço na mídia, fazendo com 

que a crônica ganhasse a cada dia a condição de produção 

jornalística e, ao mesmo tempo, literária.



5. CRÔNICA ESPORTIVA: O JORNALISMO DIFERENTE

   Do  grego  chronikós,  relativo  a  tempo  (chrónos),  a 

palavra crônica designava, na Era Cristã, uma relação de 

acontecimentos ordenados em uma seqüência cronológica. Na 

época, a crônica se limitava a “registrar os eventos sem 

aprofundar-lhes  as  causas  ou  tentar  interpretá-los” 

(MOISÉS, 1967, p.101). 

     A partir do Renascimento, o termo “crônica” foi 

transportado para “história”, e continuou a ser usado no 

sentido histórico ao longo do século XVI. Este estilo se 

desenvolveu na França, sempre berço das artes plásticas e 

literárias no mundo.

     Para os brasileiros, a crônica tomou uma diferente 

forma,  se  transformou  em  “prosa  poética,  humor  lírico, 

fantasia, etc., afastando-se do sentido de história, de 

documento  que  lhe  emprestaram  os  franceses”  (Ibidem, 

p.102).

     No Brasil, a crônica se expandiu 
principalmente  no  Rio  de  Janeiro,  em 
quantidade  e  em  qualidade  dos 
escritores,  embora  também  tenha  se 
manifestado em outras regiões do país. O 
estilo passou a se “confundir” com o de 
reportagem  de  ocorrências  sociais  no 
século XIX. Com o advento da imprensa, a 
crônica adere ao jornal, registrando as 
notícias e o dia-a-dia. Pouco depois, a 
crônica caiu nas graças dos escritores 
brasileiros.

     Para o autor de um texto, sabemos que uma coisa é 

escrever para o jornal e outra,  publicar no jornal. As 



reportagens  e  notícias  escritas  para  o  veículo  são 

exclusivamente destinadas a ele e são substituídos a cada 

dia  por  outros,  com  novas  notícias,  novos  fatos.  Ao 

contrário,  os  publicados  no  jornal  não  estão 

necessariamente  presos  a  fatos  imediatos.  No  caso,  um 

poema, uma novela e um conto estampados no jornal seriam 

atemporais  e  podem  ser  publicados  na  imprensa  sem 

comprometimento factual imediato.

     A crônica vive a ambigüidade de estar enquadrada nos 

dois  casos.  Ela  difere  da  matéria  substancialmente 

jornalística  porque,  apesar  de  ter  o  cotidiano  como 

registro permanente, tem opinião intrínseca e retrata além 

do que é objetivo.

     Na prática, o cronista seria uma mistura de jornalista 

e poeta, ao retratar o cotidiano verdadeiro com uma dose de 

fantasia.

         A crônica oscila, pois, entre a reportagem 
e a literatura, entre o relato impessoal, frio e 
descolorido  de  um  acontecimento  trivial,  e  a 
recriação  do  cotidiano  por  meio  de  uma 
fantasia.(...)  O  mais  da  crônica  em  que  se 
localiza tal segmento livra-se da reportagem pura 
e  simples  graças  a  outros  ingredientes 
propriamente literários, dos quais é de ressaltar 
o humor (Ibid., p.105).

     Praticamente  em  toda  crônica,  os  indícios  de 

reportagem se mesclam com os da literatura. Em geral, a 

crônica  tem  características  específicas.  É  relatada  em 

texto curto, breve, de estilo simples e geralmente, quando 

publicada em jornal ou revista, ocupa uma coluna. 



     Tem linguagem direta, acessível, espontânea, variando 

entre o coloquial e o literário. As figuras de linguagem e 

a subjetividade dão uma outra roupagem no texto.

     Encontramos na crônica a maior manifestação literária 

em relação ao futebol, que soube, através de grandes nomes 

da nossa literatura, descrever os acontecimentos do mundo 

da bola, suas relações com as demais esferas sociais, em 

vocabulário, estilo e flagrantes exclusivos.

     Resgatando a linguagem dos grandes narradores do 

rádio,  a  crônica  esportiva  foi,  aos  poucos,  ganhando 

relevância no panorama brasileiro. Nas épocas anteriores, 

poucos autores se aventuravam a trabalhar com o tema. 

     Mário Rodrigues Filho foi o pioneiro neste estilo, mas 

estava mais envolvido com a criação e desenvolvimento do 

jornalismo esportivo no país. Contudo é autor de várias 

obras  sobre  futebol,  entre  elas,  O  Negro  no  futebol 

brasileiro,  no  qual  aborda  de  uma  forma  histórica  a 

presença do jogador negro no futebol de nosso país. 

     Muitas destas crônicas são vistas como literatura, a 

partir do nosso próprio conceito do que seja literário. De 

narrativa  curta,  emoções  de  um  momento  específico, 

passagens  ou  recordações  de  um  cotidiano,  a  crônica 

esportiva  informa  os  fatos  esportivos  de  uma  maneira 

diversificada. É parecida com o conto, mas está livre de 

grandes  enredos,  de  personagens  variados,  de  grandes 

antagonismos.



     Entretanto, se colocarmos os conceitos literários e 

compararmos com os da crônica esportiva, há uma questão 

importante a ser discutida: a verossimilhança.

         Seja qual for a idéia de desrealização do 
real  (para  realização  do  fenômeno  literário 
através  dos  recursos  artesanais,  estilo,  etc. 
Alegorias, por exemplo), seja qual for a variante 
da idéia de Literatura, e agora, associada à de 
verossimilhança, fica difícil trabalhar a crônica 
esportiva,  já  que  ela,  em  princípio,  tem  como 
carro- chefe, e condutor mesmo, o real (PROENÇA, 
1981, p. 29).

     Entretanto, o próprio conceito de literatura vem 

evoluindo no sentido do que é verossímil. Hoje, não há 

muita preocupação com modelos e gêneros. Muitas narrativas 

“se confundem” com o real. 

     Nossos cronistas utilizam a manipulação de vocabulário 

específico do mundo do futebol e muitas expressões foram 

criadas e divulgadas por eles.

     Em uma linguagem expressiva e metafórica, o escritor 

esportivo se apóia no real, se compromete, de alguma forma, 

com a realidade de um fato.

