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Em 3 de janeiro de 1971, o cineasta italiano Pier Paolo Paso-

lini (1922-1975) publicou no diário Il Giorno o artigo “Il calcio 

‘è’ un linguaggio con i suoi poeti e prosatori” (“O futebol ‘é’ uma 

linguagem com seus poetas e prosadores”). Traduzido e publi-

cado no Brasil como “O gol fatal” (Folha de S.Paulo, Caderno 

Mais, 6/3/2005), o texto anunciava, basicamente, duas formas 

estéticas de se praticar o futebol: uma em prosa (modo europeu) 

e outra em poesia (modo sul-americano). O cineasta condensava 

nesse artigo uma das principais oposições semiológicas a que 

o futebol assistiria após a realização do Mundial de 1966, na 

 1 A inspiração para este artigo tem origem na comunicação oral “Futebol em 

prosa e em poesia – A oposição futebol-força x futebol-arte pelos media brasi-

leiros após o Brasil 1 x 3 Portugal, no Mundial de 1966”, apresentada por este 

autor por ocasião do II Congresso de História e Desporto, evento realizado na 

Universidade Nova de Lisboa – Portugal, de 30 a 31 de maio de 2013.
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Inglaterra: o vigor físico e a disciplina tática dos europeus (ca-

racterísticas aglutinadas em certa medida em torno do conceito 

do “futebol força”) contra a habilidade e o talento técnico dos 

sul-americanos (romantizados no conceito do “futebol arte”). 

Neste trabalho, analisaremos essa oposição entre futebol-arte 

(ou futebol em poesia) e futebol-força (ou futebol em prosa) ao 

lado da contribuição do jornalista e dramaturgo Nelson Rodri-

gues, reconhecido atualmente como um dos mais emblemáticos 

e importantes cronistas desportivos do país e que já antecipava 

esse embate em seus textos de jornal. 

Campeão nos Mundiais de 1958 e 1962, o Brasil buscava em 

campos ingleses, na Copa de 1966, o tricampeonato inédito e, 

consequentemente, a posse definitiva da Taça Jules Rimet. En-

tretanto, o confronto com Portugal e a consequente derrota bra-

sileira expuseram as fragilidades e os equívocos da preparação do 

“escrete”. Mesmo assim, a defesa apaixonada que Nelson Rodri-

gues fazia do futebol brasileiro apontava ainda outros culpados 

para o insucesso nacional: as arbitragens pusilânimes, a violência 

dos europeus e a soberba da anfitriã Inglaterra – cujas pressões 

políticas culminariam com a conquista da Copa disputada em 

seus domínios. Tal reação aponta ainda para uma recusa contun-

dente dos padrões europeus de prática do futebol, debate que se 

intensificava na imprensa brasileira após a derrota nesse torneio. 

Se, por um lado, Nelson antecipa em suas crônicas esse juízo 

binário entre a força e a arte do futebol, como se verá mais adian-

te, por outro lado tal oposição dicotômica ganhará uma formu-

lação mais estrutural e mais “semiológica”, se assim podemos 

dizer, por meio do já citado Pasolini. Bastante influenciado pelo 

resultado da Copa de 1970 no México – quando o Brasil vence o 

torneio e assume a supremacia do futebol por ser o primeiro país 

a conquistar três títulos mundiais no futebol –, o cineasta desta-

cava em seu ensaio, entre outros elementos, que os futebolistas 

brasileiros teriam uma “capacidade monstruosa de driblar”.
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De acordo com Pasolini, uma das formas estéticas de se pra-

ticar o futebol, o futebol em prosa, seria apanágio dos europeus. 

Que tipo de jogo seria esse? Aquele elaborado sistemicamente, 

com uma organização de jogo coletivo, fundamentado por uma 

série de passagens “geométricas”. A outra forma estética seria o 

futebol em poesia, praticado nomeadamente pelos sul-america-

nos, de forma geral, e pelos brasileiros, de forma particular. O 

futebol de poesia seria portando o das sinuosidades, dos dribles, 

da quebra das linearidades, como o dos momentos de gol: “Cada 

gol é sempre uma invenção, uma subversão do código”, dirá 

Pasolini.

Talvez de modo inconsciente, Pasolini condensava em seu 

artigo um dos principais antagonismos que, ao longo das dé-

cadas de 1960 e 1970, será evocado para analisar o futebol na 

imprensa brasileira. A derrota melancólica do Brasil no Mundial 

de 1966 e sua consagração heroica no Mundial de 1970 acendem 

um movimento pendular entre jornalistas desportivos, prepara-

dores físicos, técnicos e atletas diante da prática futebol: de um 

lado, os defensores do preparo físico e dos arranjos táticos das 

equipes; de outro, os defensores da habilidade e do talento téc-

nico dos futebolistas. Ou, se quisermos outra formulação: de um 

lado, a valorização da força, do treinamento e da disciplina; de 

outro lado, a recusa veemente dos padrões europeus da prática 

do futebol e a oposta valorização do drible e da magia. Se qui-

sermos voltar ao ponto de partida, a oposição dar-se-ia entre um 

futebol jogado como prosa e outro jogado como poesia – ainda 

que poucos no Brasil, sejam jogadores, sejam jornalistas, conhe-

çam sua formulação original.

