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RESUMO 

 

O trabalho consiste numa análise das influências do jornalista Mário Rodrigues Filho e da 

imprensa na popularização do futebol e na transformação do mesmo em um dos elementos 

constitutivos da identidade nacional brasileira. Este aspecto passa, essencialmente, pela 

construção do Maracanã, estádio conhecido mundialmente como o “Templo do Futebol”. 

Defende-se ainda a importância de Mário Filho, um dos pioneiros da crônica esportiva, no 

desenvolvimento deste gênero jornalístico. Por meio das páginas de seus periódicos, o 

cronista revolucionou o jornalismo esportivo e foi construtor de uma cultura de massa no país.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

24 de junho de 1950. Estréia do Brasil na Copa do Mundo, abertura do maior evento 

do futebol mundial. O palco era o Maracanã, o maior estádio construído até então. 

Talvez essas informações assim, fora de contexto, não reflitam o que esse 

acontecimento significou para o país e para os brasileiros. O Maracanã foi idealizado para 

sediar esse grande evento esportivo, mas foi muito além de seu objetivo e se transformou no 

„Templo do Futebol‟, uma referência em todo o mundo. 

Escolhido para ser o país-sede da Copa de 1950, o Brasil não podia decepcionar. 

Havia muito o que se fazer, mas uma das primeiras providências seria construir um estádio à 

altura do evento, um palco à altura do espetáculo. E assim foi feito. Contando, sobretudo, com 

os esforços de Mário Rodrigues Filho e de uma parcela considerável da imprensa, o projeto 

do Estádio Municipal foi colocado em prática. O campo esportivo foi construído no coração 

do Rio de Janeiro, no bairro do Maracanã. 

A inauguração oficial do estádio aconteceu no dia 16 de junho e, no dia seguinte, foi 

realizado o primeiro jogo de sua história. A população estava mobilizada e ansiosa. A partida 

foi entre as seleções dos dois maiores centros de futebol do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, 

e terminou com um placar de 3 a 1 para os paulistas. Na verdade, isso pouco importava, todos 

ficaram deslumbrados com o gigante de cimento, e era isso o que valia. 

Iniciado o tão aguardado campeonato mundial, a seleção brasileira logo despontou 

como a favorita ao título. As atuações não eram das mais convincentes, mas as vitórias e os 

placares-elástico já haviam construído todo o favoritismo brasileiro. Nos dias que 

antecederam à decisão da Copa, o clima de “já-ganhou” tomou conta de todos, torcedores, 

imprensa e comissão técnica. Na véspera e no dia da partida, alguns jornais já davam como 

certo o título brasileiro. Os uruguaios acompanharam tudo e não gostaram de ser 

subestimados. O troco foi dado dentro de campo e, contrariando todas as expectativas, o 

Brasil teve que se contentar com um doloroso segundo lugar. De qualquer forma, esta Copa 

do Mundo serviu para reforçar ainda mais os laços entre a população brasileira e o futebol. 

O primeiro mês de vida do Maracanã não foi dos melhores, mas a história se encarrega 

de mostrar que este foi apenas um início ruim de uma trajetória brilhante que viria pela frente. 

O estádio se tornou o símbolo do futebol como um esporte de massas. Construído com 

capacidade para 155 mil pessoas, o que na época parecia um exagero, estima-se que na final 

da Copa o estádio tenha recebido quase duzentos mil torcedores. 
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Dezesseis anos mais tarde, em 1966, o Maracanã, que se transformaria num dos 

principais cartões-postais da cidade do Rio de Janeiro, mudou de nome e passou a se chamar 

Estádio Jornalista Mário Filho, uma homenagem a um dos maiores entusiastas de sua 

construção.  

Mário Rodrigues Filho foi, acima de tudo, um visionário do esporte e é considerado o 

pai do jornalismo esportivo no país. Guardava um carinho mais do que especial pelo futebol, 

seu principal campo de atuação. Foi ele um dos grandes responsáveis por transformar o 

futebol num verdadeiro esporte de massas e por elevá-lo à categoria de paixão nacional do 

brasileiro.  

O que se pretende neste trabalho é, justamente, analisar a influência do jornalista 

Mário Filho, da imprensa e do Maracanã na popularização do futebol e na transformação do 

mesmo num elemento constitutivo da identidade nacional brasileira. Além disso, faz-se 

necessário realizar uma abordagem sobre o próprio estádio, um dos mais importantes do 

mundo.  

Os quatro capítulos a seguir consistem numa análise dos itens acima descritos. O 

primeiro – „Futebol e identidade nacional: do antigo esporte bretão ao futebol-arte‟ – tem por 

objetivo apresentar o futebol como um dos elementos construtores da identidade nacional do 

brasileiro, a partir do entendimento de dois conceitos básicos e inerentes à sociedade: as 

tensões raciais e a distinção social. Outro ponto de abordagem será a harmônica apropriação 

do futebol, um elemento cultural importado da Inglaterra, pelo povo brasileiro, e a 

contraposição de dois importantes momentos do esporte: o período compreendido entre as 

décadas de1930 e 1970, considerado a época de ouro do futebol, e o momento atual, que traz 

em si uma idéia de crise. 