         A crônica esportiva, em resumo, oferece campo 
de trabalho que nos permite uma visão global, ampla, 
do mundão popular/democrático, de nossas gentes e de 
nossos hábitos, favorecendo a quem as escreve, de uma 
forma  ou  de  outra,  aproximar-se  do  conceito  de 
atuante,  do  fazer  artístico(práxis  literária,  no 
caso);  chances,  assim,  à  aproximação  do  realismo 
crítico-dimensão  e  força  social,  participante, 
humanista(no sentido de “com os pés no chão”), que se 
pretendem íntimos de quem exerce o ofício de escritor 
(Ididem, p.31).



5.1. À sombra dos cronistas imortais

     “A crônica é o lugar do registro do 
cotidiano  filtrado  pelos  olhos  do 
cronista”  (RIBEIRO,  1998,  p.173).  Por 
isso,  na  hora  do  lance,  olhos 
experientes  de  grandes  escritores  se 
dirigiram e perpetuaram momentos únicos 
do  nosso  futebol.  Em  especial,  três 
nomes  da  literatura  brasileira 
eternizaram o jogo da bola no Brasil em 
estilos  únicos  em  forma  de  crônica 
esportiva:  Nelson  Rodrigues,  João 
Saldanha e Armando Nogueira.

5.1.1.Nelson Rodrigues: “E só.”

 Ninguém  jamais  retratou  um  jogo  de  futebol  como 

Nelson Rodrigues. Na verdade, o futebol era uma das grandes 

paixões  do  escritor  de  Vestido  de  Noiva,  Engraçadinha, 

entre outras obras da literatura e do teatro brasileiros.  

     Nelson Rodrigues nasceu no Recife, Pernambuco, em 

1912, curiosamente ano do primeiro Fla-Flu da história. 

Mudou-se para o Rio de Janeiro cinco anos depois, onde 

viveu até a morte, no dia 21 de Dezembro de 1980.

     Seguindo os passos do pai, Mário Rodrigues, Nelson foi 

jornalista e torcedor do Fluminense. Foi repórter policial, 

cronista de jornal, teatrólogo, dramaturgo, romancista e 

contista. Entretanto, destacou-se no jornalismo esportivo 

com crônicas de estilo inconfundível. 

A vida pessoal de Nelson Rodrigues sempre foi marcada 

pela  polêmica  e  pela  tragédia:  o  assassinato  do  irmão 

Roberto, aos 17 anos (que foi morto por uma mulher que, na 



verdade, desejava matar o pai), os casamentos e as amantes, 

a miséria, o nascimento de uma filha cega, surda e muda com 

problemas cerebrais, a captura do filho Nelsinho, preso e 

torturado  pelo  regime  militar  que  Nelson  Rodrigues 

defendia. Teve três enfartes, duas úlceras e tuberculose. 

Todos estes problemas influenciavam a obra rodriguiana, que 

foi cunhada por uma atmosfera mórbida, um humor negro, de 

tom pessimista. 

Em 1936, o Jornal dos Sports era comandado pelo irmão 

Mário Filho, que teve a idéia de convidar pessoas que não 

eram ligadas ao futebol para assinar colunas de opinião. A 

proposta era que literatos escrevessem sobre o assunto. E 

como Nelson era um dramaturgo conhecido, não ficou no banco 

de reservas.  

     Publicou seus textos em colunas na Manchete Esportiva, 

de 1955 a 1959, e depois no jornal  O Globo, a partir de 

1962, as quais marcaram a visão poética do esporte. 

     Nelson inaugurou a participação no Jornal dos Sports, 

com  uma  crônica  de  título  bastante  significativo:  A 

descoberta do Brasil, em que destacava a taça Jules Rimet, 

que  anos  mais  tarde  foi  roubada  da  CBF.   No  texto  de 

estréia, Nelson já traçava o percurso que iria seguir na 

carreira de cronista esportivo: resgatar o orgulho de ser 

brasileiro  de  uma  forma  inteligente,  humorada  e  que 

rapidamente caiu no gosto popular. 



     Na revista  Manchete Esportiva, era autor da coluna 

chamada Meu personagem da semana. No jornal  Última Hora, 

assinava À Sombra das Chuteiras Imortais, com crônicas de 

1950 a 1970, ressaltando nossas vitórias nas copas de 58, 

62 e 70. A pátria de chuteiras, outra importante fase de 

Nelson, estendeu-se até 1978. 

Para ele, a verdade do futebol estava além do que os 

olhos podiam ver. Quase cego (tinha perdido 30% da visão), 

superava a dificuldade da enxergar ao usar a audição e a 

imaginação como suportes para escrever. Por isso, o rádio 

foi fundamental para a elaboração das obras do escritor. 

Nelson Rodrigues usava a emoção e a imaginação com o rádio. 

E  elogiava  os  locutores,  que  davam  dramaticidade  nas 

partidas e mais emoção nos lances.

         A  narração  esportiva  feita  pelas 
emissoras de rádio é exatamente isso. É ver algo a 
mais do que a bola, o lance em si. Talvez seja 
essa  a  dificuldade  encontrada  até  hoje  pela 
televisão, que se prende à imagem por dever de 
ofício  e  característica,  muitas  vezes  se 
esquecendo  do  que  gira  em  torno  do  espetáculo 
(GUERRA, 2001, p.47). 

 
     Recriava cada passe, cada drible, cada gol de uma 

forma única. Como jornalista e cronista, ele brincava com 

estruturas objetivas da categoria jornalística, afirmando 

que, antes da objetividade jornalística, os jornais eram 

mais  interessantes,  e  utilizava  associações  metafóricas, 

presentes nas narrativas literárias.



     A figura polêmica de Nelson Rodrigues, que teve como 

“escola”  as  redações  de  jornais,  ora  se  debruça  na 

realidade, ora mergulha na fantasia e, com ela, tece um 

retrato da realidade.

         Era literato de valor ambíguo e obra 
dramática  reconhecida,  mas  cujo  valor  de 
integração  entre  os  universos  jornalístico  e 
literário nos parecia passar desapercebido, ainda 
que  por  muitas  vezes  ligeiramente  apontado 
(RIBEIRO, 1989, p. 09).

     A  experiência  como  repórter  policial  e  cronista 

esportivo  valeu  a  Nelson  Rodrigues  o  domínio  de  uma 

linguagem direta, franca e objetiva. Era a linguagem de 

identificação com o público, que se firmou nos tipos e 

figuras criados por ele. 