Interessa-nos destacar aqui que a convergência ontológica 

que se estabelece entre Pasolini e Nelson Rodrigues advém por 

meio de vias distintas. O primeiro utiliza-se de conceitos e auto-

res caros à tradição semiológica e estruturalista em voga nos anos 

de 1960 e 1970, e cita textualmente em seu texto Roland Bar-
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thes, Algirdas Julien Greimas e Vladimir Propp, além de concei-

tos retirados da fortuna crítica de André Martinet e Ferdinand 

de Saussure. Poderíamos alargar esse juízo e dizer que o cineasta, 

ainda que de forma provocativa, procura caminhar calcado por 

uma episteme bem constituída teoricamente – e possivelmente 

derive daí o fascínio causado por sua formulação entre o meio 

acadêmico e intelectual. O segundo, Nelson Rodrigues, opera 

por meio de juízos impressionistas, colocando em ação uma doxa 

particular, que serviria em larga medida para constituir uma 

chave de interpretação do futebol e da cultura brasileira (o que, 

em linhas gerais, quisemos demonstrar com nossa leitura a pro-

pósito das crônicas do dramaturgo – Marques, 2012).

O fascínio (controverso) da episteme de Pasolini

O texto já referido de Pasolini permaneceu adormecido no 

Brasil por quase três décadas. Coube a José Miguel Wisnik, pro-

fessor de Literatura da Universidade de São Paulo, ser um dos 

principais difusores de tais ideias pasolinianas, primeiramente 

em eventos e diversas entrevistas concedidas a jornais e revistas 

no final da década de 1990; depois, e de forma mais orgânica, por 

meio de sua obra Veneno remédio, o futebol e o Brasil – belíssimo 

ensaio interpretativo publicado em 2008 e ainda pouco digerido 

pelo meio acadêmico nacional. Nesse livro, o cineasta italiano é 

citado em nada mais nada menos do que em 24 páginas – quase 

que invariavelmente em torno da oposição futebol em prosa x fu-

tebol em poesia. Para Wisnik, uma das contribuições de Pasolini 

seria a de ter fornecido um modelo estrutural para a compreensão 

do futebol mundial:

Influenciado, e não sem humor, pela voga semiológica da 

época, identificava processos comuns aos campos da literatura e do 
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futebol: pode-se dizer que via na prosa a vocação linear e finalista 

do futebol (ênfase defensiva, passes triangulados, contra-ataque, 

cruzamento e finalização), e na poesia a irrupção de eventos não 

lineares e imprevisíveis (criação de espaços vazios, corta-luzes, 

autonomia dos dribles, motivação atacante congênita). Sugeria com 

isso, pela via estética, uma maneira de abordar o jogo por dentro, e 

nos dava, de quebra, uma chave original para tratar da singulari-

dade do futebol brasileiro. (Wisnik, 2008, p.13)

Para Wisnik, ainda, o futebol brasileiro teria a capacidade de 

imprimir no futebol europeu, especialmente no futebol inglês, 

uma outra lógica criativa e poética (Wisnik, 2008, p.178). Tudo 

isso seria aclarado a partir do arcabouço binário definido por 

Pasolini, que colocava em lados distintos as potências eurocên-

tricas num polo, e as nações periféricas (latino-americanas) em 

outro polo:

O mote pasoliniano, formulado num momento muito particu-

lar do apogeu do futebol-arte, em que a distinção entre a prosa e 

a poesia futebolística era de uma evidência e de uma pertinência 

centrais, permanece, a meu ver, como um modelo simples e estimu-

lante para comentar, mesmo quando pelo avesso, as transformações 

do futebol durante esses tempos e a insistente natureza elíptica do 

futebol brasileiro – sua ancestral compulsão a driblar a linearidade 

do esporte britânico. (Wisnik, 2008, p.14)

Entretanto, as ideias pasolinianas não ganharam apenas juí-

zos eufóricos entre nossos pares. Leitura muito menos “gene-

rosa” desse modelo foi realizada pelo poeta, tradutor e crítico 

literário Regis Bonvicino, em texto intitulado “Questionando 

Pasolini”, publicado na revista on-line Sibila (da qual ele próprio 

é editor e colaborador) por ocasião da Copa do Mundo de 2010. 

Para Bonvicino, o cineasta italiano apenas teria perpetuado es-
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tigmas em torno da oposição que se estabelece entre as nações 

ricas e as nações pobres e que as coloca, por meio do capital, cada 

uma em seu posto:

Creio que o texto [de Pasolini] repete os mesmos clichês a 

respeito do futebol (e das culturas), verdadeiros preconceitos que 

se perpetuam até hoje, e que põem “cada país e cada raça em seu 

devido lugar”. (Bonvicino, 2010)

Bonvicino talvez enxergue no texto pasoliniano aquilo que 

lá não está e denuncia, de modo muito peremptório, o que ele 

chama de preconceito que estaria camuflado naquilo que, à pri-

meira vista, poderia ser uma exegese ao futebol praticado pela 

Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970:

Frases pasolinianas como “se o drible e o gol são o momento 

individualista-poético do futebol, o futebol brasileiro é, portanto, 

um futebol de poesia” evidenciam um preconceito mais do que 

uma verdade: os latino-americanos não podem participar, compe-

titivamente, do mundo global (e ele o é, ao menos, desde 1970, com 

Richard Nixon), sob pena de perderem sua “poesia”. Se o fute-

bol é metáfora da vida, como dizia Jean-Paul Sartre (1905-1980), 

Pasolini foi generoso demais com essa indústria. (Bonvicino, 2010)