O segundo capítulo, „Mário Filho: o criador de multidões‟, pretende contar um pouco 

da história deste jornalista que, como defendem Ronaldo Helal e César Gordon, inventou o 

jornalismo esportivo como gênero no Brasil. De seu pai, Mário Rodrigues, ele herdou a 

paixão pela profissão, mas inovou quando decidiu se dedicar à página de esportes, seção 

pouco explorada até então. 

Mário Filho revolucionou a crônica esportiva e investiu pesado no futebol, sendo um 

dos principais responsáveis pela popularização do mesmo. Também de seu pai veio a noção 

de que o jornal tinha que fazer  muito mais do que simplesmente dar a notícia, devia produzi-

la quando necessário. E foi isso o que ele fez, agitando o calendário esportivo, inventando 

campeonatos de futebol e de diversos outros esportes.  
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O jornalista, na verdade, um inventor de tradições culturais esportivas, teve 

participação fundamental na transformação do futebol num esporte de massas, num 

espetáculo, na paixão nacional do brasileiro. Foi também um dos grandes entusiastas da 

construção do Maracanã, “o maior do mundo”, mas este será um assunto para o próximo 

capítulo. 

A terceira parte, intitulada „Maracanã: da inauguração aos Jogos Pan-Americanos de 

2007‟, visa fazer um levantamento da importância do Maracanã para o Brasil e para o 

brasileiro. Para isso, traçará um breve histórico do estádio, desde sua idealização até o seu 

papel nos jogos Pan-Americanos de 2007. Construído para ser o principal estádio da Copa do 

Mundo de 1950, sediada no Brasil, o Maracanã cumpriu a sua função, mas logo em seu 

primeiro mês de vida, foi palco de uma das maiores decepções do povo brasileiro: a perda do 

campeonato mundial para os uruguaios. Este capítulo também trará alguns fatos e 

personagens marcantes que agitaram o estádio em mais de meio século de existência.  

O quarto e último capítulo pretende demonstrar a intrínseca relação mantida entre 

mídia e futebol. A imprensa teve importante participação em momentos-chave do futebol no 

Brasil, como a adoção do profissionalismo, em 1933, a construção do Maracanã e a 

divulgação e cobertura de importantes competições. O esporte que ganhou seu lugar na mídia 

impulsionado, sobretudo, por Mário Filho, nunca mais perdeu seu espaço. Pelo contrário, o 

futebol se transformou num espetáculo que desperta interesse em todo o mundo e movimenta, 

com freqüência, milhões de reais. Este esporte, agora um negócio de importância 

incontestável, recebe grande atenção da imprensa. Os veículos de comunicação já entenderam 

a sua força e vêm se especializando cada vez mais.  

Finalmente, esta parte do trabalho também mostrará o espaço que o Maracanã ocupou 

nos veículos de comunicação na época de sua inauguração. Para isto, serão analisadas 

algumas das matérias veiculadas nos  jornais “O Globo” e “Jornal dos Sports”.  

Por tudo o que o jornalista Mário Rodrigues Filho e o Maracanã representaram, e 

ainda representam, para a história do futebol e do jornalismo esportivo no Brasil, acredita-se 

ser este um terreno de grande relevância a ser explorado. 

 

 

 

 

 

 



 10 

2 FUTEBOL E IDENTIDADE NACIONAL: DO ANTIGO ESPORTE BRETÃO AO 

FUTEBOL-ARTE 

 

Não por acaso, o escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues cunhou a expressão “a pátria 

de chuteiras” como forma de representação do Brasil. Não à toa, o Brasil é conhecido como o 

“país do futebol”. Este esporte foi incorporado à cultura brasileira de tal forma que, por vezes, 

esquecemos a sua verdadeira origem. Soubemos transformar o antigo esporte bretão em 

futebol-arte. O resultado disso é que o futebol, elemento cultural importado da Inglaterra, foi 

utilizado como meio construtor da nossa identidade nacional. 

A consolidação do futebol como a principal atividade esportiva do país e a sua 

transformação em paixão nacional passam por um importante aspecto da sociedade e da 

identidade nacional brasileira, a questão racial. 

O futebol chegou ao Brasil no início do século XX, trazido por imigrantes ingleses, e 

logo se firmou como uma prática de elite. Este esporte nasce branco e aristocrático, inserido 

no binômio diversão-distinção social. Excluíam-se as camadas populares, os negros e os 

mestiços. 

No entanto, o futebol passou por um rápido processo de popularização e logo superou 

o remo como a principal prática esportiva do Rio de Janeiro e do Brasil. São várias as 

explicações para esse fenômeno. Uma delas é o caráter democrático do futebol, um esporte 

que depende, fundamentalmente, do talento e da competência do jogador, mais do que de suas 

relações pessoais, círculo de influências ou da necessidade de uma educação formal. 

Apesar da grande popularização do futebol, engana-se quem pensa que o processo de 

democratização desse esporte tenha sido uma questão simples. Ao contrário, a abertura do 

futebol para todas as camadas da população passou por duas oposições básicas. A primeira 

consistiu no conflito entre o amadorismo e a implantação do profissionalismo. A segunda se 

referiu a um problema crônico da sociedade brasileira, as tensões raciais. 

 

2.1 Questão racial x distinção social  

 

Nas duas primeiras décadas do século passado, o futebol foi marcado pelo 

amadorismo e pela negação do profissionalismo. Como aponta Antônio Jorge Soares (2001), 

a defesa do amadorismo por parte dos grandes clubes de elite, como Fluminense, América, 

Botafogo e Flamengo, seria uma forma de se preservar a distinção social dentro de um esporte 

que se popularizou rapidamente. O autor nega a existência do racismo e da segregação no 
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futebol brasileiro, defendendo a idéia de que a manutenção da ética do amadorismo seria a 

única explicação para um futebol elitista. 