     Nelson institui um vocabulário metafórico a partir de 

sua  vivência.   Do  livro  Futebol  e  palavra,  de  Ivan 

Cavalcante de Proença, foram enumeradas algumas expressões 

ditas e escritas por Nelson Rodrigues:

Pedia uma baba elástica e bovina
Sentou no meio fio e chorou lágrimas de esguicho
É de sair soltando fogos de artifício pelas ruas
Óbvio ululante
Franciscano 1X0
Se não tiver sorte, engole-se o palito do Chica-
Bom
Pôs as sandálias da humildade
Mortos tremeram no túmulo
Idiotas da objetividade
Lorpas, pascácios e bovinos
Mau tempo do 5ºato de Rigolleto
Lambe rapadura há dois mil anos
Vitória doce e santa
Bomba santa 
Barriga de tenor de ópera
Búfalo de marajó
Lacrais do boulevard



Remador de Ben-Hur
Trote de cavalo inglês (PROENÇA, 1981, p.130).

     As metáforas hiperbólicas de Nelson Rodrigues são 

normalmente memorizadas e comentadas pelos torcedores. O 

cronista  também  utilizava  o  narrador  intruso,  com 

expressões  como  “dirá  alguém...”,  “objetará  alguém...”, 

“poderá objetar o leitor” (Ibidem, p.36) e assim, criava 

uma aproximação, uma conversa com o leitor. Isso sem falar 

no Sobrenatural de Almeida. Os leitores se deliciavam com o 

personagem que servia para explicar o inexplicável. Por 

exemplo, quando acontecia de um time superior perdesse de 

um “Arranca Toco Futebol Clube” (como ele gostava de chamar 

os times pequenos), o responsável era o Sobrenatural de 

Almeida.

     A tarimba de quem comentava a idolatria popular 

através do futebol o transformou em um dos pioneiros das 

mesas redondas de esporte na TV. Participou da primeira na 

televisão brasileira, a Grande Resenha Esportiva, comandada 

pelo radialista Luís Mendes.

     Em uma entrevista bem humorada com Luís Mendes pela 

Internet,  o  radialista  conta  alguns  dos  comentários  de 

Nelson Rodrigues:

         Ele tinha umas coisas muito engraçadas. 
Quando ele queria encerrar um assunto, dizia: "É 
só". Ou seja, "não se fala mais nisso". Ele sempre 
usava isso. (...) Todos os fatos inexplicáveis, ele 
responsabilizava o Sobrenatural de Almeida. Se um 
time inferior ganhasse de um time superior, se o 
Bonsucesso ganhasse do Fluminense, por exemplo, ele 
dizia:  "O  Sobrenatural  de  Almeida  não  deixou  o 



Fluminense  ganhar,  e  ajudou  o  Bonsucesso 
descaradamente".  Era  a  linguagem  dele.   Nelson 
também  tinha  alguns  termos  específicos  para  se 
referir  ao  jogo:  "porfia",  "contenta",  "peleja" 
(MENDES, 2001, p.2). 

     Intencionalmente, gostava de usar chavões, frases 

feitas, cismas ou crendices do povo, dos tipos “Só Deus 

sabe...”, “Quem é vivo sempre aparece...”

         Os componentes intrínsecos da crônica de 
Nelson  se  adaptam  perfeitamente  ao  fanático  e 
hiperbólico  torcedor  de  um  time  (grupos, 
coletividade, portanto). Ou, também a uma certa 
elite (intelectual ou não) que se delicia com as 
imagísticas e o estilo de autor, sem se importar 
muito (essa elite) com o futebol, a não ser em 
seus aspectos mais exóticos.(Ibidem, p. 31)

Era capaz dos maiores sacrifícios pelo Fluminense. O 

Maracanã era o templo onde Nelson se penitenciava. Lá, ele 

desfraldava  o  espírito  e  lavava  a  alma,  vibrando  pelo 

tricolor carioca. 

         Nelson era uma pessoa que não gostava de 
viajar, nem de se afastar muito de casa. Costumava 
dizer que o lugar mais distante que visitava era o 
Méier  (bairro  do  subúrbio  carioca).  Uma  vez,  o 
Fluminense foi jogar em Niterói. Neste tempo, na 
década  de  60,  não  havia  ponte  entre  as  duas 
cidades, só se chegava lá de barca. Quando entrei 
na barca, dei de cara com Nelson, ele virou-se para 
mim  e  disse:  "Ao  que  me  leva  o  Fluminense, 
atravessar  o  Atlântico!"  Ele  estava  indo  só  a 
Niterói, que é logo ali, ao lado do Rio de Janeiro 
(Ibidem, p.2).

     Em se tratando de imprensa, Nelson Rodrigues não a 

poupava com críticas aos “idiotas da objetividade”, como 

ele acusava a frieza da televisão. E ainda afirmava que o 

videotape era burro. 



     Mesmo fazendo comentários únicos, ao assistir a um 

jogo,  o  escritor,  por  não  enxergar  direito,  precisava 

sempre de um “auxiliar”.

         Ele ficava na tribuna da imprensa, 
sentadinho. E olha, vou contar uma coisa curiosa, 
ele  não  via  direito  o  jogo.  Ele  nem  olhava. 
Quando  ouvia  aquela  vibração  de  público  ele, 
perguntava para quem estivesse do lado: "O que 
foi que aconteceu?" Aí, o outro dizia assim: "O 
fulano perdeu um gol na cara do gol..." No dia 
seguinte, estava tudo lá no jornal, ele escrevia 
como se tivesse visto... Ele não prestava muita 
atenção. Acho que ele via o jogo, mas se distraía 
(Ibid., p.2).

     Os comentários e textos primorosos se davam graças à 

alma sensível de um gênio que nasceu sabendo escrever o 

futebol na linguagem em que ele se desenvolveu: com a força 

e o apelo popular. E só.

5.1.2. João Saldanha: O Papa dos Comentaristas

   De solitária, só a estrela do time. O botafoguense 

João Saldanha costumava iniciar os programas de rádio e de 

TV com a expressão “Meus amigos...”, uma manifestação que 

cogitava a proximidade torcedor-comunicador, demonstrando 

um laço imaginário de amizade e simpatia nas narrações. 

