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Notas sobre a organização

Nelson Rodrigues foi um escritor de jornal diário. São mi-
lhares as suas crônicas, as mais saqueadas do país, segundo ele 
disse em vida. 

Ninguém sabe quantas crônicas Nelson Rodrigues escre-
veu, ninguém até hoje reuniu todas. Deveríamos fazê-lo. Tal-
vez criar uma Fundação Nelson Rodrigues com uma equipe 
permanente de pesquisadores que reunisse sua obra, catalo-
gasse por assunto, cotejasse as repetidas, difundisse seu estilo 
e suas frases.

Comecei, há doze anos, o esforço de fazer isso, mas, infe-
lizmente, me faltam recursos para empreender a pesquisa que 
precisa ser feita. Por isso, no conjunto das 71 crônicas aqui 
reunidas, algumas estão sem data e sem veículo. 

Cinquenta e nove crônicas foram selecionadas do acervo 
conseguido em pesquisas coordenadas por mim. Outras doze 
foram retiradas dos livros À sombra das chuteiras imortais e O 
remador de Ben-Hur, publicados pela Companhia das Letras, 
em1993 e 1996. 

Busquei neste livro preencher uma lacuna que sempre me 
inquietou: onde foi, em que contexto Nelson Rodrigues dis-
se suas frases lapidares, repetidas à exaustão, até hoje, em 
bares, reuniões, palanques, palcos. Fiz das frases títulos que 
não existiam quando foram publicadas por meu pai nas suas 
colunas em jornal. “À sombra das chuteiras imortais”. “Meu 
personagem da semana”.

Decidi abrir este volume com o texto onde ele compara o 
futebol, no Brasil, com a ficção nos outros países.
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Tentei evitar repetições, mas deixei, de propósito, duas crô-
nicas sobre a riqueza do Paulo César, o jogador de futebol, cé-
lebre pelo que consideravam suas idiossincrasias. Uma crônica 
era do final de outubro, outra do início de novembro de 1971. 
Reparem que não é mera repetição. O mesmo tema, o mesmo 
personagem e aspectos distintos da alma brasileira. 

A mesma coisa com os cretinos fundamentais. Ou com a 
nudez. A obsessão dele não era o cretino, a inveja, a nudez. A 
obsessão dele era o Brasil.

Mantive três seguidas sobre o torcedor brasileiro e sua re-
lação com a derrota e a vitória. O torcedor e o escrete como 
Personagem da Semana. Também deixei as contraditórias 
apreciações do videoteipe. Porque as repetições ou contradi-
ções de Nelson Rodrigues são questões existenciais, culturais, 
estilísticas importantes. 

Também selecionei para esta obra dois textos em que meu 
pai elogia um presidente da Ditadura Militar. Por que os elo-
gios? Porque o presidente entendia de futebol e porque a 
“Revolução” criou a Loteria Esportiva. Era Nelson Rodrigues 
um ingênuo? Pode ser. Mas quantos, entre os brasileiros que 
amavam o país, não eram ingênuos na época em que Nelson 
Rodrigues viveu? Poucos. 

Uma última observação: escolhi publicar dois fragmentos, 
apenas o primeiro parágrafo, em duas crônicas. Uma sobre nós 
vivermos das rendas do passado e a última, onde ele escla-
rece que, além de cronista, também é um dramaturgo. Nes-
ta última, escrita já no final da vida, me pareceu interessante 
mostrar como esse grande autor precisa esclarecer isso. Quem 
sabe uma ligeira comiseração jocosa sobre o quanto leitores, às 
vezes, parecem desconhecer a riqueza e a diversidade mesmo 
quando estas lhes são oferecidas todos os dias um pouco.

As crônicas datadas do período de 1955 a 1962 mostram 
um Nelson Rodrigues diferente do que ele se tornou depois. 
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Talvez a leitura de Nelson Rodrigues por ele mesmo, A menina sem 
estrela e O reacionário ajudem o leitor a compreender as mudan-
ças no seu texto.