Nesse sentido, as idéias de Soares batem de frente com uma das principais obras de 

Mário Rodrigues Filho, o maior cronista esportivo de todos os tempos – “O negro no futebol 

brasileiro”. Baseado em sua vivência, causos e depoimentos, Mário Filho conta a trajetória do 

negro e do mulato no futebol do país, desde a sua exclusão até a consagração de grandes 

jogadores, como Arthur Friedenreich, o mulato herói da conquista brasileira no Campeonato 

Sul-Americano de 1919, Domingos da Guia, apelidado de “Divino Mestre”, e Leônidas da 

Silva, o “Diamante Negro”, que trouxe a jogada de bicicleta para o Brasil. Isso sem falar em 

Pelé e Garrincha, eternos craques  e ícones do nosso futebol.        

Como dito anteriormente, no início do século XX, era muito rara a presença de negros 

no futebol. A exceção era o Bangu, que tinha o time composto por imigrantes ingleses e por 

operários da Companhia Progresso Industrial. Em seu livro,  Mário Filho mostra o futebol 

como espaço de ascensão social dos negros, como forma de superação do racismo pela 

atividade esportiva. 

O ponto central de análise e de confronto de idéias entre Rodrigues Filho e Soares está 

no Campeonato Carioca de 1923, conquistado pelo Vasco da Gama. Na época, o Vasco 

desbancou os tradicionais clubes do Rio de Janeiro, notadamente de elite, e conquistou o 

título com um time formado por jogadores provenientes de classes populares, além da forte 

presença de negros e mestiços. No ano seguinte, Botafogo, Fluminense, Flamengo e América 

se retiraram da Liga Metropolitana de Esportes Terrestres (METRO), entidade que geria o 

futebol carioca até então, e fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos 

(AMEA), que teve a adesão imediata do Bangu também como clube fundador. O Vasco da 

Gama e demais clubes estavam, a princípio, fora da AMEA. 

Como revela em seu livro, Mário Filho acredita que toda essa mudança ocorreu 

devido, fundamentalmente, ao racismo dos grandes clubes, detentores das maiores torcidas e, 

consequentemente, das maiores bilheterias. Eles seriam contrários à democratização do 

futebol e à participação de negros e mulatos no jogo. No entanto, o jornalista também relata o 

“amadorismo marrom” empregado pelos dirigentes do Vasco. Numa época em que o pré-

requisito para se tornar um jogador de futebol era ser amador, o Vasco era quem mais 

utilizava artifícios para burlar a medida. 

Segundo a Lei do Amadorismo, o atleta amador é aquele que se dedica ao esporte 

visando à educação física e não ao lucro. Além disso, analfabetos e trabalhadores braçais 
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também estariam fora (BOTELHO, 2006). O Vasco da Gama, no entanto, acabava por não 

cumprir tal determinação.  

uma vez que seus jogadores eram financiados por 

comerciantes ricos, de origem portuguesa. Esses 

homens fingiam empregar os atletas em armazéns, 

fábricas, bares, para que eles tivessem tempo integral 

para os treinamentos. (SILVA, 2006, p.303) 
 

De fato, em sua obra, Rodrigues Filho prioriza a questão racial em detrimento do 

conflito amadorismo x profissionalismo; enfatiza o racismo ao invés da tese de distinção 

social, glorifica as conquistas dos jogadores negros, mas toma o cuidado de deixar nas 

entrelinhas as ambigüidades entre o discurso racial e o discurso de defesa do amadorismo. 

Antônio Jorge Soares adota uma postura mais radical. Reconhece que a constituição 

da identidade cultural brasileira tem um importante componente racial, mas nega a influência 

desse aspecto no futebol brasileiro. Ele apresenta uma outra visão a respeito da criação da 

AMEA. 

A fundação da AMEA é mais bem explicada pela 

hipótese da manutenção da ética do amadorismo num 

esporte que se popularizou rapidamente, e pela 

dinâmica das instituições esportivas e de seus 

membros. (SOARES, 2001, p.104) 

 

Para embasar seu discurso, Soares faz uma análise histórica dos acontecimentos da 

época e consulta diversos jornais do período. A conclusão a que chega é de que nenhum dos 

veículos de comunicação analisados apontam o racismo como razão para a dissidência dos 

grandes clubes da METRO e a criação da AMEA. O motivo real seria a pressão para a 

manutenção do amadorismo, além dos interesses econômicos dos grandes clubes do Rio de 

Janeiro. 

Estes clubes mais tradicionais do Rio reivindicavam maiores cotas de poder dentro da 

entidade, uma vez que tinham as maiores torcidas, as maiores rendas nas bilheterias e faziam 

grandes investimentos não só no desenvolvimento do futebol, mas no de outras práticas 

esportivas. Na METRO, eles tinham o mesmo poder de decisão dos “times pequenos” – 

denominação que se usa até hoje para designar os clubes de menor expressão. Como os 

integrantes da METRO não aceitavam ceder mais poderes aos grandes clubes, a saída 

encontrada por estes foi abandonar a Liga Metropolitana de Esportes Terrestres e fundar uma 

outra, na qual teriam grandes poderes. Essa dissidência resultou na fundação da AMEA por 

esses grandes clubes.  
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Como se podia esperar, sem seus principais clubes, a METRO mergulharia numa 

profunda crise econômica. O resultado foi a rápida mobilização dos clubes com relativa 

importância no sentido de fazer parte da nova entidade. Dentre eles, estava o Vasco da Gama. 