Outro texto que se debruça de maneira bastante meticulosa 

sobre a proposta pasoliniana de leitura do futebol, preferindo 

antes descrevê-lo com rigor a julgá-lo apressadamente, é o de 

autoria de Élcio Loureiro Cornelsen, professor de Literatura na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Publicado em 

2006 na revista Caligrama com o título “A ‘linguagem do fute-

bol’ segundo Pasolini: ‘futebol de prosa’ e ‘futebol de poesia’”, o 

artigo, coincidentemente, chega a uma conclusão que não difere 

muito da de Bonvicino: “Parece-nos que não é por acaso o fato 

do declínio da ‘arte’ no futebol ter se desenvolvido sobretudo a 
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partir da exploração mercadológica no esporte , tornando-o mais 

uma ‘mercadoria’” (Cornelsen, 2006, p.196-197).

A nosso ver, o objetivo de Pasolini, ao afirmar que “O jogo 

de futebol também é um ‘sistema de signos’, ou seja, é uma 

língua, ainda que não verbal”, aproximava-se mais de uma re-

flexão estética sobre o ludopédio do que de uma tentativa de 

compreensão do esporte por força de seu caráter mercantilista 

ou alienante – algo que, sintomaticamente, será levado a cabo 

por outro pensador italiano, o semiólogo Umberto Eco (1984), 

com seus demolidores artigos “A falação esportiva” (publicado 

originariamente em 1969, antes do Mundial do México e, por-

tanto, contemporâneo do artigo de Pasolini) e “O mundial e suas 

pompas” (este publicado às vésperas do Mundial da Argentina, 

de 1978). Nesse sentido, o modelo de Pasolini estaria mais pró-

ximo da tentativa espinhosa presente na obra também pouco ex-

plorada – cá no Brasil – sobre os aspectos estéticos que envolvem 

o esporte. Referimo-nos ao livro do pensador alemão Hans Ul-

rich Gumbrecht, Elogio da beleza atlética, lançado em 2007 no 

mercado editorial brasileiro. Para ele, a má vontade que intelec-

tuais dedicam aos esportes, de forma geral, estaria relacionada 

ao fato de que seus juízos investem quase que invariavelmente 

para a sublimação dos aspectos comerciais que estão por detrás 

das competições e torneios e para o fato de que experiências de 

gozo estético, para muitos, derivariam sempre de manifestações 

artísticas já consagradas. Pouca atenção, todavia, seria dada à 

compreensão do esporte por meio da fruição estética que dele 

poderíamos extrair, na condição de meros espectadores:

Não achamos apenas difícil elogiar o esporte, também achamos 

difícil admitir que o fascínio pelo esporte possa ter raízes respeitá-

veis no âmbito do apelo estético.

A maioria das pessoas que se consideram cultas tendem a acre-

ditar que experiências estéticas só podem ser desencadeadas por 
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um conjunto limitado de objetos e situações consagrados: por livros 

que se apresentam como “literários”, pela música executada em 

salas de concerto, por quadros pendurados em museus ou por dra-

mas que se desenvolvem num palco. (Gumbrecht, 2007, p.36)

Para nós, esses juízos mais apocalípticos sobre o esporte 

não conseguem sobreviver quando o apelo estético do esporte 

é colocado à mesa, como propõe Gumbrecht. E, a despeito de 

toda mercantilização possível, o que dizer da fruição que nos 

vem sendo proporcionada, já há alguns anos, pelos jogadores 

que mais se têm notabilizado pela arte do drible, reatualizando 

continuamente o tal futebol de poesia, como são os casos dos 

brasileiros Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Neymar, 

do argentino Lionel Messi e do português Cristiano Ronaldo? 

Todos esses atletas, goleadores em suas equipes, perpetuam o 

fascínio poético do futebol: “O artilheiro de um campeonato 

é sempre o melhor poeta do ano”, como nos procura ensinar 

Pasolini. Além disso, a presença em campo de um craque como 

esses aqui citados seria capaz de provocar aquilo a que o mesmo 

Gumbrecht chamou de epifania:

[a] aparição inesperada de um corpo no espaço, que de repente 

assume uma bela forma que se dissolve de maneira tão rápida e 

irreversível, pode ser encarada como uma espécie de epifania. Essas 

epifanias, acredito, são a fonte da alegria que sentimos ao assistir a 

um evento esportivo, e elas marcam a intensidade de nossa resposta 

estética. (Gumbrecht, 2007, p.46)

As aproximações entre a leitura de Bonvicino e Cornelsen, no 

entanto, param por ali. O poeta-tradutor insiste na demolição do 

modelo pasoliniano, por meio de uma analogia – a nosso ver, in-

justa – que procura apagar a leitura metafórica estabelecida por 

Pasolini, o qual apenas pretendeu aplicar ao futebol conceitos 
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clássicos advindos da linguística e da semiologia, numa tradição 

própria dos círculos intelectuais europeus construída ao longo 

de várias décadas do século XX. Bonvicino, a seu turno, rechaça 

sem grandes argumentos a possibilidade de aproximação entre 

códigos distintos (futebol e linguagem), e aponta suas armas 

para a mercantilização inefável de que o esporte seria vítima na 

contemporaneidade:

A comparação entre futebol e poesia e prosa de arte me parece 

arbitrária e populista. [...] Poesia e prosa de arte pertencem ao 

âmbito erudito, da reflexão, do público de estima, e o futebol 

pertence – mesmo em seus momentos de brilho máximo, como a 

seleção brasileira campeã do mundo de 1958, 1962 e 1970 −, ao 

universo popular, que, a partir dos anos 1950, no pós-Segunda 

Guerra, transformou-se paulatinamente em universo das massas, 

dos produtos, do consumo, do prazer imediatista e irrefletido. Não 

há semelhanças entre poesia, prosa e o ludopédio. Arte é o inútil. 

Futebol é dinheiro. (Bonvicino, 2010)

Cornelsen, por sua vez, com rigor crítico e metodológico, 

pontua conceitualmente qual o percurso pretendido por Pasolini 

na constituição de seu modelo, cujas bases teóricas, sólidas, já 

haviam sido empregadas anteriormente para a compreensão do 

próprio cinema posto em prática pelo cineasta:

Pasolini se torna um dos pioneiros ao propor uma “Semiologia 

do Cinema”, valendo-se de um arcabouço conceitual do âmbito da 

linguística e aplicando-o à noção de “signo-imagem”. Sua sintaxe 

se comporia por “sequências”, “cenas” e “enquadramentos”. [...]

A “linguagem do futebol” segundo Pasolini parece se funda-

mentar numa “Semiologia da Cultura”, segundo a qual todos os 

fenômenos estudados, em primeira linha, são fenômenos culturais, 

inclusive o futebol. (Cornelsen, 2006, p.178-179)
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A questão de fundo é que Pasolini, sem a pretensão de criar 

outro teorema (para além do próprio filme Teorema que já havia 

realizado em 1968), e sem o objetivo de teorizar nem o de que-

rer estabelecer um texto com a rigidez teórica que a academia 

exige, acabou provocando um debate não sem sentido sobre 

algumas características elementares da prática do futebol na 

década de 1960 e no início da de 1970. Como tese retórica, não 

é difícil encontrar falhas e ausências no texto pasoliniano, cujo 

exercício metodológico resume-se quase que exclusivamente a 

pontuar e caracterizar a performance de cinco futebolistas italia-

nos (Bulgarelli, Riva, Corso, Rivera e Mazzola). Desse modo, a 

ousada provocação do cineasta não poderia deixar de estabelecer 

um campo minado, propício à admiração e à contestação, como 

vimos tratando aqui e como bem condessa em sua análise o texto 

de Cornelsen:

Pasolini não pôde evitar que seu próprio discurso se construís se 

não só como aquele da “linguagem do futebol”, mas também da 

“linguagem sobre o futebol”. Pois atribuir ao futebol gêneros, juí-

zos de valor e tendências provenientes de um outro âmbito cultu-

ral – o da Literatura – significava revesti-lo de sentido outro. [...] 

Portanto, as significações enunciadas por Pasolini em seu artigo são 

geradas a partir da intenção de atribuir significados aos objetos, ou 

seja, aos elementos constitutivos do sistema do futebol. (Cornel-

sen, 2006, p.195)

Para nós, o problema do modelo pasoliniano não está na 

transferência de juízos e conceitos provenientes de códigos 

culturais complexos, como o da linguagem, para se analisar a 

prática do futebol. Um pouco do fascínio dessa episteme reside 

justamente no fato de que um cineasta renomado, a seu tempo, 

pretendeu colaborar para a compreensão de um fenômeno – fu-

tebol – sempre negligenciado pela intelectualidade ocidental. 
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Seria algo como se hoje um cineasta do porte de um Pedro Al-

modóvar, por exemplo, lançasse um ensaio de meia dúzia de 

páginas sobre a magia do futebol praticado nos últimos anos 

pela Seleção Espanhola ou pelo Barcelona. Por mais disparatada 

que fosse a proposta almodovariana aqui imaginada, ela certa-

mente conteria elementos originais que poderiam ultrapassar 

o modorrento discurso que se vê na boca e na escrita de muitos 

dos “entendidos” do futebol, para reutilizarmos uma imagem de 

Nelson Rodrigues. 

Assim, a questão que nos incomoda na provocação pasoli-

niana tem a ver com a falibilidade de um modelo binário que 

é razoavelmente simples para dar conta da complexa equação 

que subjaz à prática do futebol moderno, aquele que se desen-

volve na segunda metade do século XX e que conjuga, mesmo 

no caso brasileiro, arranjo tático, preparo físico e habilidade 

individual. Por mais que Pasolini prometa não estabelecer dis-

tinção valorativa entre prosa e poesia (“Note-se que não faço 

distinção de valor entre a prosa e a poesia; minha distinção é 

puramente técnica”, diz ele), é facilmente identificável em seu 

texto a predileção e a valoração do futebol jogado em poesia, se-

gundo seu modelo. Não à toa, o próprio cineasta também afirma 

que “O futebol que exprime mais gols é o mais poético”, e sua 

classificação do futebol latino-americano e brasileiro não deixa 

dúvidas quanto ao modo como ele se deixou seduzir pela magia 

do drible:

O futebol de poesia é o latino-americano. Esquema que, para 

ser realizado, demanda uma capacidade monstruosa de driblar 

(coisa que na Europa é esnobada em nome da “prosa coletiva”): 

nele, o gol pode ser inventado por qualquer um e de qualquer 

posição. Se o drible e o gol são o momento individualista-poético 

do futebol, o futebol brasileiro é, portanto, um futebol de poesia. 