Sempre carismático e bem humorado, o Papa dos Comentaristas 

também  dedicou  parte  da  vida  para  escrever  crônicas  de 

futebol.

     Com  um  incrível  poder  de  comunicação,  Saldanha 

expressou  através  de  Os  subterrâneos  do  futebol,  Meus 



amigos e  Futebol e outras histórias a língua que o povo 

entendia e gostava.

      Nasceu em na cidade de Ibirocai, interior do Rio 

Grande do Sul, em 1917, e chegou ao Rio de Janeiro de 1931. 

No mesmo ano, se apaixonou pelo Botafogo e virou sócio do 

clube.

     Casou-se sete vezes, teve quatro filhos. Sem formação 

jornalística,  trabalhou  no  rádio,  na  TV  e  em  veículos 

impressos. Começou na Rádio Nacional no final dos anos 50 e 

depois foi para a TV Rio. Esteve nos jornais Última Hora, O 

Globo,  Jornal  do  Brasil.  Passou  também  pelas  rádios 

Continental, Guanabara, Rádio Globo e pela TV Manchete. Seu 

último trabalho foi como comentarista pela Manchete, na 

Copa de 90. Saldanha, já doente, de cadeira de rodas, foi 

narrar a Copa e morreu em Roma, aos 73 anos, de edema 

pulmonar agudo (cf.BEDENDO, 1996, p.19)

     João Saldanha teve o privilégio de trabalhar com o 

futebol  nos  “dois  lados”.  Além  de  retratar  através  da 

imprensa os acontecimentos do esporte, foi treinador de 

futebol do Botafogo e da Seleção Brasileira. Saldanha, até 

o momento, foi o técnico de melhor desempenho na Seleção: 

venceu dez dos onze jogos que disputou. 

     Do Brasil, foi o comandante de 1968 a 1970. Por causa 

de  desentendimentos  com  dirigentes,  abandonou  a  Seleção 

Canarinho,  mas  destinou  uma  carta  aberta  ao  futebol 

brasileiro,  com  denúncias  e  apelos  ao  Ministério  da 



Educação. Nela, criticou os altos salários dos jogadores, 

os atletas mulherengos e farristas e aqueles dirigentes que 

brigavam por vaidade.

     Esta atitude foi um dos grandes motivos pelos quais 

Saldanha deixou marcas positivas na Seleção: não era neutro 

nem apolítico, demonstrava sua preocupação com o futuro do 

nosso futebol de uma forma clara e sincera.

         Saldanha pedia o “Tratado de Latrão” para 
o futebol. Um trato que estabelecia as relações 
entre o Estado e a Igreja, mas que no caso, seria 
entre o futebol e o esporte em geral. Explicava 
que  sem  o  “Tratado  de  Latrão”  o  nosso  esporte 
jamais teria um bom aproveitamento Olímpico e que 
o  futebol  brasileiro,  correria  o  risco  de  ser 
superado  pelo  crescimento  do  futebol  de  outros 
países (BEDENDO, 1996, p.34).   

     Como treinador, sabia falar a língua dos jogadores e 

os tratava com dignidade e respeito, de forma séria, como 

profissionais.

     Era franco, polêmico e direto. O vocabulário de 

Saldanha  fazia  ligação  direta  com  o  mundo  do  jogador, 

revelando sua origem humilde e a crença depositada na bola 

para dar um futuro melhor para a família.

         A esse tom coloquial se transporta a 
prosa  do  autor,  exigindo  dele  permanente 
fidelidade ao “jeitão” simples e descontraído que, 
por  sua  vez,  se  identifica  com  os  períodos 
telegráficos,  as  frases  nominais 
(despojadíssimas), com o vocabulário que o povo 
conhece, facilmente “desconfiável” pela moçada do 
futebol (POENÇA, 1981, p. 33).

     O rádio o transformou em um comunicador de todas as 

classes, para todos os gostos. Saldanha era um profissional 



dono de uma cultura geral que  dava a ele embasamento para 

qualquer tipo de discussão. De jeito simples, expressões 

comuns,  daquelas  de  torcedor  de  rua,  transformava  uma 

partida  em  um  bate  papo  informativo  e  enriquecedor,  em 

termos  de  conhecimento.  Era  um  homem  inteligente,  de 

credibilidade, que transportava para os comentários de um 

jogo  outras  informações  importantes  do  mundo  da  bola. 

Colocava  sempre  em  pauta  os  principais  temas  atuais  do 

futebol,  como  a  falta  de  organização  dos  jogos,  o 

calendário  desordenado,  ao  marketing  excessivo  e  às 

partidas milionárias, onde só eram defendidos interesses 

dos clubes. 

     João Saldanha comentava os jogos com criatividade e 

cultura.  Quando  um  jogo  estava  ruim  por  exemplo,  ele 

buscava outros elementos para entreter o ouvinte, como as 

travas das chuteiras, os gramados.

         Saldanha utilizava-se de um recurso que 
agradava e ainda agrada ao popular: a provocação e 
a  manutenção  de  uma  tensão  entre  o  real  e  o 
imaginário. É que muitas vezes em uma partida de 
futebol, quando ia comentar um lance, contava uma 
história que ninguém conhecia, utilizando-a como 
referente, às vezes até com base metonímica, para 
o verdadeiro, para o tema central (BEDENDO, 1996, 
p.39). 

     Ele comentava como se fosse um torcedor qualquer. 

Criou expressões que acompanhavam o ritmo espontâneo e que 

enriqueciam seus comentários:

A vaca vai pro brejo
Estar no bagaço
Bola de rugby



Catimba
Coelhinho de desenho animado
Descobrir o mapa da mina
Mostrar o mapa da mina
Entregar o ouro aos bandidos
Fazer Borbolha
Ir para o vinagre
Linha burra de quatro zagueiros
Macaquinho namorado da girafa
Resultado vem do tambor
Sair com o macaquinho de realejo
Trivela
Quizumba
Zona do agrião
Voltador oficial (PROENÇA, 1981, p.130).

João Saldanha escrevia da mesma forma que falava, sem 

fazer  distinção  entre  linguagem  dos  três  veículos  de 

comunicação nos quais trabalhava, uma preocupação comum dos 

jornalistas atuais.