Contudo, uma nova crise se instalaria na recém-nascida AMEA. Os clubes fundadores 

tomavam medidas arbitrárias que desagradavam os demais. O processo culminou com o 

desligamento do Vasco, que possuía a maioria dos requisitos para ser considerado um grande 

clube, da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos.  

Dentre as reivindicações do clube dissidente estava o desacordo com o processo de 

sindicância realizado pela entidade sobre as posições sociais de seus jogadores. O argumento 

do presidente da AMEA, Arnaldo Guinle,  era o de que o Vasco praticava o amadorismo 

marrom ou semiprofissionalismo (SOARES, 2001), ou seja, “presenteava” seus atletas com 

quantias generosas, elevadas demais para serem consideradas simples gratificações. A 

iniciativa seria um passo em direção à remuneração, proibida até o momento. 

O estudo desse processo de fundação da AMEA serviu de base para Soares afirmar 

que toda a tensão existente no futebol brasileiro nas primeiras décadas do século XX estava 

relacionada com a questão da distinção social e, não, com o racismo. Ele assume uma postura 

de clara defesa da oposição amadorismo/profissionalismo em detrimento da tese de racismo 

ou segregação. 

Para Soares, “O negro no futebol brasileiro”, de Mário Filho, deve ser entendido como 

um romance que tem por objetivo a heroicização do negro. Uma obra feita dentro de um 

contexto de integração nacional, que visava ao reconhecimento da miscigenação como algo 

positivo e tipicamente brasileiro. Um livro que corroboraria o pensamento do sociólogo 

Gilberto Freyre, que em sua obra, “Casa Grande & Senzala”, afirma a miscigenação racial 

como uma relação harmônica entre as raças formadoras da população brasileira, como um 

aspecto vantajoso para a sociedade (HELAL e GORDON, 2002). 

Ao contrário do que sustenta Soares, é importante ressaltar que a história do futebol no 

Brasil deve ser explicada a partir da união de ambas as teses: a de distinção social e a de 

tensão racial. Havia um esforço por parte das elites urbanas brasileiras contra a popularização 

e democratização do futebol. O objetivo era deixar pobres, negros e mulatos restritos ao jogo 

nos campos de várzea e distantes dos grandes clubes.  

Um exemplo emblemático do racismo no meio futebolístico é o caso do jogador 

Carlos Alberto. O atleta, mulato, fazia parte do segundo time do América, um clube 

notadamente de elite. Como era da equipe reserva, passava despercebido. No entanto, quando 

se transferiu para o primeiro time do Fluminense, um dos mais tradicionais e composto apenas 
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por jogadores brancos, Carlos Alberto se sentiu constrangido por causa de sua cor. Assim, 

temendo chacotas das torcidas adversárias, sua primeira atitude foi arrumar um jeito de 

disfarçar a cor de sua pele. A solução veio com o pó de arroz. Antes das partidas, o jogador 

passava o pó em todo o rosto. Tudo foi bem até o jogo contra o América, seu ex-clube. A 

torcida logo o reconheceu e passou a gritar “Pó de arroz! Pó de arroz!”. A partir daí, as piadas 

não pararam mais. O jogador fingia que nem era com ele e continuava jogando, tinha o 

costume de dizer que os gritos eram para o próprio Fluminense, por ser o clube mais elegante 

e aristocrático (SILVA, 2006). Por um motivo ou por outro, a alcunha foi incorporada ao 

clube e, até hoje, o time das Laranjeiras é conhecido como “Pó de arroz”. 

Alheio à vontade dos membros da elite, o futebol se popularizou muito rapidamente e 

logo se tornou a principal prática esportiva do país. Contudo, o fator preponderante para a 

democratização desse esporte, que hoje é a paixão nacional, foi a profissionalização do 

mesmo. “A defesa do amadorismo – explícita ou implicitamente – era a defesa de um futebol 

não-negro, fechado às classes populares, circunscrito às elites urbanas” (HELAL e GORDON, 

2002, p.40). 

A profissionalização do futebol, em 1933, representou a abertura do esporte às classes 

até então excluídas. O futebol passa a ser uma profissão, um meio de vida, que dependeria 

apenas do talento e competência do jogador, não necessitaria de uma boa educação formal 

para se tornar um atleta de ponta. Essa abertura representou, sem dúvida, uma oportunidade 

de ascensão social e econômica para o negro e o pobre. Na medida em que o futebol ia se 

transformando em um negócio lucrativo, a qualidade do jogador passa a ser valorizada acima 

de qualquer questão, seja ela de ordem social ou racial. 

Nas décadas de 1930 e 1940, o negro, traduzido nas figuras de Domingos da Guia e 

Leônidas da Silva, passaria a ser a expressão do futebol brasileiro. Segundo Mário Filho 

(1964), anos antes, Friedenreich, que marcou o gol que deu o título do Sul-Americano de 

1919 ao Brasil, teria dado o pontapé inicial rumo à democratização do futebol. 