(Pasolini, 2006)
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É diante desse ponto que o texto quase raivoso do já citado 

Bonvicino parece acertar, ao apontar para o exagero da formula-

ção pasoliniana, algo pouco revelado na leitura feita por Wisnik 

e Cornelsen:

Sem eficiência, destaque-se, a seleção brasileira “poética” não 

venceria a Copa de 1970, na qual, por exemplo, marcou os adver-

sários sob pressão em suas defesas, para roubar a bola, “driblar” 

e marcar gols. A seleção surpreendeu tática e, frise-se, coletiva-

mente, com jogadores trocando de posição etc. Daí o equívoco de 

Pasolini, ouso dizer. (Bonvicino, 2010)

A episteme de Pasolini antecipada pela doxa 
rodrigueana

Não sejamos injustos, porém, com os juízos e leituras que 

buscam ver no futebol sul-americano e brasileiro os rasgos de 

uma prática recheada de dribles e sinuosidades, uma prática de 

“desperdício barroca”, diríamos nós, cuja maior figura é o ge-

nial Garrincha, nosso Aleijadinho do futebol. Nossa pondera-

ção tem a ver com o fato de que, para que apareça o gênio poético 

de um astro, como Pelé e Maradona, são imprescindíveis ainda 

um conjunto bem organizado taticamente e um preparo físico 

mais ou menos coletivo, fruto de treinamento. Ou seja, o fute-

bol em poesia de Pasolini, a nosso ver, jamais poderia ser antô-

nimo do futebol em prosa, uma vez que um decorre do outro, 

sem que o centro esteja em nenhuma parte. A questão é que, 

no Brasil, por uma construção identitária própria da imprensa 

esportiva, estabeleceu-se um padrão de louvação extrema da 

habilidade técnica do futebolista nacional, em detrimento de 

outros aspectos – e uma das contribuições decisivas na denún-

cia dessa “tradição inventada”, para evocarmos o historiador 
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Eric Hobsbawm, é a obra de Ronaldo Helal, Hugo Lovisolo 

e Antonio Soares, A invenção do país do futebol: mídia, raça e 

idolatria (2001).

Do mesmo modo, o olhar estrangeiro sobre o futebol bra-

sileiro, à semelhança do fascínio experimentado por Pasolini, 

sempre procurou valorizar os mesmos aspectos fantasiosos e não 

lineares, por assim dizer. Na obra La Balle au pied: histoire du 

football [A bola ao pé: história do futebol], o historiador francês 

Alfred Wahl destaca um artigo do jornalista Maurice Pefferkorn, 

chamado “Les écoles de football” [As escolas do futebol] e que 

foi publicado pela editora Kister-Schmidt, Genève-Zurich, em 

1954 (ou seja, antes que o Brasil iniciasse seu percurso vitorioso 

em Copas do Mundo). Segundo Pefferkorn, o futebol inglês 

seria rude e atlético; o austríaco, reflexo de elegância e graça; o 

sul-ame ricano, pleno de técnica e virtuosidade; e o brasileiro, 

que procuraria a performance teatral: 

Le jeu des Brésiliens est celui qui nous paraît avoir atteint le plus 

haut degré de raffinement. Leurs équipes comprennent un grand nom-

bre de joueurs de couleur qui pratiquent un football instinctif, un foot-

ball à l’état de nature, pourrait-on-dire, tant leurs mouvements, leurs 

gestes, leur mobilité sont faciles et aisés. [...] 

Dans le souci de démonstration et leur recherche de l’exploit théa-

tral, il est bien vrai que ces Brésiliens oublient trop souvent l’essentiel du 

jeu, c’est-à-dire la conquête du but, le résultat en un mot. (Pefferkorn 

apud Wahl, 1990, p.130-135)3

 3 O jogo dos brasileiros é aquele que nos parece ter atingido o mais alto grau de 

refinamento. Suas equipes incluem um grande número de jogadores negros 

que praticam um futebol instintivo, um futebol puro, pode-se dizer assim, 

pelo tanto que seus movimentos, seus gestos e sua mobilidade são fáceis e sim-

ples. [...] No afã de se exibir e na busca da proeza teatral, é bem verdade que 

esses brasileiros tendem a se esquecer frequentemente do essencial do jogo, ou 

seja, da conquista do gol, do resultado, em uma só palavra. 
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Outra obra em língua francesa, de autoria do também jorna-

lista francês Yves Bigot, dá testemunho semelhante à imagem 

do futebol brasileiro praticado no século XX, a despeito de estar 

calcado em conceitos também de certa forma estereotipados :

Au Brésil, plus que nulle part ailleurs, le football est le reflet de 

l’âme de son peuple. Créatif, esthète, mélomane, exubérant, insou-

ciant, virevoltant, démonstratif, excessif, cabotin, frimeur, natio-

naliste, nostalgique, vulnérable, fataliste. On pourrait aussi dire: 

africain, méridional, indien, portugais, catholique. [...]