     Em  prosa  coloquial,  utilizava  frases  nominais  e 

assumia o papel de contador de histórias: a introdução era 

um  simples  “Era  uma  vez...”  que  passou  a  ser  marca 

registrada nos textos de futebol. 

         A crônica de João Saldanha “se casa” com 
aqueles grupos de caras que realmente acompanham o 
futebol ”desde criancinhas”, e na esquina “moram” 
com o futebol, e almoçam e jantam o futebol. Por 
isso, talvez, João lembra em seus comentários que 
a renda de tal jogo foi baixa porque, “sacumé”, a 
moçada está dura...”. É o coloquial dos cariocas. 
Coloquial  esse  que  se  projeta  através  do 
artesanato  maior,  à  crônica  do  autor  (Ibidem, 
1981, p. 30).

     Saldanha utilizava recursos de agrado popular, uma 

provocação com a tensão entre o real e o imaginário. Ainda 

criou  frases  que  marcaram  época,  como  “O  goleiro  deve 



dormir com a bola. Se for casado, com as duas” (GUERRA, 

2001, p.50).

     Os  comentários  abriam  espaço  para  o  anti-herói 

moderno, o super-homem da bola problemático, infrator da 

ordem, que não seguia regras. O pernambucano Almir, que 

jogou no Santos, Flamengo, no Vasco e no exterior, foi 

protagonista  de  várias  crônicas  de  João  Saldanha. 

Entretanto, o escritor eternizou em suas palavras o jogador 

Mané Garrincha, grande ídolo do Botafogo e um dos maiores 

jogadores do futebol-arte de todos os tempos. Garrincha foi 

destaque em grande parte das narrações de Saldanha, que 

revelou o jeito único de Mané “driblar” a vida.

     Hoje João Saldanha é reconhecido como o Papa dos 

Comentaristas devido a todos esses elementos de aproximação 

torcedor-comunicador.  Além  disso,  conta-se  o  talento  de 

quem foi, ao longo dos anos, um homem que viveu o futebol. 

Dentro  e  fora  das  quatro  linhas,  Saldanha  soube 

intensamente expressar as alegrias e decepções do esporte 

de  uma  maneira  simples,  de  forma  mais  próxima  do 

entendimento popular.

5.1.3. Armando Nogueira: Na busca da palavra, o lance 
perfeito

 
  “Escrever  é  encantar  palavras”.  Assim  Armando 

Nogueira  define  a  atividade  que  exerce  desde  1950  como 



jornalista esportivo, na qual descreve os fatos e fascina 

os leitores com a arte de escrever. O estilo de Nogueira o 

tornou  um  dos  cronistas  esportivos  mais  respeitados  do 

país.

     Armando Nogueira nasceu em 14 de janeiro em Xapuri, no 

Acre.  Formou-se  em  Direito,  mas  foi  o  jornalismo  a 

profissão que adotou para a vida. Começou como repórter e 

redator no Diário Carioca. Depois, foi colunista esportivo 

na revista  Manchete, repórter fotográfico em  O Cruzeiro, 

produtor e apresentador de vários programas jornalísticos 

esportivos na TV Rio e na TV Globo. Na Globo, exerceu o 

cargo de diretor da Central de Jornalismo.

     Sobre  futebol,  escreveu  Drama  e  Glória  dos 

bicampeonatos,  Na grande área,  O Homem e a bola,  Bola na 

rede e Bola de cristal.

     Assim  como  os  demais  cronistas  e  jornalistas 

esportivos, o rádio foi o veículo de maior inspiração. No 

Acre,  quando  adolescente,  Armando  Nogueira  escutava  as 

partidas de futebol pelo rádio que, para ele, foi também o 

responsável  pela  popularização  do  esporte.  Nogueira 

acreditava que a transmissão pelo rádio fazia dos jogadores 

“quase perfeitos”, a partir da criação do entusiasmo do 

locutor.

    Uma das características que destaca o estilo de Armando 

Nogueira é a busca profunda de uma estética na hora de 

escrever. As crônicas dele são providas de vários elementos 



estruturais literários, como metáforas, jogo de antônimos, 

música, sonoridade e aliteração. Utilizava o emprego da 

palavra adequada em uma colocação esteticamente clara nas 

frases. 

     Providas de ritmo e simplicidade, os decassílabos 

precisos eram preferidos na poesia de Armando Nogueira. As 

palavras do jornalista fornecem elementos de imaginação dos 

fatos. Propositalmente, o escritor faz com que os leitores 

tenham a imagem do que foi escrito.

     Armando Nogueira sempre teve na língua portuguesa uma 

verdadeira paixão. Gosta de análises lógicas, de conhecer a 

origem  racional  de  todas  as  palavras  da  nossa  língua. 

Gostava tanto que, além de ter estudado latim, decorava 

poemas de escritores brasileiros, como os do simbolista 

Augusto dos Anjos. Deles, surge inspiração para um prosa 

lírica, com graça, enxuta e precisa. Mesmo assim, costumava 

dizer  que  não  era  escritor,  apenas  uma  “pessoa  que 

escreve”. 

         O  escritor  é  o  homem  que  faz  da 
literatura o seu ofício e que tem um compromisso 
com a obra literária. É um predestinado. Eu não 
sou um predestinado para a criação literária. Já 
disse que sou um escritor de ocasião (NOGUEIRA, 
1987, p. XII).

     Tanto cuidado pela palavra tem no futebol o universo 

mais propício devido à emoção do jogo e dos elementos que o 

envolvem.

         Comecei escrevendo como simples torcedor, 
como  um  homem  de  arquibancada,  sem  os 



condicionamentos éticos que a profissão viria me 
impor, impedindo-me de usar o coração a serviço do 
ofício(...)Mas a moral do meu ofício não permitia 
que  eu  defendesse  nas  colunas  do  jornal  as 
posições do torcedor. A partir daí, me preocupei 
com os valores estéticos do futebol: passei a vê-
lo como uma manifestação de arte (Ibidem, p. XVI). 

     Era  um  estilista  em  se  tratando  de  colocação 

vocabular.  Em  suas  crônicas,  encontra  espaço  para 

demonstrar conhecimento e cultura. Ainda sim, utiliza uma 

linguagem popular, de fácil entendimento para o torcedor.