Foram essenciais para a organização deste livro a pesquisa 
extensa e dedicada de Julia Rodrigues Mota no acervo de nossa 
família e o diálogo com Janaína Senna. Sem elas, esta organiza-
ção não seria a mesma.

Fiquei contente por Marcos Caetano ter aceitado o convite 
de fazer a apresentação. Apesar de não vê-lo há anos, eu tinha 
notícias de que ele continuava firme em comentar futebol, co-
nhecer muito a obra de Nelson Rodrigues e torcer pelo Flumi-
nense. Essas três teimosias facilitaram, imagino, ler o que o 
tricolor dos tricolores pensava do Brasil em campo.
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Nem toda unanimidade é burra

Quando Sonia Rodrigues — filha, biógrafa e, nas horas va-
gas, médium psicográfica de Nelson Rodrigues — me entregou 
o conjunto de crônicas que havia selecionado para integrar a 
coletânea Brasil em campo, não pude evitar a sensação e muito 
menos o verbo que a descreve, usado tantas vezes pelo mestre: 
fremi. Sim, porque nada pode ser mais lisonjeiro e assustador 
para um pálido projeto de cronista esportivo do que o desa-
fio de escrever a apresentação de uma coletânea do autor que 
simplesmente definiu o gênero no país. Na verdade, Nelson 
não foi o melhor cronista esportivo do Brasil: foi o melhor do 
mundo. E apenas para não encerrar o parágrafo sem pingar-
-lhe um pouco mais de espanto, é preciso dizer que o bardo 
da Aldeia Campista foi também o maior cronista, esportivo ou 
não, da nossa literatura. Um talento grande demais para ficar 
restrito à classificação limitadora e, às vezes, preconceituosa 
da expressão “cronista esportivo”.

Muito já foi dito sobre o virtuosismo das crônicas de Nel-
son, embora alguns de seus biógrafos insistam na tese de que 
ele não entendia patavina de futebol, o que é uma enorme 
injustiça. Para mim, Nelson não era um cronista que pouco 
entendia de futebol. Ele era justamente o que mais entendia. 
Como só os profetas enxergam o óbvio, apenas a nossa Flor 
de Obsessão conseguia entender o esporte num sentido mais 
amplo e indiscutivelmente mais verdadeiro: uma metáfora do 
Brasil e das glórias e derrotas do ser humano. Gostar de fute-
bol apenas como jogo é tão limitante quanto gostar de música 
pelo ruído ou de pintura por conta das cores. Imaginar que o 
futebol se resume à tática é como crer que o melhor psicólogo 
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é aquele que mais conhece a fisiologia do cérebro. Nelson era 
um psicólogo que sem dúvida entendia bastante sobre o fun-
cionamento do cérebro. Mas, acima de tudo, ele era capaz de 
vasculhar as mais profundas entranhas da personalidade e os 
mais recônditos escaninhos da alma. E é por isso que ninguém 
jamais entendeu tanto de futebol quanto ele.

Felizmente, as crônicas de Nelson são documentos vivos e 
constituem prova categórica de seu conhecimento esportivo 
e — por que não? — sociológico. Em meio a uma geração de 
analistas que projetava as mais terríveis humilhações para 
o nosso futebol, sobretudo depois do fracasso de 1950, ele 
foi o arauto da consagração daquela que viria a ser a grande 
seleção das Copas de 58, 62 e 70. Como se isso não bastasse, 
foi o primeiro a outorgar o título de rei a Pelé. O fim do “com-
plexo de vira-lata” do brasileiro, que a moderna propaganda 
política não se cansa de badalar, foi percebido pelo bruxo da 
rua Alegre com formidável antecipação. Uma antecipação de 
quase meio século. E essa clarividência não foi uma virtu-
de restrita à crônica esportiva. Nos textos desta coletânea, o 
leitor descobrirá um cronista que vai muito além do espor-
tivo. Neles, o que mais chama a atenção é o extraordinário 
destemor de opinião do autor. A propósito disso, já que falei 
da injustiça de se rotular Nelson como um cronista que não 
entendia de futebol, é simplesmente incompreensível que al-
guém com a coragem de fatiar em suculentos bifes as mais 
corpulentas vacas sagradas nacionais um dia possa ter sido 
chamado de reacionário. Mas essas são coisas que as novas 
gerações de admiradores e estudiosos da vasta obra do autor 
estão cuidando de corrigir.