Le jouer brésilien a le sens du spetacle chevillé à l’âme comme au 

corps. Il accumule les exploits d’abord pour le plaisir. La beauté tech-

nique, la pureté des gestes, le galbe des trajectoires, la mystification de 

l’adversaire direct, répétés pendant des heures sur le sable des plages et 

la terre meuble des terrains vagues, c’est la transposition balle au pied 

des choréographies des écoles de samba apparues au même moment, et 

de passes de capoeira, le plus ancien, donc le plus africain, des sports 

nègres du Brésil. (Bigot, 1996, p.37-38)4

Vemos, portanto, como as noções de espetáculo, prazer, be-

leza, refinamento etc. comparecem de modo acachapante na 

configuração do jogo de futebol que seria praticado pelos brasi-

 4 No Brasil, mais do que em qualquer outro lugar, o futebol é um reflexo da 

alma de seu povo. Criativo, esteta, melômano, exuberante, despreocupado, 

torneador, demonstrativo, excessivo, brincalhão, nacionalista, nostálgico, 

vulnerável, fatalista. Poderíamos dizer também: africano, meridional, indí-

gena, português, católico. [...] O jogador brasileiro tem o sentido do espetá-

culo impregnado tanto no corpo como na alma. Ele direciona suas façanhas 

inicialmente para a fruição. A beleza técnica, a pureza dos gestos, o contorno 

das trajetórias, a mistificação do adversário direto, encenadas durante horas na 

areia da praia e na terra movediça dos terrenos baldios, é a transposição, com a 

bola nos pés, das coreografias das escolas de samba surgidas na mesma época e 

dos passes de capoeira, o mais antigo, e, portanto, o mais africano dos esportes 

negros no Brasil. 
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leiros. Trata-se do mesmo olhar que é dedicado ao futebol bra-

sileiro pelos seus discursos fundadores internos, ou seja, pelos 

pensadores clássicos que buscaram, de uma forma ou de outra, 

traçar uma genealogia do ludopédio nacional, como é o caso 

de Gilberto Freyre, para quem o nosso jogador levaria no seu 

“genoma”

um pouco de samba, um pouco de molecagem baiana e até um 

pouco de capoeiragem pernambucana ou malandragem carioca. 

Com esses resíduos é que o futebol brasileiro afastou-se do bem 

ordenado original britânico para tornar-se a dança cheia de surpre-

sas irracionais e de variações dionísicas que é. (Freyre, 1994)

Nelson Rodrigues, por sua vez, será o cronista esportivo que 

melhor traduziu essa experiência estética do futebol em poesia 

que seria perpetuado no Brasil. Em crônicas publicadas ao longo 

de praticamente quatro décadas, nos diários O Globo e Jornal dos 

Sports, e na revista Manchete Esportiva, Nelson procurou louvar 

de maneira exageradamente hiperbólica a qualidade do joga-

dor brasileiro, destacando de maneira quase sempre militante 

o frescor da habilidade e da genialidade do elemento autóctone. 

Esse embate ganha tensão extrema justamente num momento de 

inflexão do futebol brasileiro, com a derrota para Portugal por 

3x1 no Mundial de 1966. O Brasil é eliminado precocemente do 

torneio, muito em função de uma preparação repleta de equívo-

cos. Mas Nelson Rodrigues inclui ainda outra razão: a recusa 

completa dos padrões de jogo estrangeiros. Para ele, o talento 

nacional não poderia ceder jamais ao que se viu naquele torneio – 

o cuidado com o preparo físico e o arranjo tático:

Estamos ameaçados por uma burrice maior do que a da comis-

são técnica: – a burrice dos que querem que o jogador patrício jogue 

de quatro e também relinche com sotaque. [...] Pois há uma “gang” 
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de bobos querendo que o craque brasileiro troque a arte pelo relin-

cho, o engenho pelo mugido, a beleza pelo coice. (Rodrigues, 1966)

Diante da velocidade inventada pelos europeus, por exem-

plo, o brasileiro sempre seria lento porque precisaria produzir 

algo belo: “Não dispensamos esta coisa supér flua, mas vital, 

que é a beleza. [...] O essen cial para os nossos craques é o supér-

fluo” (Rodrigues, 1993, p.187). Daí que a oposição que Nelson 

estabelece, ainda que não acompanhe o percurso epistemológico 

que vimos em Pasolini, partilha da mesma condição binária – a 

de opor o futebol nacional, pleno de graça e técnica, ao futebol 

europeu, caracterizado pela falta de brilho estético por causa da 

força extremada e do vigor físico. Vejamos mais alguns exemplos 

desse embate, colhidos no Jornal dos Sports – diário esportivo 

que pertenceu ao irmão de Nelson, Mário Filho: 

Um alemão é forte porque seu pai também o era, e assim seu 

avô, seu bisavô, seu tataravô. Portanto, mil anos de robustez expli-

cam a pele, a cor e a capacidade respiratória dos galeses. O tranco de 

um deles era uma trombada de lotação. [...] Falta ao nosso futebol 

uma base física. E vamos e venhamos: – tem de ser assim. Somos, 

fisicamente, como os nossos avôs, bisavôs, tataravôs. O brasileiro 

que sobe três degraus, tem que sentar no quarto, com dispneia pré-

-agônica. (Jornal dos Sports, 20/5/66)

