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Resumo  

Na virada do século XIX para o XX o futebol havia se tornado, para nomes de destaque da literatura, um tópico de 

imenso debate. Neste contexto o esporte bretão pode ser compreendido através da ligação intrínseca à variadas e 

ecléticas questões relevantes na história da sociedade brasileira, como a transição de níveis sociais, a importação de 

bens culturais europeus, o nacionalismo, a formação de identidades, enfim, uma série de elementos manifestos através 

de crônicas.  

 

O Contexto Histórico 

   

No fim, desculpe a literatura, é tudo entre nós e o nosso coração. Depois do dito e do feito, depois 
da paixão e da razão, depois da vida cívica e das idas e das voltas, e da História e da biografia, e 
do que os outros fizeram conosco e nós fizemos com os outros, é tudo entre nós e ele. Segundos 
fora. Nós e ele. A única conversa que vale, a única intimidade que conta. 
(Luis Fernando Verissimo, A Eterna Privação do Zagueiro Absoluto, p. 95). 
 

Elemento da cultura popular européia (Hobsbawn, 1995, p.196-197), na virada do século XIX para o XX, o foot-

ball, logo seria introduzido e divulgado no Brasil nos meios elitistas das metrópoles como um sofisticado modismo 

(Sevcenko, 1998, p. 567-577).  

Em uma sociedade republicana recém formada, a consolidação de uma nova identidade nacional era necessária, 

desvinculando-se de velhos hábitos e costumes monárquicos, originários em grande parte do colonialismo português 

(Chalhoub, 1996). De uma forma bastante sintética entende-se o momento de introdução do futebol como um micro-

tempo de transição identitária onde o eixo permeador tornara-se a civilidade, o que aproximava em muito a sociedade 

local de qualquer elemento cultural europeu, por sinal, quase sem nenhum crivo seletivo. 

Assim, mesmo ainda chamado, segundo a grafia inglesa, de foot-ball, o esporte bretão em apenas alguns anos 

se tornaria um elemento altamente enraizado na cultura brasileira. Os escritos de Nicolau Sevcenko contextualizam este 

fenômeno esportivo no Brasil da Primeira República da seguinte forma: 

  

Essa expressão “civilização esportiva” [Termo designado em uma crônica de Machado de Assis, criticando a 
juventude de sua época], portanto não deve ser entendida como se referindo exclusivamente à prática 
generalizada de diferentes esportes, mas a generalização de uma ética do ativismo, a idéia de que é na ação e 
portanto no engajamento corporal que se concentra a mais plena realização do destino humano. As filosofias da 
ação, os homens de ação, as doutrinas militantes, os atos de arrebatamento e bravura tornam os índices nos quais 
as pessoas passam a se inspirar e pelos quais passam a se guiar. É o tremedal de que falava João do Rio. 
(Sevcenko, 1998, pp. 568-569).      

 

Diagnosticou o autor sobre o modelo carioca. Já sobre a prática esportiva em São Paulo descreveu: 

 

O interesse pelo novo esporte era de tal monta que, precocemente como possa parecer, no início daquele ano 
[1919], o jornalista Antônio Figueiredo colocava à venda a primeira História do football em São Paulo, 
distribuída, entre outras livrarias e casas comerciais, pela própria redação de d’ O Estado. Desse livro sairiam os 
argumentos para provar a superioridade paulista no esporte bretão [...]. (Sevcenko, 1992, pp. 62-63).           
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Desta forma, como parte do boom esportivo ocorrido no início do XX, o futebol, logo estabeleceria próximas 

relações com a crônica literária da época. Não que ele fosse um ponto pacífico, muito pelo contrário: o futebol tornara-

se, para nomes de destaque da literatura, um tópico de imenso debate. A modo de exemplo, se Coelho Neto o defendia 

fervorosamente, pregando a importância  dos valores morais e educativos vinculados a este tipo de esporte, discurso 

racionalizado, mas embutido da paixão, lembrando que o autor era vizinho e associado do Fluminense Foot-ball Club -; 

no extremo oposto, se encontrava o literato que era o mais cético às mudanças modernistas, Lima Barreto. 