     Muitos elementos de uma visão trágica e saudosista se 

mostram no texto de Nogueira. A solidão dos cronistas e dos 

árbitros de futebol, a infância, a inocência de uma pelada 

de  rua,  a  busca  excessiva  dos  tempos  perdidos,  são 

constantes no intuito de resgatar o lado humano do futebol.

         A vida do jogador de futebol começa numa 
bola de meia. Nunca ninguém soube ao certo quem, 
abaixo de Deus, dispõe sobre a sorte dessa mágica 
aliança entre um menino e um brinquedo (NOGUEIRA, 
1994, p. 11). 

     A narrativa nem sempre é despojada. Usa o emprego do 

aposto, explicando ou sintetizando com sugestões e pausas 

oportunas nas crônicas. 

     Defensor do futebol arte, não faltaram inspirações 

para as crônicas de Armando Nogueira. Didi, Djalma Santos, 

Pelé e Mané Garrincha e até o argentino Diego Maradona, 

foram  protagonistas  das  mais  belas  escritas  pelo 

jornalista. Todos estes desempenham um importante papel nas 

colunas diárias e nos livros escritos por ele. 



     Algumas frases ficaram famosas, como “O drible é 

triunfo  do  eu  da  inspiração  sobre  o  eu  da  obrigação”, 

“Jogador comum vê a jogada. Craque antevê”, “Para entender 

a alma do brasileiro, é preciso surpreendê- lo no instante 

do  gol”,  “Crítico  de  futebol  é  um  privilegiado  que  só 

começa  a  jogar  quando  o  jogo  termina:  por  isso  ganha 

sempre”, “Se Pelé não tivesse nascido gente, teria nascido 

bola”, “O mais dramático no destino do goleiro é que ele 

está ali para negar a dimensão da profundidade”, “ Ah, como 

é triste a bola assexuada do zero a zero”, “A bola rola 

para todos, mas só dá bola para alguns”.

     Como todo bom amante do futebol, também tem um time do 

coração: o Botafogo, do Rio de Janeiro. Acompanha, assiste 

aos jogos, entretanto, não é tão fanático a ponto de fugir 

da realidade e defender o alvinegro quando o time joga mal 

ou estiver passando por alguma fase ruim. Mas confessa: 

Cronista esportivo que não torce, deve mudar de profissão. 

(CAPELLANNO, 1999, p.47).



5.2. Contemporâneos da crônica
  
    Milton Pedrosa, em Gol de letra, em 1967, afirmava que 

os  escritores  brasileiros  deixavam  a  desejar  quando 

declarava que a produção deles sobre futebol era pequena em 

relação  à  projeção  nacional  que  o  esporte  apresentava. 

Pedrosa  enumerou  algumas  razões,  como  o  preconceito  da 

sociedade em relação à popularização do esporte, que deixou 

de ser elitista e passou a ser praticado pela classe baixa; 

as origens da intelectualidade brasileira, mais distante da 

nossa realidade e mais interessada nos berço europeu, onde 

foi  educada;  a  falta  de  mercado,  já  que  a  maioria  da 

população  interessada  no  assunto  era  analfabeta;  o 

distanciamento do trabalho braçal, exclusivo de negros e 

índios, para o trabalho intelectual, da elite aristocrática 

(cf.PEDROSA, 1967, p.16).

     Hoje, essa situação não modificou muito. Essa questão 

já evoluiu, mas o futebol ainda reflete pouco na literatura 

brasileira.  O  assunto  desperta  pequeno  interesse  nas 

editoras,  que  abriram  as  portas  para  as  biografias  de 

craques famosos, mas deixaram de lado a produção artístico-

literário, como crônicas, contos e romances. As editoras 

alegam que o jogo é conseguido apenas no momento em que 

acontece e não podem ser reproduzidos com palavras. 

     O que podemos constatar é que muitos escritores lidos 

e famosos, tanto ontem quanto hoje, produzem poucas obras 



relacionadas ao futebol e alguns esforçam-se para espelhar 

em suas páginas a grande paixão dos brasileiros. 

     Embora  façam  sucesso,  as  publicações  atuais  de 

crônicas se restringem ao que já foi publicado na mídia, 

que abre espaço para as colunas de opinião.

     Hoje a crônica sobrevive graças a alguns cronistas que 

escrevem  para  os  meios  de  comunicação.  Em  praticamente 

todos os jornais brasileiros, existe pelo menos um cronista 

esportivo para descontrair a cobertura esportiva.

     Os cronistas contemporâneos resgataram dos grandes 

nomes as principais características da crônica entre elas, 

o bom humor, a descontração, a procura de um estilo próprio 

em oferecer o prazer na leitura.  

     De todos os cronistas, Juca Kfouri é considerado o 

mais polêmico da atualidade. Jornalista há 30 anos, Kfouri 

não  poupa  críticas  aos  cartolas,  aos  políticos,  à 

desorganização  do  futebol  e  sempre  se  posiciona  de  uma 

forma  forte  sobre  os  assuntos  atuais  relacionados  ao 

esporte. É um jornalista engajado no assunto. Foi diretor 

das revistas Placar e Playboy, comentarista da Rede Globo e 

do SBT, colunista dos jornais O Globo e Folha de São Paulo. 

Atualmente  tem  uma  coluna  no  jornal  Lance! e  outra  na 

revista  Carta  Capital.  Juca  Kfouri  é  apresentador  do 

programa  Bola  na  Rede!,  da  Rede  TV! e  participa  de 

programas  de  rádio.  Como  todo  cronista  esportivo,  Juca 



Kfouri torce e se posiciona em favor do time de coração, o 

Corinthians.

     Outro cronista que vem se destacando é o ex-jogador 

Tostão. Craque nos anos 60 e 70, com as camisas do Vasco e 

do Cruzeiro, o atleta da Seleção Brasileira se aventurou a 

escrever crônicas é hoje é um dos mais lidos e comentados 

do Brasil. Já teve uma coluna na Placar e hoje escreve para 

o Jornal do Brasil e o Estado de Minas e, em ambos, além da 

crônica,  fornece  algumas  notas  informativas  sobre 

campeonatos menores ou sobre outros factuais do esporte. 

Tostão demonstra conhecimento, por ter sido jogador, ao 

comparar, por exemplo, os atletas de hoje com os craques da 

daquela  época.  Tais  opiniões  não  são  aleatórias  e 

saudosistas, mas pertinentes e atuais no que se trata de 

comparar o futebol arte das décadas passadas com o futebol 

de resultados que permanece hoje.

