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RESUMO 

 

A obra é fruto de uma pesquisa que levou em conta 350 crônicas de Nelson Rodrigues (170 

delas inéditas em livro) escritas nos anos 50, 60 e 70. A proposta do trabalho é analisar os 

aspectos literários nas crônicas de futebol escritas pelo dramaturgo. O livro inicialmente se 

debruça sobre a história do esporte e mostra como o futebol, por meio de diversas 

singularidades, conseguiu diferenciar-se de outras modalidades esportivas. Num segundo 

momento, estuda-se a prática do futebol brasileiro na tentativa de aproximá-lo de séries 

expressivas da cultura nacional. Depois, analisa-se brevemente o surgimento e a evolução 

da imprensa esportiva brasileira e de que modo Nelson Rodrigues se inclui nesse contexto a 

partir da década de 1950. A maior parte do trabalho, no entanto, dedica-se a mostrar como o 

exagero, o humor e o exercício lúdico nas crônicas de Nelson atuam no sentido de 

desconstruir as linearidades visuais e textuais a que o leitor comum está acostumado. 

Utilizando-se desses procedimentos “neobarrocos” e realçando aspectos antropofágicos, 

Nelson Rodrigues oferece-nos não apenas textos jornalísticos, mas sobretudo “narrativas de 

futebol” de construção puramente literária. 
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