Indiscutivelmente, o futebol abriu as portas para o negro e o pobre ao longo dos anos e 

reconheceu seu talento. No entanto, muitos autores apontam um recrudescimento do racismo 

após a derrota do Brasil na Copa do Mundo de 1950.  

A Seleção Brasileira era a principal favorita ao título e, de fato, se não presenteou os 

brasileiros com atuações magistrais, construiu placares bastante convincentes. Mas, no jogo 

final, com um Maracanã lotado, sucumbimos diante dos uruguaios, num episódio que ficou 

conhecido como “Maracanazo”. Alguns negros que compunham o escrete brasileiro foram 

crucificados e culpados pela derrota, outros se salvaram de carregar tal estigma. 
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Por racismo ou não, fato é que muitos jogadores negros foram criticados na época. E a 

redenção só viria oito anos mais tarde pelos pés de Pelé, Garrincha e outros. O Brasil foi 

bicampeão Mundial e teve como heróis da conquista das Copas de 1958 e 1962, um negro e 

um mulato. Pelé, o “Rei do Futebol”, e Garrincha, a “Alegria do Povo”, infernizaram as 

seleções adversárias. O Rei ainda daria ao país a Copa de 70. 

O Brasil produziu e ainda produz grandes craques do futebol. Hoje, a maior parte deles 

é de negros e mulatos provenientes das classes populares. Infelizmente, o racismo ainda existe 

no futebol atual, mesmo que em menor escala. Assim como ainda está presente em todas as 

outras esferas da sociedade. 

 

2.2 Do esporte bretão ao futebol-arte 

 

Futebol-força x futebol-arte. Está aí uma oposição que todo agente do universo 

futebolístico conhece bem e debate a todo momento, principalmente em época de Copa do 

Mundo. O futebol foi inventado na Inglaterra, mas bastou alguns anos no Brasil para ele 

começar a ser “aperfeiçoado”.  

Antônio Jorge Soares (2001) faz uma boa distinção entre futebol-força e futebol-arte. 

Para o autor, o futebol-arte é um estilo que privilegia o drible, o toque de bola, o improviso e 

a criatividade. Contrastando com ele estaria o futebol-força, que contempla a força física e a 

aplicação tática. A história nos mostra que o primeiro é o estilo tipicamente brasileiro, 

enquanto o segundo é praticado, em sua maioria, pelos clubes europeus. 

No futebol brasileiro, posições, formações e defesa não eram e não são, nem de longe, 

tão valorizadas quanto a espontaneidade, a destreza e os gols. Foi o brasileiro o inventor do 

passe de calcanhar e de inúmeros truques com a cabeça e quadris (FOER, 2005). 

Existem inúmeras teorias para a constituição de um estilo de jogo genuinamente 

brasileiro. Muitas delas passam pela miscigenação racial. Com a abertura do futebol para 

negros e mulatos, estes trouxeram ao esporte a sua ginga e espontaneidade.   

A importância da espontaneidade e da improvisação 

se constituem numa característica específica do jogo 

brasileiro – a insistência no estilo, não como um meio 

para a vitória, mas como um objetivo em si mesmo. 

Sob essa perspectiva, converte-se em uma obra de arte 
em constante processo de reconstrução (FOSTER, 

2002, p.15) 

 

Ainda segundo Kevin Foster (2002), os estilos de jogo inglês e brasileiro podem ser 

explicados a partir da estrutura social de cada país. Nas décadas de 1950 e 1960, a Inglaterra 
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possuía uma sociedade arraigada na política de classes e na conseqüente submissão da classe 

operária. Tal submissão era nitidamente vista nos campos de futebol e nas arquibancadas. 

Apesar da popularidade do esporte, os jogadores recebiam baixos salários e não tinham voz 

ativa. Eram submetidos aos desmandos dos diretores de futebol como eram os operários 

submetidos a seus empregadores. 

Ao contrário do que ocorrera no Brasil, na Inglaterra as camadas populares não 

conquistaram um espaço pleno no futebol, o esporte não foi tido como meio para expressão da 

igualdade e da liberdade. No país europeu, o futebol era uma reprodução das desigualdades 

classistas. Como bem aponta Foster, na Inglaterra,  

A iniciativa entre os jogadores era algo não desejado e 
nocivo fora do campo, assim o talento e a arte se 

ressentiram no campo de jogo e foram excluídos do 

jogo inglês, sendo substituídos pelas virtudes do 

trabalho em equipe e pela obediência estratégica 

(FOSTER, 2002, p.21). 

 

O panorama descrito explica a admiração dos ingleses pelo futebol brasileiro nas 

décadas de 1950 e 1960. O nosso futebol representava uma oportunidade de ascensão social e 

já apostava na mistura entre brancos, negros e mestiços como a fórmula do sucesso dentro de 

campo. Nesse período, a Inglaterra e o mundo conheceram Pelé, um negro que conseguiu 

êxito, riqueza e encantou o mundo com seu talento. Pelé e o futebol brasileiro representavam 

um excelente argumento para a crítica da própria sociedade inglesa, na época fundamentada 

na desigualdade de classe e de raça.    

No futebol, o coletivismo foi, por muito tempo, a bandeira levantada pelos europeus. 