     Assim como Tostão, o jornalista Oldemário Touguinhó, 

incorpora, junto às suas crônicas no Jornal do Brasil, uma 

parte para as últimas notícias do esporte.  Fair Play é o 

nome da sessão a qual ele dedica a outros esportes, como 

atletismo,  iatismo,  tênis  e  outras  notícias  o  futebol 

mundial ou assuntos políticos relacionados ao esporte. As 

colunas de Touguinhó também são vistas como bem completas 

porque, além do entretenimento da crônica, há informação 

sobre os últimos e os próximos acontecimentos do mundo do 

esporte.



     Mais literatos do que jornalistas, o mineiro Roberto 

Drumond  e  o  gaúcho  Luís  Fernando  Veríssimo  também 

contribuem diariamente nas páginas dos jornais com textos 

esportivos. Autor de alguns romances, como Hilda Furacão e 

Sangue de Coca-cola, Drumond poetisa as notícias do futebol 

diariamente  em  O  Estado  de  Minas.  Sua  coluna  é  feita 

somente de crônicas, que abordam, principalmente os times 

mineiros. Quando quer abordar outro assunto, o faz em forma 

de  PS1  e  PS2.  Usa  rima,  aliteração  e  metáforas  para 

apresentar  as  vontades  do  torcedor  e  a  posição  dos 

integrantes dos times. 

     Luis Fernando Veríssimo herdou do pai a vontade de 

escrever  com  simplicidade  e  emoção.  Acrescentou 

divertimento  e  informação  para  entreter  o  público  com 

notícias prazerosas de se ler. Começou escrevendo no jornal 

Zero  Hora,  depois  para  o Folha  da  manhã.  Têm  diversos 

livros editados, entre As Cobras, Família Real e Ed Mort. 

Sempre interessado nos assuntos nacionais, tanto políticos, 

quanto comportamentais, o futebol certamente serviria como 

fonte  de  inspiração  do  jornalista.  Hoje  colabora 

aleatoriamente  em  diversos  jornais  no  Brasil  e  algumas 

revistas.

     Washington Rodrigues, mais que um cronista, é um 

apaixonado pelo futebol. O Flamengo, time do coração, é 

tema  constante  nas  crônicas  que  escreve  diariamente  no 

Jornal dos Sports e, claro, no  site O Mais querido, com 



curiosidades e história do clube e dos jogadores do rubro-

negro carioca. Muitos leitores percebem a semelhança com os 

textos de Armando Nogueira, como a linguagem e o modo de 

colocação vocabular. Uma das características que diferia os 

dois  é  a  maneira  de  demonstrara  a  paixão  pelo  time. 

Enquanto  Nogueira,  mesmo  apaixonado,  era  contido, 

Washington Rodrigues era apaixonado “enlouquecido”. Certa 

vez, quando o Flamengo ficou à beira de ser rebaixado para 

o  segundo  grupo  do  futebol  brasileiro,  em  1996,  o 

jornalista chegou a entrar em campo para ser técnico do 

time.

    Outro que faz questão de deixar bem claro que, na 

opinião dele, o melhor time do mundo é o dele, ou seja, o 

Botafogo, é Márcio Guedes. O jornalista, 54 anos, participa 

de mesas redondas desde 1978. Com a tarimba de todo este 

tempo convivendo com assuntos esportivos, hoje comanda seu 

próprio programa, na TVE, do Rio de Janeiro: o Ataque. No 

programa, recebe convidados entre jornalistas, jogadores, 

técnicos e dirigentes de futebol. Escreve para diariamente 

no carioca  O Dia e incorpora em sua coluna de opinião o 

Ping-pong, com notas curtas de esporte.   

    No meio de veteranos, Marcelo Barreto é um novato da 

crônica que vem se destacando. Formado pela Faculdade de 

Comunicação da UFJF, escreveu, desde 1997, no Lance!, onde 

trabalhou até o final de maio de 2001 como editor-chefe no 

Rio de Janeiro. Lá, escrevia crônicas no próprio jornal, no 



portal  Lancenet e  na  revista  Lance!A+.  Em  junho, 

transferiu-se para o Portal dos Esportes, onde também atua 

como  editor-chefe.  Flamenguista  confesso,  cita  sempre  o 

Baeta, de Bicas, time da  cidade natal.

    Sabemos que, futebol sem arte não tem graça, não 

mobiliza  os  amantes  do  jogo.  Acreditamos  que,  para  se 

sustentar, o futebol do Brasil precisa da genialidade dos 

craques.  Muitos  escritores  atuais,  diferentemente  dos 

imortais da crônica, têm que conviver com um fator que foi 

definitivo  para  o  novo  rumo  da  crônica  esportiva:  a 

televisão e, com ela, o videotape.  

    É claro que Nelson Rodrigues, João Saldanha e Armando 

Nogueira se tornaram imortais devido ao talento deles e não 

por causa dos assuntos que escolhiam. Nas crônicas destes 

jornalistas, falava-se na bola que mudava de direção, no 

jogador que parava no ar, no chute inacreditável do craque, 

em todas as trajetórias impossíveis. No texto, parecia um 

épico, um lance de batalha da Odisséia. Na vida real, os 

lances certamente eram bem mais prosaicos, e a televisão 

certamente  denunciaria  isso.  Não  foi  à  toa  que  Nelson 

Rodrigues reagiu ao surgimento do videotape, chamando-o de 

burro. Ele pode não ser lá muito inteligente, mas chegou 

para ficar. E mudou radicalmente a forma de se escrever 

sobre futebol.



6. CONCLUSÃO

    Já dizia Oswald de Andrade que a poesia existe nos 

fatos.  Como  em  todo  tipo  de  arte,  a  literatura  está 

vinculada à sociedade em que se origina. Não há artistas 

indiferentes  à  realidade,  pois,  de  alguma  forma,  todos 

participam dos problemas vividos pela sociedade. Em toda 

obra literária, percebe-se uma ideologia, uma postura do 

escritor  diante  dos  fatos.  Partindo  de  experiências 

pessoais e sociais, o artista recria a realidade e, por 

meio desta criação, consegue transmitir seus sentimentos e 

idéias  ao  mundo  real,  de  onde  tudo  se  origina.  E, 

trabalhando  com  a  palavra,  o  artista  literário  busca 

expressão  formal,  ritmo,  estilo  e  linguagem  que 

proporcionem um prazer estético na leitura.

