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ABSTRACT: Using the chronicl es of Nelson Rodrigues, we sought in this work to analyse 
the presence of  the dramatic style in this author. In his work about football, we find a 
narrator who will not accept the facts in the light of reality, who needs dramatic 
fictionalization of the events  in order  to create a  tense and hyperbolic universe.  
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 Sábato Magaldi 1 produziu vários estudos sobre o teatro de Nelson Rodrigues e, 
curiosamente, num desses trabalhos, conclui que a fi cção jornalística, largamente praticada 
por Nelson em colunas de crônicas e contos durante sua trajetória como escritor-jornalista, 
teria forçosamente influenci ado as obras teatrais desse dramaturgo.  

Como cronista de futebol, Nelson Rodrigues  se faz notar pela característica de, 
muitas vezes, trazer a ficção para os fatos desse esporte. Contudo, mais que fi ccionalização, 
pudemos  perceber um estilo permeado pela dramati zação da realidade. Observamos textos  
em que o próprio Nelson afirmava ser necessário acrescentar carga dramática à realidade, 
para que a mesma tivesse valia ao ser contada. No entanto é necessário frisar um ponto 
sobre essa designação “ drama” ou “ dramático”.  

Wolfgang Kayser, ao estudar o Gênero Dramático, afi rma tratar-se est e de uma  
forma de apresent ação de uma das atitudes do pensamento humano: a dramática.  “ O 
dramático é, ao lado do lírico e do épi co, a terceira concepção do mundo que reside na 
própria língua.”2 . Esse estudioso considera que a partir do dramático, concebido como 
forma de interpret ar-se a realidade, é que se pode chegar ao Gênero Dramático e deste para 
o teatral, culminado, então, na representação de palco.  

Portanto, quando estamos estudando as crônicas de futebol de Nelson Rodrigues  
não pret endemos encontrar características do dramaturgo Nelson, mas sim t entar delinear a 
mundividência desse autor que se baseia numa existênci a dramática. Entendemos que o 
dramático será encont rado mais facilmente dentro do Gênero Dramáti co, mas esse estilo, ou 
visão, não é exclusivo desse gênero, podendo estar presente em crônicas e outros  tipos de 

                                                 
1 MAGALDI, Sábato. Nelson Rodrigues: Dramaturgia e Encenações. 2ª ed. S. Paulo: Perspectiva, 
1992, p. 16 
2 KAYSER, Wolfgang. Análise e Interpretação da Obra Literária. 7ª ed. Coimbra: Armênio Amado 
Ed, 1985, p. 407 
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produção. O material jornalístico de Nelson já comport ava o dramático, porém revestido 
pela fôrma de gêneros tais como o conto e a crônica. 

Nas crônicas  de futebol que analisamos, a concepção de mundo dramática 
apresentou-se para nós por meio de diversas atitudes, porém estudamos mais detidamente 
algumas delas . Através da Estilística, a observação do aposto como elemento construtor da 
tensão dramática mostrou-nos como t al tensão colabora para que haja uma expectativa por 
parte do leitor no desenrolar do pensamento que está sendo exposto. Mas essa expectativa 
não se dá só pelo conteúdo, é também influenciada pela forma como isso é apresentado. As  
orações apositivas vão estabelecendo quebras na linha do discurso, que conferem um tom de 
inquietação ao texto. Isso pode ser veri ficado no exemplo a baixo: 
 

Está mundialmente reconhecida e aos berros proclamada a seguinte verdade: - 
havia um límpido, um cristalino, um transparente complô contra o fut ebol sul-
americano. Brasileiros, uruguaios e  argentinos estavam condenados, previamente, 
a um cano deslumbrante. Essa Copa que o nosso Armando Nogueira chama de 
“ Tacinha”, é tão indigna que aconteceu apenas isto: - nela não pôde jogar Pel é, o 
maior craque de futebol de todos os  tempos. Sim, o crioulo foi caçado a patadas, 
como uma ratazana obesa. Note-se: - isso aconteceu graças à deslavada conivência 
da arbitragem. 3 