O tempo mostrou que o reacionário era, na verdade, um 
grande provocador. Nelson tinha razão sobre Pelé e Garrincha, 
mas também sobre o comunismo e a luta de classes, sobre a 
caretice da opinião pública, sobre muitos dos debates da cultu-
ra nacional, sobre a vida, a morte e a paixão — sem a qual não 
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se consegue chupar nem um Chicabon. Ao seu jeito, com opi-
niões definitivas e hipérboles delirantes, ele foi um grande li-
bertário. Atacava com todos os adjetivos que conhecia e alguns 
que inventava qualquer tentativa de submissão da liberdade 
individual a um pretenso “bem maior”, normalmente repre-
sentado por algum sistema político, linha de pensamento ou 
patrulhamento cultural. No trepidante Fla x Flu de sua vida, o 
grande inimigo foi a burrice. Contra ela, representada por idio-
tas da objetividade, cretinos fundamentais, lorpas, pascácios e 
quadrúpedes de vinte e oito patas, Nelson dirigiu grande parte 
dos golpes nas teclas de sua célebre máquina de escrever.

É uma pena que um personagem tão transmidiático — como 
diriam os moderninhos —, que sempre soube mover-se com 
enorme fluência entre a televisão e o jornal, entre o cinema e 
a literatura, entre a cultura e o esporte, não tenha tido a opor-
tunidade de viver em tempos de internet e redes sociais. Os 
folhetins de Nelson foram, sob muitos aspectos, os primeiros 
blogs. Suas peças foram pioneiras em transitar entre teatros, 
salas de projeção e aparelhos de televisão. Poucos autores da 
história se sentiriam tão à vontade quanto ele, em meio a tan-
tas possibilidades de se fazer ouvir. É por isso que o tempo só 
o engrandece. 

No ano de celebração do seu centenário, a obra do Nel-
son cronista encontra-se atualmente quase tão reconhecida 
quanto sua consagrada dramaturgia. E este livro pode pro-
piciar um debate que há alguns anos seria impensável: terá 
sido ele maior na crônica ou no teatro? Nesse jogo clássico, 
como bom cronista esportivo, eu cravo um empate. A genia-
lidade de um autor pode ficar encoberta pela tirania da crítica 
de sua época ou pelas nuvens do pensamento de uma gera-
ção cheia de dogmas de esquerda ou direita. Mas a qualida-
de de uma obra gigantesca jamais deixa de ser reconhecida 
pela história. Ela acabou fazendo justiça a Nelson Rodrigues.  
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E hoje, para seu desespero póstumo, o homem que odiava as 
unanimidades se tornou uma delas. 

Marcos Caetano
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No Brasil, o futebol é que faz  
o papel da ficção

Ontem, o Wilson Figueiredo faz-me o apelo dramático: — 
“Não misture o Brasil com o escrete!” Segundo o caro con-
frade, há todo um abismo entre a pátria e a seleção. Deixo o 
telefone numa amarga perplexidade. E das duas uma: — ou 
é o colega que não enxerga o óbvio ou sou eu que vejo uma 
relação. Falsa. Mas com uma pertinácia bovina reafirmo: — o 
escrete é o Brasil; é a pátria dando botinadas.