     Assim acontece também com o jornalista. O jornalismo, 

assim como o gênero literário, tem como pré-requisitos a 

criatividade, a sensibilidade e a imaginação. Além de não 

conseguir ficar neutro em relação aos fatos sociais, também 

se apresenta preocupado com a estrutura textual ao redigir 

uma matéria. 

     Hoje, encontramos um jornalismo moderno, que utiliza a 

liberdade e que incorpora mecanismos diversos de sedução e 

entretenimento na elaboração de um texto. É a possibilidade 

de,  como  o  artista,  recriar  a  realidade  que  presencia. 



Assim como os escritores, os jornalistas são artesanais e 

estilistas na carga poética das notícias. 

     Como vimos, literatura e futebol também têm muito em 

comum. A literatura é a arte que se manifesta pela palavra. 

O  futebol,  pelos  pés,  com  a  bola.  Ambas  são  artes  de 

espontaneidade, ousadia e criatividade. 

     Embora  um  jornal  diário  não  seja  veículo 

exclusivamente  literário,  não  tenha  um  padrão  puramente 

estético, nem objetivo único de entreter, ambos- literatura 

e  futebol-  são  espetáculos  que  fazem  parte  do  cenário 

transmitido por ele. Um texto esportivo, como o futebol, dá 

dribles vocabulares, tem malícia e molecagem.  E são nesses 

trabalhos jornalísticos que podemos notar pontos em comum 

com a literatura.    

     Apesar de ser uma questão polêmica e embora muitos 

teóricos afirmem o contrário, aqui, o jornalismo pode ser 

considerado um exercício de literatura justamente porque 

apresenta elementos desta arte. E se é difícil defender o 

jornalismo como manifestação literária, também é complicado 

defender a crônica em ambos os casos: tanto como literatura 

quanto como manifestação jornalística. Na verdade, podemos 

dizer que o jornalismo, assim como a crônica, é um gênero 

híbrido, que mescla as duas estruturas e se faz muito bem 

por meio delas. Em ambos há a mistura de pontos estéticos e 

factuais para seduzir um leitor, para que ele tenha prazer 

e interesse na leitura. 



     A crônica esportiva, comprometida com a realidade, 

oferece um campo que nos permite uma visão ampla do mundo 

do futebol, não se limitando aos fatos. Ela funciona de 

apoio ao jornalismo, é o “tempero” da cobertura. Portanto, 

o cronista é um jornalista diferente. Ele apura e presencia 

o fato, como os jornalistas “comuns”, mas parte dos fatos 

reais para redigir, interpretar, criticar, opinar e tentar 

abordar o que faltou no noticiário puramente jornalístico. 

E ainda tem a liberdade de se posicionar quando quiser.

     É claro que nem todos os assuntos podem ser tratados 

desta forma, mas outros permitem mais arroubos literários. 

O futebol, que mexe com paixão e emoção, é certamente um 

deles.      Temos a vantagem do futebol brasileiro permitir 

aos  jornalistas  esportivos  um  trabalho  diferenciado  do 

resto do mundo. Isso porque nosso futebol é conhecido como 

sendo um futebol-arte, que faz parte da cultura do país, um 

modo de expressão artística do povo brasileiro. O jogo se 

tornou  patrimônio  cultural  da  sociedade.  As  matérias 

jornalísticas são conduzidas pela valorização do talento 

dos jogadores e pela ofensividade das equipes durante o 

jogo, e não somente pelos resultados obtidos pela equipe. 

     Existe, na própria estrutura do jornal, uma parte 

dedicada à criação noticiosa e outra para textos livres, 

mais  elaborados,  que  são  as  colunas  de  opinião.  Elas 

conseguem  atender  aos  desejos  dos  consumidores  por 

novidades  e  pelo  algo  mais.  Por  isso,  os  veículos  de 



comunicação esportivos apresentam o noticiário corriqueiro 

acrescidos das colunas de crônicas, que fornecem a atração 

à parte. O texto dos cronistas que escrevem nestas colunas 

depende dos acontecimentos que envolvem o cotidiano, em uma 

ancoragem  nas  questões  de  interesse  do  leitor.  Mesmo 

expressando  sentimentos  e  opiniões,  os  escritores  não 

deixam de transmitir a verdade dos fatos, independentemente 

da forma como escrevem e dos recursos que utilizam. Para 

aquele  leitor,  que  torce,  que  acompanha  e  que  está 

acostumado com este assunto tão leve e de fácil leitura, 

como não se deixar envolver por um jornalismo rodeado de 

emoção, humor, surpresas e expressões curiosas?!       

     A imprensa esportiva, por sua própria natureza, corre 

o risco de perder o apelo se não transmitir emoção. Para 

uma cobertura jornalística, o profissional tem a missão de 

modificar a rotina cotidiana do esporte, ou seja, ter a 

sensibilidade  de  transformar  os  detalhes  em  grandes 

matérias.  O  futebol  permite  ao  jornalista  utilizar 

praticamente  qualquer  recurso  para  dar  o  algo  mais  na 

notícia. É claro que, muitas vezes, em meio às essas cargas 

de passionalidade, os jornalistas esportivos ultrapassam os 

limites e comprometem a essência do jornalismo, que é a 

informação.  Entretanto,  ele  não  deve  se  esquecer  da 

responsabilidade  social  que  ele  adquire  ao  assumir  um 

compromisso de escrever em um veículo de comunicação. O 

jornalista  esportivo  comprometer-se  em  ser  isento  ao 



apresentar todos os lados de uma questão sem distorcer os 

fatos.  É  trabalhar  com  a  dose  de  paixão  característica 

deste  segmento,  mas  sem  deixar  que  suas  preferências 

pessoais contaminem o andamento profissional.

     O dia-a-dia do jornalista esportivo pode ser um pouco 

maçante: quem se machucou, quem o técnico vai escalar, quem 

está  envolvido  nas  corrupções  do  futebol.  No  entanto, 

adicionar  um  pouco  de  opinião  nestes  factuais  ajuda  a 

tornar  a  cobertura  mais  leve  e  agradável.  Até  porque, 

convenhamos, não há futebol sem opinião.
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