Posteriormente, nas décadas de 1920 e 30, Graciliano Ramos e Gilberto Freyre discutiriam academicamente se o futebol 

não seria apenas um modismo que logo findaria, ou nas palavras do próprio Graciliano, um “fogo-de-palha”. 

 

O Foot-ball virou notícia 
 

Nos primórdios da prática futebolística as notícias eram inseridas nas colunas sociais, sendo, portanto, muito 

diferente dos cadernos esportivos surgidos a partir do final da década de 1920. Noticiava o nome das pessoas de 

destaque presentes, elogiava-se a beleza física dos jovens praticantes, citava-se o comparecimento das damas, só não se 

comentava sobre os resultados ou como tinha sido o decorrer da partida propriamente dita. Neste contexto elitista é que 

os principais literatos nacionais – também articulistas dos principais jornais escrevendo crônicas do cotidiano – 

resolvem dedicar algumas de suas “valorosas linhas” estabelecendo uma polêmica se o novo modismo das metrópoles, 

os sports, cujo “carro-chefe” era o foot-ball, era ou não importante para o “novo” Brasil, que estava passando por 

substanciais mudanças a partir da Proclamação da República, em 1889. 

Portanto, mesmo estabelecido o debate no campo intelectual sobre a presença – ou não – da prática 

futebolística no país, a maioria dos escritores de destaque no século XX tinham um ponto pacífico em relação ao futebol 

e literatura: o gênero da escrita – a crônica. Estilo este, segundo CANDIDO (1992), surgido como um gênero menor, 

mas, em contrapartida “uma inesperada embora discreta candidata à perfeição” (Candido, 1992, p. 14). Nascida quando 

o jornal passa ao cotidiano das pessoas nos meados do XIX, surgindo com a finalidade de, mais do que informar, 

divertir. E com características multifuncionais já que aparentemente é despretensiosa, porém insinuante, e nas 

entrelinhas, ainda mais... reveladora.      

A crônica e o futebol têm um desenvolvimento com vários aspectos em comum, mas não reduzidos um ao 

outro. A crônica – enquanto um estilo literário – tem a sua especificidade e seu processo histórico próprio, sendo que 

em alguns momentos existiu o cruzamento com o futebol. O mesmo se dá em relação ao futebol que, enquanto esporte, 

também tem suas particularidades. Desta forma, pensando o futebol segundo as crônicas escritas, pode-se compreende-

lo no campo histórico de acordo com as representações estabelecidas em torno de sua prática: a primeira, por sinal, 

ligada a sua sociogênse, quando a crônica de época discutia sua funcionalidade e representatividade para a sociedade 

em mudança da República Nova.  

Assim, a relação do referido esporte com a imprensa em geral, e, mais especificamente, com a crônica 

esportiva escrita, desde as primeiras décadas do XX, demonstra vínculos de relação imprescindíveis para análises 

pautadas no binômio sociocultural. Pensando-se tais segmentos – esporte e crônica – como configurações ao mesmo 

tempo autônomas e interdependentes, visualizar-se-á, no transcorrer do século XX, um processo em constante alteração 

ligado à variadas e ecléticas questões importantes na história da sociedade brasileira, como a transição de níveis sociais, 

a importação de bens culturais europeus, o nacionalismo, a formação da identidade, a autonomia do campo, a 

profissionalização (tanto do esporte quanto da própria crônica especializada), enfim, há uma infinidade de elementos 
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possíveis de serem abordados nessa relação entre futebol e literatura, na maioria dos casos manifestos através de 

crônicas. 