Confesso, porém, que sou um brasileiro obsessivo e repito: 
— um brasileiro delirante, que precisa ver o Brasil, por todas 
as partes. Há pouco, numa exposição em Bruxelas, premiaram 
uma das nossas marcas de fósforo. Pois bem. A partir de en-
tão, uma caixa de fósforos passou a ser, aos meus olhos, um 
símbolo nacional, dos mais válidos e incisivos. Era a pátria em 
palitos. De uma outra feita, houve um concurso de gado, em 
Uberaba. Selecionaram um dos animais e lhe enfiaram pelo 
pescoço uma fitinha, com uma medalha pendurada. E a vaca 
premiada foi, por um momento, o Brasil, a pátria viva.

Agora é a vez do escrete. E não importa que o Wilson Figuei-
redo proteste, com escândalo e irritação: — “Futebol é clube e 
não pátria!” Lá fora, quando se quer conhecer um povo, o sujei-
to recorre à ficção. Mas no Brasil, não. O nosso romance é ralo, 
é escasso de grandes símbolos nacionais. Quer-se um Tartarin e 
não temos um Tartarin, quer-se um Peer Gynt e não temos Peer 
Gynt, um Karamázov e não há um Karamázov. É verdade que 
temos um Paulo Francis, ressentido como um Raskólnikov de 
galinheiro. Mas o Paulo Francis ainda não está impresso.
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 Eis a verdade: — no Brasil, o futebol é que faz o papel 
da ficção. O sujeito quer um herói de botas e penacho? um 
supertipo? ou mau-caráter, em dimensão gigantesca? En-
contraremos tudo isso e muito mais nos clássicos imortais 
ou nos amistosos caça-níqueis. Lembro-me de uma pela-
da a que assisti, faz tempo. Um dos adversários era o brio-
so Rosita Sofia. E o outro devia ser o Manufatura, ou Ma-
vilis, sei lá. De repente, a coisa começou a crescer em cam-
po. Tudo adquiriu um dramatismo inesperado e colossal.  
E me doeu não ser um Camões, ou um Sófocles, ou um Tolstói. 
Eu via, ali, todo um material abundantíssimo para uma Guerra 
e paz.

E, no entanto, não há em toda a já vasta obra de Guimarães 
Rosa uma única e mísera pelada. Todo o seu monumento roma-
nesco não inclui uma vaga e lírica botinada. Nada. O ficcionista 
ainda não desconfiou que os nossos descobridores, os nossos ar-
gonautas de cristal, os nossos lusíadas, os nossos mares — estão 
no futebol. Toda a experiência vital e romanesca do Guimarães 
Rosa vai se enriquecer quando ele descobrir o Maracanã.

Amigos, aí é que está: — o sujeito que quiser conhecer o 
Brasil terá de olhar o escrete. Não há nada mais Brasil do que 
Pelé. E repito: — todo o Brasil estava no goal que Pelé marcou, 
de cacetada, contra o País de Gales. Também a desgraça venta 
no futebol. Pior do que Canudos foi a vergonha épica de 50. 
No Maracanã inaugurado, o uruguaio Obdulio Varela venceu, 
no palavrão, o escrete e toda a nação.

A ressurreição nacional data de 58. Que era o brasileiro 
antes da Jules Rimet? Um humilhado, um ofendido. No seu 
amargo cotidiano, sofria desfeitas da mulher, da criada e, até, 
do caçula. Pois bem. A vitória de 58 mudou até as nossas rea-
ções domésticas. O brasileiro já entra em casa dando patadas. 
Agora é ele quem ofende, é ele quem humilha. E toda essa 
nova e triunfante disposição vital nós devemos ao escrete.
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Eu queria dizer, ainda, que o Brasil também está no ar-
remesso lateral de Djalma Santos, o negro. É um grave, um 
transcendente arremesso lateral. Amigos, imaginemos a cena. 
A bola está no chão. E vem Djalma Santos. Ele se curva. Apa-
nha a bola e a carrega, a mãos ambas, como diria o Eça. Não 
é um esforço leve e frívolo. Não. Djalma Santos parece estar 
suspendendo um piano. Ele ergue a bola. Balança o corpo. E 
aí é que está o sortilégio: — o seu arremesso lateral é solene, 
forte, herói — como um tiro de meta. É uma bomba. Amigos, 
pode-se ligar a potencialidade manual de Djalma Santos à nos-
sa epopeia industrial.