A verdade é que um inglês, ou alemão, tem forma atlética desde 

a primeira chupeta. Ele é forte do berço ao túmulo. Forte porque já 

o era há mil anos. Não há o que admirar nas correrias dos centauros 

teutos ou britânicos. (Jornal dos Sports, 11/8/1966)

Na base do talento, da mobilidade, da velocidade, do drible 

fulminante, da fantasia, Tostão e Alcindo foram abalando e desin-

tegrando a resistência adversária. (Nelson Rodrigues, Jornal dos 

Sports, 8/6/1966)
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Perdoem que eu insista no campeonato do mundo. Mas o 

assunto vale a pena, tanto mais que vários colegas foram à Ingla-

terra e de lá voltaram irreconhecíveis. Imaginem que eles desem-

barcaram com a seguinte utopia, ou seja: – a modernização do nosso 

futebol. Aqui começa a graça da história. O que eles entendem 

por futebol moderno é, pelo contrário, um cínico e deslavado retro-

cesso. (Jornal dos Sports, 8/8/1966)

Sem usar o arsenal teórico (a episteme) de Pasolini, Nelson 

Rodrigues pratica a defesa do futebol brasileiro exatamente por 

meio de um binarismo semelhante, sedimentado numa doxa 

(crença empírica) segundo a qual caberiam aos europeus a ob-

jetividade linear e o preparo físico (o futebol força), enquanto 

que aos brasileiros caberiam a magia, a habilidade e a técnica 

apurada (o futebol arte). Em alguns momentos, esse futebol 

nacional seria capaz de provocar uma sinestesia completa entre 

códigos de diferentes linguagens, mais ou menos o que propõe 

Pasolini ao sugerir uma leitura semiológica do futebol. Nelson, 

certamente de modo intuitivo, já propunha algo próximo dessa 

transliteração de sistemas ao comentar um gol de Pelé e sua pos-

terior comemoração:

No meio da etapa complementar, o público já não entendia 

mais nada. Afinal de contas, o futebol fora superado, ultrapassado. 

Aquilo era arte, religião, música. Vou lembrar outro momento de 

Pelé. Quando ele enfiou o quarto gol, o primeiro dos seus, deu 

um salto. Mas não foi um salto qualquer. Em absoluto. Ergueu-se 

como se, naquele instante, fosse o espectro da rosa. Tão pouco foi 

um salto só. Foram vários.

O comovente, o lindo é que ele subia e, no alto, tinha contrações 

de víbora agonizante. Como vocês sabem (e se não sabem, fiquem 

sabendo), a víbora agoniza em espasmos sucessivos, que vão do 

dedo grande do pé aos fios do cabelo. Assim se eletrizou Pelé ao 
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marcar o seu primeiro gol na batalha. Houve, então, dois espetácu-

los: – um, o gol; outro, a série de saltos.

Alguém poderá estranhar que eu esteja promovendo os pulos 

comemorativos do quarto gol. Parece não haver uma relação entre 

balé e futebol. Mas cabe, aqui, a usadíssima imagem. O futebol do 

Santos foi, sim, um balé e mais do que isso: – foi uma unificação de 

todas as artes. Houve música, pintura, cultura, bordado, dança e, 

até, futebol. (Jornal dos Sports, 5/4/1963)5

A imagem sacramentada por Nelson Rodrigues a respeito 

do gol – e dos saltos – de Pelé retoma, mais uma vez a “epifania 

da forma” já aludida anteriormente por Gumbrecht: “Mas uma 

jogada bonita é mais que apenas uma forma – é uma epifania da 

forma. Uma jogada bonita é produzida pela convergência súbi-

ta e surpreendente dos corpos de vários atletas no tempo e no 

espaço” (Gumbrecht, 2007, p.134).

Algumas considerações (quase) finais

A imprensa e a opinião pública no Brasil, de forma geral, 

habituaram-se a valorizar no futebol os aspectos relacionados ao 

drible e à individualidade do jogador. Em direção oposta, o rigor 

tático e a preparação física – ou a falta de fantasia – são vistos 

como elementos transgressores de um ethos brasileiro de se pra-

ticar o futebol. A nosso ver, a fraqueza do modelo pasoliniano 

(que serviria para referendar esse juízo impregnado no modo 

brasileiro de ver o futebol) estaria no fato de não ter previsto uma 

maior intersecção e imbricamento de suas categorias constituin-

tes – prosa e poesia – aplicadas a um novo gênero. Uma visão 

 5 Texto escrito a propósito da partida Botafogo 0x5 Santos, disputada no Está-

dio do Maracanã em 2 de abril de 1963. 
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atenta às práticas do futebol brasileiro, já no Mundial de 1970, 

aponta-nos um rigoroso arranjo tático e físico, que acaba por 

coabitar com atributos técnicos dos jogadores. 

A dicotomia sugerida por Pasolini, assim, é de difícil aplica-

ção empírica às formas do jogo, uma vez que estilos e escolas de 

futebol, a partir do pós-Segunda Guerra, misturaram-se conti-

nuamente, avançando e retrocedendo continuamente. A Espa-

nha, por exemplo, passou a utilizar em sua equipe, já na Copa de 

1962, um jogador argentino (Di Stéfano) e outro húngaro (Ferenc 

Puskás), tidos como os maiores futebolistas de todos os tempos. 