 
Analisando vários trechos de crônicas de Nelson, pudemos observar que as orações  

apositivas trabalhavam justamente no sentido de tornar tenso algo que , às vezes, poderia ser 
dito de maneira simples, sob um olhar contemplativo. Mas a contemplação não é uma 
atitude do estilo dramático, pelo contrario, esse se faz notar pela inquietação do discurso. 
Kayser comenta que a atitude dramática trabalha com um olhar inquiet ante sobre a vida:  
 

Onde quer que o mundo se torne dramático, cessa aquela calma contemplação, 
aquele largo distanci amento, aquele amor por cada ponto isolado na variegada 
plenitude da existênci a, que são caract erísticas  da atitude épica. 4 

 
O segundo e o terceiro elemento que nos ajudaram a compreender o estilo  

dramático em Nelson Rodrigues foram o uso do discurso direto associado a orações  
interrogativas e o uso do vocativo, pois a esses procedimentos pudemos rel acionar uma das  
características básicas do drama: a interação do t exto com o receptor. Essa ponte é a força  
que visa suscitar no leitor as emoções pat éticas e problemáti cas . Abaixo, temos dois trechos  
ilustrativos: o primeiro sobre o discurso direto associado a orações interrogativas e o  
segundo sobre o uso vocativo: 

 

                                                 
3 RODRIGUES, A Pátria em Chuteiras (org. Ruy Castro). São Paulo: Cia. Das Letras, 1994. p. 126. 
Os grifos são nossos. 
4 KAYSER, 1985, p. 408 
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Hoje vou fazer do escret e o meu numeroso personagem da semana. Os jogadores já 
partiram e o Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais  
frenética. Nas esquinas, nos botecos , por toda parte, há quem esbraveje:  - “O 
Brasil não vai nem classificar!”. E, aqui eu me pergunto: - não será esta atitude 
negativa o disfarce de um otimismo inconfesso e envergonhado? (...) E só uma 
coisa nos atrapalha e, por vezes, invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que 
eu poderia chamar de “ complexo de vira-latas”. Estou imaginando o espanto do 
leitor: - “O que vem a ser isso?” (...) Eu vos digo:  - o problema do escret e não é 
mais de futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente. É um problema de 
fé em si mesmo. (...)”. 5 
 
Dizem que o Brasil tem anal fabetos demais. E, no entanto, vej am vocês: - a vitória 
final, na Copa da Suéci a, operou o milagre. Se anal fabetos existiam sumiram-se na 
vertigem do triunfo. A partir do momento em que o Rei Gustavo da Suécia veio 
apertar as mãos de Pelé, dos  Didis, todo mundo aqui sofreu uma al fabetização 
súbita. Sujeitos que não sabi am se gato se escreve com “ x” iam ler a vitória no 
jornal. Sucedeu essa coisa sublime: - anal fabetos natos e hereditários devoravam 
vespertinos, matutinos, revistas e liam tudo com uma ativa, uma devoradora 
curiosidade, que ia do “ lance a lance” da partida at é os anúncios de missa. Amigos, 
nunca se leu tanto e, digo mais , nunca se releu tanto no Brasil. 6 . 
 
Kayser considera que a mundividência dramática acaba justamente se encaixando 

tão bem no conceito de representação teatral, porque a transferência da inquietação e da 
violência do discurso dramático são bem t ransmitidas  através  da encenação. Fato este que 
não pressupõe que tal  visão de mundo só possa ser exposta pela encenação em palco. Em 
Emil Staiger , temos a questão apresentada de forma mais  clara:  

 
Teatral e dramático não signi ficam, portanto, o  mesmo.(...) Seria então 
aconselhável explicar essa rel ação dizendo que o dramático não tem que ser 
compreendido a partir de sua representação no palco, e sim que a instituição 
histórica do pal co decorre da essência do estilo dramático? Um enfoque 
fenomenológico só permite essa interpretação. 7 
 
É a partir desse ponto que Staiger vai guiando-nos sobre o que seria o estilo  

dramático. Dois elementos fundamentais desse estilo são o pathos e o problema. São as  
duas atitudes que geram a violência do discurso, que questionam e interpelam o leitor e que 
ajudam signi ficativamente na construção da tensão dramática. 