No entanto, grandes estrelas como Pelé, Garrincha, Zico e Jairzinho colocaram por terra todo 

esse modelo de futebol solidário. Hoje, o Brasil, a verdadeira “pátria de chuteiras”, ensina o 

futebol a seus inventores. Exportamos nossos talentos para todos os cantos do planeta e 

encantamos o mundo com o nosso futebol-arte. 

Os brasileiros representam a alma do futebol. Um futebol vistoso, bem jogado, e isso 

atrai admiração e investimentos (FOER, 2005). Este é o momento em que nos damos conta do 

talento do nosso povo, que passamos de aprendizes a mestres. Soubemos transformar o antigo 

esporte bretão em futebol-arte com imensa maestria. No planeta Bola, é o Português a língua 

oficial. 
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2.3 A crise do futebol atual 

 

A partir de fins da década de 70, começou-se a falar de um processo de crise no 

futebol brasileiro. Para ilustrar a situação, Ronaldo Helal e Cesar Gordon (2002) fizeram um 

significativo recorte histórico e contrapuseram o momento atual com o período compreendido 

entre as décadas de 1930 e 1970, a fase de ouro do nosso futebol.  

A década de 1930 foi marcada pela profissionalização do futebol, em 1933, fator 

determinante para a democratização do esporte no Brasil. Outro fator importante foi o 

momento político desse período. Os anos 30 foram marcados pela ascensão de Getúlio Vargas 

ao poder, por uma forte centralização política e por grande preocupação com a integração 

nacional. Nesse sentido, o futebol funcionaria como um importante instrumento do governo 

para a promoção da integração e do Estado-Nação. 

 Entre 1930 e 1950, aumentou a convivência das diferentes raças no futebol brasileiro. 

Em 1950, tivemos a construção do Maracanã, que se transformou num dos pontos turísticos 

mais famosos do Brasil. Perdemos a Copa do Mundo desse ano, mas conquistamos a de 1958 

e levamos o bi em 1962. Oito anos mais tarde, em 70, conquistaríamos o tricampeonato 

mundial, no México.  

Ainda na época de ouro do futebol brasileiro, é importante destacar o papel da 

imprensa na promoção, divulgação e popularização do esporte. Nesse sentido, a participação 

de Mário Rodrigues Filho, o maior jornalista esportivo de todos os tempos, foi fundamental. 

No entanto, a partir de meados dos anos 70, o futebol brasileiro começa a apresentar 

sinais de desgaste. Esses sinais manifestavam-se através da queda do número de espectadores 

dos jogos de futebol, aumento da violência nas arquibancadas, problemas com o calendário 

das competições, exportação de jogadores, crise financeira dos clubes, dentre outros fatores. 

A transformação do futebol em um espetáculo altamente lucrativo aconteceu de forma 

muito rápida. Os contratos que garantem os direitos de transmissão das principais 

competições nacionais e internacionais, assinados por esta ou aquela emissora, somam 

vultosas cifras, que são repassadas aos clubes e federações. Apesar disso e dos contratos de 

apoio, patrocínio e fornecimento de material esportivo, as dívidas dos clubes com os órgãos 

públicos, com outros clubes e até com os próprios jogadores só aumentam.  

O futebol brasileiro vive uma situação paradoxal. A profissionalização por que 

passaram os jogadores não se estendeu aos dirigentes dos clubes. Embora paguem seus 

atletas, os clubes mantiveram sua condição de entidades amadoras sem fins lucrativos. A não-

profissionalização de todas as instâncias do futebol é um prato cheio para a cartolagem no 
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Brasil, ou seja, para a prática de dirigentes mal-intencionados que ocupam cargos importantes 

por um suposto amor ao clube, sem receber nada em troca. Porém, a realidade é outra. Esses 

cartolas, muitas vezes, tomam do patrimônio do time a recompensa por seu trabalho 

voluntário (FOER, 2005). 

Essa situação pode ser facilmente ilustrada se tomarmos como exemplo Eurico 

Miranda, presidente do Club de Regatas Vasco da Gama. O dirigente atua como uma espécie 

de “dono” do Vasco, mandando e desmandando no clube de forma autoritária e sem prestar 

contas a quem quer que seja. O cartola já esteve envolvido em inúmeros escândalos de 

corrupção, além de problemas com jornalistas, com outros dirigentes e com a polícia. Eurico 

Miranda ainda é acusado de fraudar as eleições para presidente do clube, objetivando se 

manter no poder por tempo indeterminado.  

Outro problema crônico do futebol brasileiro é a evasão de craques para o exterior. 

Jogadores de futebol ainda muito jovens começam a se destacar em seus clubes no Brasil e 

logo aparece uma proposta milionária de um clube europeu, coreano ou saudita. Por vezes, os 

atletas brasileiros assinam pré-contratos com clubes estrangeiros ainda nas categorias de base, 

ou seja, antes mesmo de se tornarem profissionais, os jogadores já “carimbam seus 

passaportes”. 

Essa “exportação” de atletas ajuda a corroborar a teoria da mercantilização do futebol. 

Atualmente, esse esporte é visto mais como um produto a ser comercializado e menos sob 

uma ótica romântica e passional que dominava o universo futebolístico em seus anos 

dourados. Os jogadores deixam de jogar por amor à camisa e passam a amar o clube que lhe 

oferece o melhor contrato.  