Seleções europeias, já nos anos de 1970 e 1980, criaram fulgor por 

aquilo que poderíamos classificar como futebol de poesia (casos 

da Holanda na Copa de 1974 e da Dinamarca na Copa de 1986, 

por exemplo). Sobre a seleção portuguesa e outros selecionados 

eslavos, a seu tempo, também já se disse que praticavam um “fu-

tebol à brasileira” ou que seriam os “brasileiros da Europa”. Esse 

é o risco das soluções binárias: não conseguir dar conta daquilo 

que se demora na fronteira entre um e outro lado, naquilo que 

reside justamente na dissolução das margens ou na mistura dos 

paradigmas, como ocorre com as reflexões acadêmicas em torno 

da crônica, esse gênero misto entre a literatura e o jornalismo.

Sintomaticamente, o mesmo José Miguel Wisnik, uma dé-

cada antes de lançar seu Veneno remédio, publicava uma coluna 

magistral na Folha de S.Paulo por ocasião da Copa do Mundo da 

França de 1998. Intitulado “Procura da poesia”, o texto resumia 

em poucas linhas o modelo pasoliniano – diante do qual o pró-

prio Wisnik estabelece uma dialética particular para dar conta 

do título brasileiro na Copa do Mundo de 1994, nos Estados 

Unidos:

Desde então [a Copa de 1970], o futebol brasileiro viveu o con-

flito interior entre a poesia e a prosa, a gratuidade e a eficácia, como 

se sucumbisse sempre ao dilema paradoxal de ser, afinal, melhor 
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e pior do que ele mesmo. A seleção de Parreira, em 1994, acabou 

sendo uma solução híbrida, um centauro defensivo e prosaico 

dotado de um aríete genial e poético chamado Romário. Solução 

desrecalcante, porém enfim vitoriosa, mas também frustrante para 

o verdadeiro desejo brasileiro, que é o do desperdício barroco, da 

gratuidade e do gozo. (Wisnik, 1998)

Logo em seguida, Wisnik parece partilhar a mesma equação 

que procuramos anunciar neste artigo: dicotomias excludentes 

(ou se é uma coisa ou se é outra) não servem para explicar to-

talmente aquilo que é fluido, aquilo que é mutante e por vezes 

indecifrável como a prática de um jogo coletivo, composto por 

22 antagonistas que, por meio da prosa ou da poesia, buscam 

incansavelmente o gol:

Na verdade, acabou a época da distinção nítida entre poesia e 

prosa, embora não tenham acabado nem a poesia nem a prosa no 

futebol. O Brasil, e me parece que de maneira complementar e 

oposta também à Holanda, joga uma espécie de prosa ensaística 

cujo tema ou horizonte é a poesia, nem sempre alcançável. (Wisnik, 

1998)

O mesmo Wisnik afirmará nesse texto, que tem como mote 

a partida Brasil x Holanda pela semifinal daquela Copa, que a 

Seleção Brasileira se distinguiria de outras equipes técnicas por 

ser também uma “potência tática”, como vimos querendo de-

monstrar em nosso esforço tautológico: 

Mas esse confronto pós-colonial entre colonizados e coloni-

zadores tornou-se especialmente complexo. Porque o Brasil, um 

celeiro de craques, como a Nigéria, difere desta por ser também 

uma potência tática. E a Holanda, por seu lado, dispõe de refinado 

apuro técnico-individual e vem há algum tempo incorporando o 
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braço colonial da Guiana (nesse ponto serei gilberto-freyriano: 

faltam-lhes séculos de mestiçagem). (Wisnik, 1998)

Com isso, longe de refutarmos terminantemente o modelo 

pasoliniano ou de nos referirmos a ele exigindo o que o próprio 

modelo não nos pretende oferecer, o que quisemos provocar 

neste artigo foi uma nova reflexão sobre o código binário Poesia x 

Prosa, cuja aplicação desmedida pode se transformar em algo 

bastante perigoso quando utilizada para valorar a própria Li-

teratura, no sentido de que uma seria sempre superior à outra. 

Cá para nós, um bom texto em prosa será sempre superior a um 

mau poema e vice-versa. Desse modo, não é possível aplicar 

uma dicotomia simples (a despeito de sua elaboração complexa) 

a objetos – como o futebol – que parecem demandar modelos 

menos excludentes e mais mestiços. 

Mesmo assim, parece-nos impossível imaginar que não haja 

fruição na leitura da proposta de Pasolini, ainda mais pelo con-

tributo e pelo retrato de um debate que ganhava forma na dé-

cada de 1960 – e que, aliás, está longe de terminar nos dias de 

hoje, como demonstra nossa imprensa esportiva – e que recebe 

um tratamento poético de Nelson Rodrigues, ainda que num 

texto em prosa, como as crônicas aqui transcritas puderam tes-

temunhar. Nesse sentido, a doxa impressionista do cronista e a 

episteme quase sofismática do cineasta nos divertem e nos fazem 

refletir sobre questões que ultrapassam o olhar ordinário que 

normalmente se volta para o futebol.
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