                                                 
5 RODRIGUES, Nelson. À Sombra das Chuteiras Imortais (org. Ruy Castro).  São Paulo: Cia. Das 
Letras, 1993. p. 51-52. Os grifos são nossos. 
6 RODRIGUES, 1993, É Chato Ser Brasileiro! , p. 60. O grifo é nosso. 
7 STAIGER, 1969, p. 120 
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Nas crônicas de futebol de Nelson, vemos essa interação do t exto com o l eitor 
sendo feita por elementos tais como discurso direto com  interrogações e o uso do vocativo, 
como vimos  nos exemplos.  

O fato da utilização desses  recursos aponta para o  que disse Kayser a respeito do 
dramático: “ À força de ser constant emente interpel ado, o respectivo “ eu” vê-se constrangido 
a resoluções e portanto a juízos .” 8. Com isso, concluímos que o dialogar com público leva 
emissor e receptor ao questionamento e ao julgamento sobre as questões que são colocadas  
pelas vozes do texto, seja pelo cronista ou pelas personagens que ele cria. No trecho abaixo 
os elementos patéticos e problemáticos  são evidentes . 
 

Oh, meu Deus do Céu! Virgem Santíssima! Nós já somos um povo que não faz  
outra coisa senão perder! Olhem a nossa cara. Reparem: - é a cara da derrota. 
Afinal de contas, o que é o subdesenvolvimento se não a derrota cotidiana, a 
humilhação de cada dia e de cada hora? E é ignomínia que venha alguém dizer a  
esse povo desesperado: - “Vá perdendo! Continue perdendo! Aprenda a perder!”.9 

 
Ao afirmarmos que, em suas crônicas de fut ebol, Nelson revela uma cosmovisão 

dramática, levamos em consideração as  estruturas por ele compostas, que invocam, 
interpelam, questionam o interlocutor. Contamos também, com sua narrativa patética que 
trabalha com a paixão pelo futebol, os sofrimentos  ou alegrias  que esse esporte proporciona.  

O patético é associ ado ao problemático porque sempre há um herói vitorioso que 
precisa ser acl amado, ou uma injustiça tremenda sendo cometida contra o  Brasil ou cont ra 
um time especí fico, e outras questões em jogo que, além de patéticas, fazem part e de um  
problema, de uma proposição a ser discutida.  

O mundo do futebol é apresentado por Nelson sob a óptica do julgamento, do certo  
ou errado, do opressor e do oprimido, do triunfo e da derrota. E essa atitude é, antes de tudo, 
uma atitude dramáti ca, pois se vale do pathos e do problema para impulsionar a narração e 
causar o  impacto do discurso no receptor.  

 
Eu sempre  digo que sem alma não se chupa nem um Chicabon. E o grande charme  
de Botafogo X Flamengo foi justamente este: - um jogo entupido de alma. Estou 
quase a dizer que foi uma abundância de alma sem precedentes . Mesmo nos vagos  
e reles arremessos laterais  havia paixão. E at é o juiz, contaminado e transfigurado 
pela chama geral, at é o juiz, dizia eu, apitava com um él an frenético. Houve de 
tudo: - sangue, suor e lágrimas. Machucados, Zagalo, que foi retirado de campo, e 
Joel, que ainda faria, num esforço quase suicida, o  gol de empate. Ora, um jogo 
assim, de farta e pesada dramaticidade, cria para esta página um problema 
desesperador. Não há coristas, todos são personagens, inclusive o juiz, inclusive os  

                                                 
8 KAYSER, 1985, p. 408 
9 RODRIGUES, 1994,  A Cara da Derrota, p. 127. Os grifos são nossos. 
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bandeirinhas . E é quase impossível selecionar, entre 22 ou 25, a figura que possa 
traduzir o símbolo pessoal e humano da batalha. 10 
 
Nas crônicas de Nelson há sempre a problemática da “ personagem da semana”, ou 

de como foi sofrida determinada derrot a ou vitória. Com isso, para que a narrativa ganhe 
força patética e violenta, com batalhas campais e grandes fal catruas, o texto vai sendo 
construído de maneira clara. Por isso, recursos como os vocativos, discursos diretos e 
orações apositivas são important es para que o texto possa produzir cl aramente o choque 
brusco e o  ímpeto, com os quais a ação patética t rabalha. 