O jogador que fica grande parte de sua vida em clubes estrangeiros em troca de 

salários astronômicos, por vezes, acaba esquecendo as suas raízes e a importância e o 

significado de se defender as cores da seleção de seu país. Foi o que pareceu ter acontecido 

com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2006. Alguns jogadores apresentavam um 

nítido descaso com a camisa da seleção e com a própria competição. O resultado de todo esse 

descomprometimento foi a eliminação prematura do Brasil no mundial.  

Analisando esses e outros aspectos podemos perceber a influência da globalização no 

futebol, que se traduz numa dificuldade em manter uma ligação íntima entre futebol e Nação. 

“A idéia de globalização traz em si [...] a fragmentação das identidades. Não se enfatiza mais 

a pertinência das pessoas a uma Nação, mas a grupos étnicos, de gênero e, sobretudo, a 

grupos que se definem basicamente pelo consumo” (HELAL e GORDON, 2002, p.51). 
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3 MÁRIO FILHO: O CRIADOR DE MULTIDÕES  

 

Talvez o mais fanático torcedor de futebol não saiba que deve muito a Mário Filho. O 

maior cronista esportivo de todos os tempos descobriu sua vocação ainda menino. E isso se 

deveu, principalmente, a seu pai, o jornalista e advogado Mário Rodrigues.  

O pernambucano, patriarca da família Rodrigues, era oficialmente formado em 

Direito, mas foi rapidamente seduzido pelo jornalismo. Numa viagem ao Chile e Argentina, 

Mário não teve qualquer interesse em procurar seus colegas de profissão. Ao contrário, optou 

pela companhia dos jornalistas, com quem conversou, debateu e aprendeu. De volta ao Brasil, 

tratou de aplicar os conhecimentos apreendidos no exterior. Junto com o governador de 

Pernambuco, Dantas Barreto, fundou seu primeiro jornal, o “Jornal da República”. 

No entanto, numa época em que jornalismo e política viviam quase numa relação de 

interdependência, o jornal de Mário Rodrigues sentiria os abalos sofridos pelo governo de seu 

sócio. Quando isso aconteceu, sua esposa Maria Esther vislumbrou a possibilidade de se 

mudarem para o Rio de Janeiro, então a Capital Federal.  

Mário Rodrigues viajou para o Rio e, quando voltou para o Recife, Dantas Barreto 

havia se aliado a seu maior inimigo, Estácio Coimbra. Foi a gota d‟água para os Rodrigues 

lutarem e se mudarem de vez para a capital. A esta altura, Milton, Roberto, Mário Filho, 

Stella, Nelson e Joffre, filhos do casal, já eram nascidos. Estes seriam os primeiros de um 

total de catorze filhos. O ano era 1916. 

Já no Rio de Janeiro, a família Rodrigues, com a ajuda de amigos da capital, conseguiu 

se estabelecer. A princípio, levaram uma vida bastante simples, porém, digna. O amigo José 

Mariano Filho conseguiu um emprego para Mário Rodrigues no jornal “Correio da Manhã”, 

de Edmundo Bittencourt. 

Mário foi contratado como redator parlamentar, demitido, readmitido, mas aos poucos 

foi ganhando prestígio. Sempre gostou de artigos polêmicos e, num destes, intitulado “Cinco 

de julho”, Mário Rodrigues foi preso e o “Correio da Manhã” fechado. O governo considerou 

que o tal artigo incitou a revolução militar de São Paulo contra o governo de Artur Bernardes, 

que por coincidência, estourou no mesmo dia da publicação do artigo, 5 de julho de 1924. 

Mário Rodrigues cumpriu a pena. O “Correio da Manhã” foi reaberto e tudo deveria 

voltar à normalidade. Não voltou. Quando o jornalista saiu da prisão, o periódico já não 

respirava os mesmos ares de antes. Edmundo Bittencourt ensaiava uma aproximação com seu 

principal desafeto, Epitácio Pessoa. Quando a aproximação se concretizou, Rodrigues pediu 

demissão do jornal e fundou o seu próprio: “A Manhã”, em dezembro de 1925. 
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A compreensão da trajetória de Mário Rodrigues se mostra muito importante para o 

entendimento da própria família Rodrigues e de Mário Filho mais especificamente. Os 

caminhos daquele que seria o maior cronista esportivo de todos os tempos começaram a ser 

trilhados justamente em “A Manhã”, o primeiro periódico de propriedade de seu pai. Mário 

Rodrigues não era o único proprietário, mas era o sócio majoritário. E, para isso, tomou 

dinheiro emprestado. Com o sucesso do jornal, a dívida foi logo saldada.  Antônio Faustino 

Porto era o único a dividir “A Manhã” com Mário.  

Bastou se tornar proprietário de um jornal para a vida dos Rodrigues dar uma guinada 

considerável. Passaram a levar uma vida confortável e, depois, se mudaram para uma luxuosa 

casa em Copacabana.  

Foi em 1925, então com 17 anos, que a carreira jornalística de Mário Filho teve início. 

Dele e de alguns de seus irmãos. Sua primeira função em “A Manhã” foi a de gerente do 

jornal. O desejo de seu pai era que se tornasse repórter na Câmara dos Deputados, mas, 

contrariando as expectativas, preferiu dirigir a página literária. Aos vinte anos, resolveu 

assumir a página de esportes, então a menos importante do jornal (CASTRO, 1992). 