Constatada a forte relação entre estes dois elementos substanciais na cultura brasileira, o futebol e a crônica 

literária centrada neste esporte, é que se sugere um estudo mais aprofundado no tangente aos meandros - ora sutis, em 

outros momentos mais expostos –, possivelmente originados através de ligações de poder, que tornariam o vínculo cada 

vez mais coeso e complexo.  

Entende-se, portanto, a articulação entre futebol no Brasil e literatura nacional, não como uma mera e ocasional 

confluência de objetos, mas sim como um processo de tensões, cheias de significados, muitas vezes negligenciadas 

pelas pesquisas acadêmicas que, delimitando rigidamente seus temas, estudam e tentam compreender ambos de forma 

“descolada”: no caso dos estudiosos da literatura remetendo o futebol a apenas mais um dos temas desenvolvidos pelo 

literato pesquisado; da mesma forma que, no outro extremo, pesquisadores sociais do esporte utilizam-se dos escritos 

literários como apenas mais uma fonte para “ilustrar” o futebol, descaracterizando a natureza da obra e as características 

do autor.      

Constata-se assim que, desde o começo do século XX, o futebol participou na construção de uma cultura 

política, fundada na  identidade nacional, sendo que diversos atores sociais participaram desse processo. Dentre eles, os 

que mais atuaram na construção e legitimação dessa cultura da identidade nacional foram os intelectuais. Fosse no 

campo político partidário, no meio empresarial, no aparelho do Estado, ou na imprensa (crônica), a atuação dos 

intelectuais foi ao mesmo tempo fundamental e profundamente tensionada, à medida que nunca existiu um único 

projeto de unidade nacional.  

A compreensão deste intrincado vínculo configuracional também não ocorre de forma isolada, cabendo a 

investigação de outras questões secundárias: como e por quê era acrescentado à junção de ambos variados elementos da 

cultura nacional? Qual o reflexo de tais escritos na sociedade brasileira? E como poderiam ser pensados momentos 

históricos de construção de um imaginário sobre a  identidade nacional legitimado através do futebol e sua respectiva 

literatura?  

Por último, cabe destacar que o próprio futebol exerce um fator delimitante da pesquisa. Temática emergente 

dentro das ciências sociais, os esportes em geral – inclusive o futebol – carecem de um acervo bibliográfico tanto no 

plano acadêmico quanto no literário, se comparado com o volume de obras disponíveis sobre outras temáticas 

consideradas mais “nobres”. 

 

Ligações Configuracionais e Questões Civilizatórias 

 

Desta forma, entende-se a sociogênse do futebol no Brasil como um processo de formação configurativa, no 

qual o envolvimento com a literatura – outra configuração em constante mudança - em muito contribuiu para o 

desenvolvimento e estruturação de ambas. Esta proximidade pode ser melhor definida, e conseqüentemente analisada, 

entendendo a dinâmica que une determinadas configurações de acordo com suas necessidades, ou seja, como e porquê 

ocorre, aquilo que é definido por ELIAS (1980), como “teias de interdependência”. 

Exemplificando através da historiografia futebolística, observa-se que as ligações interdependentes, mesmo em 

se tratando de configurações bastante visíveis como o futebol e a literatura, não são unilaterais: 

 

Transformando-se no paladino do combate ao jogo de bola, Lima Barreto elegeria como seu principal 
adversário justamente aquele que era, para os sportmen, o maior dos símbolos do esporte: o escritor Coelho 
Neto. [...] Para Lima Barreto, decididamente um clube de futebol não mereceria tanta atenção de um literato. 
Desqualificando o sentido de atuação do seu oponente, Lima acusa Coelho Neto de estar, em sua defesa do 
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jogo, fazendo somente “brindes de sobremesa, para satisfação para os ricaços”. [...] Dos comentários de Lima 
surge a imagem de um jogo brutal e sem sentido, muito diferente do grande elemento de regeneração social 
pintado pelos seus defensores. (Pereira, 2000, pp.216-219.). 