O Globo, s/d



18

Só os profetas enxergam o óbvio

Amigos, num dia inspirado, escrevi uma frase que ia sofrer 
todas as variações possíveis. Eis a frase: — “Só os profetas 
enxergam o óbvio.” A princípio, era uma frase engenhosa. Mas 
não imaginei, jamais, que corresse todo o território nacional.

Vocês entendem? No dia seguinte, eu saí de casa, bem 
cedo, tão cedo que esbarrei, quase tropecei no leiteiro. Vejam o 
sucesso fulminante de uma frase bem-nascida. Assim que me 
viu, o homem ergueu o braço e declamou: — “Só os profetas 
enxergam o óbvio.” Recuei dois passos e avancei outro tanto. 
Perguntei: — “Onde é que você leu isso?” Ele puxou o recorte 
do bolso. — “Li na sua crônica, na sua coluna, ora, pois pois!” 
Estendi-lhe a mão, o leiteiro a dele, e assim nos despedimos. 
Isso foi há uns cinco anos (ou dez?). O fato é que, durante 
todo o dia da primeira audição (e era uma primeira audição), 
eu vivi às custas da frase. A alma encantadora das esquinas e 
dos botecos amou a frase.

E, por um momento, pensei que eu podia viver de uma fra-
se se eu a tratasse com o necessário carinho. De um dia para 
outro tornei-me o poeta do óbvio. Impressionado, criei, em 
seguida, o óbvio ululante. Repercussão instantânea.

Não quero me gabar, mas tenho comigo a ideia de que tudo 
o que fiz de original, de interessante, são as variações do ób-
vio. Mas diz a minha vizinha, gorda e patusca: — “A gente vive 
aprendendo.” Quanto a mim, aprendi mais esta: — apesar de 
minha frenética promoção, o óbvio, simples ou ululante, con-
tinua invisível.
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As pessoas enxergam tudo, menos o óbvio. Vocês querem, 
sem dúvida, um exemplo concreto. Vamos lá. Exemplo no 1: a 
nossa crônica esportiva. Vamos ressalvar alguns colegas que 
são os cegos do óbvio. Claro que nem todos os cronistas têm 
essa cegueira. Mas a maioria se comporta como os cretinos 
fundamentais. Ora, não há óbvio mais espetacular que este: 
— “O futebol europeu não chega aos pés do nosso.” É só fazer 
o retrospecto de ambos os esportes. Se resultado vale alguma 
coisa, a estatística mostra e demonstra o nosso futebol como 
o maior do mundo. Por exemplo: — nunca houve na Terra um 
futebol como o brasileiro. Somos tricampeões do mundo e não 
basta? Devia bastar. Mas há os que soluçam: — “Não somos 
mais os melhores, não somos mais os reis.” Eis aí, como diria 
Victor Hugo: — um soluço imortal. Dirão vocês que Victor Hugo 
não é infalível. Mas se ele não é infalível, o óbvio o é. E, além 
disso, os poetas existem para isso mesmo, ou seja: para desco-
brir um soluço eterno. Se o óbvio está certo, há soluços piores.

O Globo, 17/8/1977
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O brasileiro paga para não 
admirar

Amigos, acusam-me elogiar demais. Com esse entusiasmo, 
essa abundância de sentimento, não sou nada brasileiro. Não 
sei se vocês entenderam, mas eu explico. O brasileiro não gos-
ta de admirar e paga para não admirar. No Brasil, cochicha-se 
o elogio e berra-se o insulto. Na hora de chamar Fulano de 
“imbecil”, “canalha” etc., etc., nós gastamos toda a nossa po-
tência vocal.