Passando ao último ponto analisado, consideramos o uso das construções  
hiperbólicas como uma das características que mais evidenciam a visão de mundo dramáti ca 
nas crônicas de fut ebol do autor em quest ão. Para melhor entendermos isso é preciso 
retomar a questão do pathos.  

Em sua Retórica , Platão considera que um bom discurso é aquele fiel ao tema, 
apropriado às circunstâncias , e que sej a patético, ou seja, que consiga tocar nas paixões que 
dominam o homem. 11 A hipérbole, nas crônicas de Nelson, é usada como forma de 
violentar a realidade. Essa violação é perfeitamente perceptível ao público, portanto, este 
sabe que os  fatos  e situações  estão sendo jogados numa possibilidade mais ampliada.  
 

Quando o escret e partiu para o México levando vaias jamais cicatrizadas, vários 
jornais fizeram uma sinistra impostura. A seleção ia para a guerra. Uma Copa é 
uma guerra de foice no escuro. Mas parte de nossa imprensa pôs a boca no mundo:  
-“ Humildade, humildade!. Eu pergunto: - o que é o brasileiro? O que tem sido o 
brasileiro desde Pero Vaz de Caminha? Vamos confessar a límpida, exata, singel a 
verdade histórica: - o brasileiro é um pau-de-arara na beira da estrada. Que faz 
ele? Lambe uma rapadura. E al ém de lamber a rapadura? Raspa, com infinito 
deleite, a sua sarna bíblica.12 

 
Podemos observar neste t recho as construções hiperbólicas construindo uma  

narração pat ética, at ravés  de comparações que trazem violência ao discurso.  
Nelson conta, na crônica O Campeão da Espanhola, que, quando lhe perguntaram 

desde quando ele torcia pelo Fluminense, teria respondido: _ “ (...) eu era tricolor antes  de 
Cristo.”13 . Há, port anto, uma elevação da quest ão de sua paixão clubista. Aliás a própri a 
expressão já diz: paixão clubista. Torcer fervorosamente para um time de futebol é um ato 
patético à medida que isso se relaciona com as paixões que dominam o ser humano. E a 
hipérbole é utilizada por Nelson sempre nessas situações. Com isso, a ampliação do real  
associada a situações  patéticas apontam, inegavelmente, para uma visão dramática do 
cotidiano.  
                                                 
10 RODRIGUES, 1994, Zagalo Coração de Leão, p. 47. Os grifos são nossos. 
11 Id. Ibid. p. 121.  
12 RODRIGUES, 1993, p. 187-188. Os grifos são nossos. 
13 RODRIGUES, 1994, p. 71 
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O suporte da teoria literária e o estudo de elementos estilísticos tais como o aposto, 
o discurso direto, as orações interrogativas, o  vocativo e a hipérbole possibilitaram 
contemplarmos Nelson Rodrigues como um cronista capaz de ver o cotidiano dos 
campeonatos nacionais e internacionais de futebol  sob a óptica do drama. O orgulho, a 
vingança, a guerra como fator de supremacia, a vitória, a derrota; tudo isso é mescl ado, 
buscando-se a força dramática da narração.  

A cosmovisão dramáti ca de Nelson não é vaga, vel ada, sutil ou polissêmica. É, 
antes, clara, bem explicitada por construções frasais que prendem o leitor numa tensão 
violenta pelo que está por vir, que despreza situações acessórias ou coadjuvantes. Nos   
trechos de crônicas que estudamos, o mundo de Nelson tende para o que violenta, choca ou 
remexe nos sentimentos de amor e ódio do leitor, seja pelo patético, problemáti co, 
grandioso ou absurdo das coisas e pessoas do grande universo do fut ebol.  
 
RESUMO: Usando as  crônicas de fut ebol de Nelson Rodrigues, buscamos, neste trabalho, 
identificar o estilo dramático deste cronista esportivo. Dessa maneira, encontramos um 
narrador que não aceita os fatos sob a óptica da realidade, e que precisa da ficcionalização 
dramática dos acontecimentos para cri ar um universo tenso e hiperbólico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: crônica;  futebol; drama. 
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