 

De um lado Coelho Neto defendia fervorosamente a iniciativa dos jovens praticantes do esporte - até por que o 

literato morava ao lado da sede do Fluminense Football Club e seus filhos eram atletas do clube – do outro retaliava 

Lima Barreto – o já renomado autor de três romances, mulato originário de camadas sociais mais baixas (Bosi, 1994, 

p.316-324), sentindo que os “modismos” de origem européia serviam somente às camadas brasileiras mais abastadas. 

Coelho pode ser definido, segundo a teoria formulada por ELIAS & SCOTSON (2000), como um membro pertencente 

aos adeptos do foot-ball, ou seja um estabelecido; já Lima Barreto, devido as suas origens humildes, auto-considerava-

se um outsider – englobado naquele segmento da população excluído da prática do futebol. 

Os exemplos citados acima, explicados através das categorias “estabelecidos e outsiders” - formuladas por 

Elias com a finalidade de embasar teoricamente a pesquisa de campo realizada por John Scotson junto a uma pequena 

comunidade inglesa –, embora aplicadas à uma condição bastante restrita, referenciam uma condição presente na prática 

futebolística desde os seus primórdios no Brasil: os mecanismos de exclusão, principalmente no tangente à condição 

social dos praticantes e freqüentadores dos clubes, campos e estádios; o preconceito racial presente nas primeiras 

décadas do XX; e a questão de gênero - ainda pouco analisada. Mesmo entendendo que a sociedade brasileira é muito 

complexa, o que dificulta o trabalho a partir de categorias tão definidas, estas são necessárias para compreensão da 

própria mentalidade dos literatos, ou, como explicado por CANDIDO (2000), os “fatores internos”: aquela junção entre 

a crônica e contexto, espécie de identidade única de cada autor.    

Além disso, tais categorias – estabelecidos e outsiders - associadas a “tentativa civilizadora” (Lucena, 2001, p. 

11) ocorrida no início do século XX e da qual o esporte tornara-se um importante elemento, propiciam subsídios para o 

entendimento da condição de relevância e validade que o futebol tem no “seio” da sociedade brasileira, mesmo que em 

diferentes épocas. Justifica-se então o fato de Lima Barreto, conjuntamente com outras personalidades nacionais - na 

sua maioria médicos, artistas e políticos - fundarem uma “Liga” contra o futebol. Seria uma articulação dos excluídos – 

ou daqueles que assim se sentiam como o próprio Barreto. 

Mesmo separadas por algumas décadas, as questões, bem delineadas nos escritos de Lima Barreto e Gilberto 

Freyre, sugerem ser pensadas comparativamente, como parte de um processo de índole civilizatória (ELIAS 1990; 

ELIAS e DUNNING, 1995), já que tais escritos ocorreram em períodos de alta transição na sociedade brasileira, 

sendo assim, ligados por alguns elementos em comum responsáveis pelo desenvolvimento do futebol no Brasil, 

explicitados pela crônica da primeira metade do XX. Assim, mesmo que nas primeiras décadas do XX se discutisse 

muito o fenômeno chamado “boom esportivo”, outra questão iria estar em voga desde aquela época até o período dos 

escritos de Gilberto Freyre: a condição sócio-racial do jogador de futebol e a formação de uma identidade brasileira. 

 A diferença então estava no ambiente político que, de certa forma, estava orientado para esse quadro: no início 

do século você tem uma sociedade do tipo liberal e com menor intervenção do Estado na regulação da sociedade. Há 

alguma autonomia nas ações dos agentes. A década de 1920 é exemplar na definição da crise de uma ordem liberal e a 

gestação de um pensamento autoritário. Já nos anos 30/40 – em plena ditadura Vargas – o pensamento autoritário está 

praticamente consolidado e a intervenção é muito mais aparente.  

Desta forma, as mudanças ocorridas em um período relativamente curto de tempo, reiteram ainda mais a 

necessidade de se entender o futebol através das configurações e “teias” de interdependência em processo, sendo assim, 

em constantes oscilações.  
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