Se, porém, trata-se de exaltar, o brasileiro vai para um ter-
reno baldio e, lá, à luz de archotes, sussurramos o ditirambo. 
Agora eu pergunto: — é bonito ser um impotente da admira-
ção? Leiam a nossa crônica esportiva. Qualquer jogo é, para o 
crítico de futebol, “falho tecnicamente”. Já eu tenho o defeito 
inverso. Para o elogio, uso o berro; e para a restrição, falo bai-
xinho. Nasci com vocação para admirar.

Vejam vocês: — ontem, fiz de Marco Antônio o meu per-
sonagem da semana. Num espetáculo que reúne cobras como 
Pelé, Rivelino, Gerson e tantos, e tantos, parece um escândalo 
que eu destaque um menino que ainda outro dia jogava no in-
fantojuvenil tricolor. Mas não acredito em idade. Tanto faz que 
o craque tenha 15 ou 200 anos. Se é craque, basta. Pelé, aos 17 
anos, foi campeão do mundo.

E Marco Antônio é, justamente, o craque total. Por cau-
sa do “Meu Personagem da Semana”, tenho escutado as mais 
severas reclamações. Na rua, não tenho sossego; o sujeito me 
chama de lado e resmunga: — “Você está estragando o Marco 
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Antônio.” Outros insinuam o vaticínio: — “Acaba se masca-
rando!” Mais uma vez, discordo dos meus colegas.

Quem se mascara é o falso “grande jogador”, ou melhor 
dizendo, o perna de pau. O cabeça de bagre não tem talento 
e, por isso, a sua compensação é a máscara. Mas um Pelé, um 
Nilton Santos, um Didi, um Rivelino, um Gerson não preci-
sam senão da clara e singela consciência do próprio valor. Um 
sujeito sabe o que vale, sabe o que pode. Seu gênio é muito 
maior do que qualquer manchete ou qualquer apoteose.

Ainda domingo, Pelé recebeu uma homenagem esmagado-
ra. O Maracanãzinho estourava de gente. Sim, gente de todas 
as classes, de todas as idades, do pé-rapado ao grã-fino. Os 
que lá estavam representavam oitenta milhões de brasileiros. 
Dizem que, atualmente, os oitenta milhões são 90 milhões. 
Sendo assim, direi que a multidão do Macaranãzinho repre-
sentava 90 milhões de brasileiros.

No Velho Mundo fizeram, certa vez, a seguinte enquete: — 
“Quais as personalidades mais importantes do nosso tempo?” 
Pelé ganhou de Churchill, de Roosevelt, de Stálin, Kennedy. 
Qualquer esquimó sabe quem é Pelé, qualquer tirolês sabe 
quem é Pelé. O povo chinês ainda ignora que o homem desceu 
na Lua. Mas sabe quem é Pelé. Não há brasileiro mais elogiado 
do que o sublime crioulo.

E, no entanto, vejam vocês: — ninguém mais simples, mais 
doce, ninguém mais terno. Chega a ser humilde. Outro qual-
quer não teria estrutura para suportar essa apoteose por toda a 
parte e em todos os idiomas. Fosse ele um falso gênio, e estaria 
louco varrido. Sim, nós o veríamos amarrado num pé de mesa 
e bebendo água de gatinhas, numa cuia de queijo Palmyra.

Dirão que Marco Antônio apenas está começando. Certa 
vez, eu vi uma estrela aparecer na linha do horizonte. Subia no 
fundo da noite. Mas ao começar a sua ascensão já tinha todo 
o seu patético esplendor. Vejam Marco Antônio jogar. Quando 
corre, vai numa cadência linda de cavalo inglês de charrete. 
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Sentimos que na sua batida maravilhosa está escrito um ma-
ravilhoso futuro.

Vamos perder o medo do elogio e reconhecer a evidência 
total. Estamos diante de um dos maiores jogadores brasileiros 
de todos os tempos. Posso falar assim porque um craque so-
brevive ao elogio mais desvairado.

O Globo, 23/12/1969