Ao longo dos poucos anos à frente do periódico, Mário Rodrigues se afundou em 

dívidas. E, sempre que se via em apuros, recorria a seu sócio. Até que em outubro de 1928, 

Antônio Faustino Porto pagou suas dívidas em troca de ações do jornal e se tornou o sócio 

majoritário. Passou a oferecer a Rodrigues um salário imoral. Obviamente, o ousado Mário 

Rodrigues não suportaria a situação. 

Em novembro do mesmo ano, menos de dois meses depois de se desligar de “A 

Manhã”, Mário Rodrigues, com a ajuda de seu amigo e vice-presidente Melo Viana, fundou 

seu segundo jornal, “Crítica”. Seria um sucesso absoluto. 

“Crítica”, que também contaria com o talento dos filhos de Mário Rodrigues, 

apresentou um projeto gráfico revolucionário, representando uma mudança de estilo, 

sobretudo, na caricatura brasileira. Os responsáveis por isso eram o paraguaio Andrés 

Guevara e o mexicano Enrique Figueroa (CASTRO, 1992). O periódico era textual e 

graficamente contundente. Todos os seus setores eram fortes, principalmente a política e o 

esporte, dirigido por Mário Filho e onde agora também trabalhavam Nelson e Joffre 

Rodrigues. A página policial era um grande sucesso. 

Foi em “Crítica” que Mário Filho aprofundou as mudanças que começara a 

implementar ainda em “A Manhã” e começou a revolucionar o jornalismo esportivo. Primeiro 

porque, graças ao talento de Guevara, a página de esportes era um espetáculo gráfico. 

Segundo pelo conteúdo. No final da década de 1920, o futebol já era bastante difundido, mas 
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ainda não era o sucesso que viria a ser em breve. E ainda não tinha conquistado o apreço da 

mídia. Eram as regatas e o turfe que ocupavam a maior parte do (pouco) espaço destinado ao 

esporte nos jornais. Ao futebol restavam uma ou duas colunas. Mário Filho tratou de mudar 

esse panorama e decidiu investir no futebol. 

O jornalista modificou profundamente os modos de se fazer o jornalismo esportivo. 

Além de dar mais espaço ao futebol, aproximou o jornal dos torcedores, simplificando a 

linguagem utilizada no periódico. O Botafogo Football Club passou a ser apenas Botafogo, o 

The Bangu Athletic Club, nada mais era que o Bangu, e assim sucessivamente. Era esse o 

vocabulário do torcedor e agora também passaria a ser o usado no jornal. Além disso, 

humanizava os jogadores, através de reportagens que contavam um pouco de suas vidas 

particulares. A concepção das fotografias também era outra. Os jogadores deixariam de ser 

fotografados de terno e gravata. Mário Filho e sua equipe passaram a mostrá-los em campo, 

jogando ou treinando, com o uniforme de seus clubes. Com essas mudanças, o jornalista 

soube transformar o futebol, que ainda era amador, em algo para vender jornal. Os outros 

esportes acabaram ficando em segundo plano. 

“Crítica” ia muito bem até que três incidentes culminaram num desfecho trágico. O 

primeiro deles aconteceu em dezembro de 1929. Roberto Rodrigues, irmão de Mário Filho, 

foi assassinado na redação do jornal. Três dias antes, “Crítica” publicara uma matéria sobre a 

vida pessoal de um casal, acusando a mulher de adultério. Por vingança, a acusada, Sylvia 

Seraphim, foi à redação do jornal. O procurado era Mário Rodrigues, mas, na ausência deste, 

Roberto foi a vítima. Levou o tiro e morreu dias depois.  

Nos meses que se seguiram, Mário Rodrigues, como se não suportasse a morte de seu 

filho, começou a adoecer e, no mês de março, “morreu ao amanhecer do dia 15, de „encefalite 

aguda e hemorragia‟” (CASTRO, 1992, p.100). A maior herança deixada a seus filhos foi, 

justamente, a paixão pelo jornalismo. 

Com a morte de Mário Rodrigues, Milton Rodrigues, de 24 anos, e Mário Filho, de 21, 

se tornaram os mais jovens diretores-proprietários que a imprensa brasileira teve até então. 

Por muito tempo, eles concentraram os esforços do jornal na destruição de Sylvia Seraphim. 

Sem sucesso, no entanto. A opinião pública estava a favor de Sylvia. Ela foi julgada e 

absolvida.  

Em 1930, o panorama político do país era dos mais conturbados. Estávamos à beira de 

uma revolução. E “Crítica” era um oponente declarado desse movimento. Quando a revolução 

estourou, em 3 de outubro, tendo como desfecho, dias depois, a vitória dos revolucionários, o 

jornal dos Rodrigues passou a ser visto como o jornal do antigo regime. Na manhã seguinte à 
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vitória, os manifestantes saíram às ruas invadindo e quebrando por completo as redações dos 

jornais de oposição. Logicamente, “Crítica” foi um deles. Sua redação, máquinas, material, 

tudo foi completamente destruído e o jornal jamais voltaria à cena. 

Era 25 de outubro, dia seguinte ao quebra-quebra, Milton e Mário Filho foram presos, 

mas libertados no fim do mesmo dia. A vida dos Rodrigues mudara completamente e, agora, 

estavam todos desempregados. E, nos tempos de crise, Mário Filho, apesar de não ser o 

primogênito, passou a ser o chefe da família. 

Milton, Mário Filho e Nelson Rodrigues saíram à procura de emprego, mas os jornais 

se recusavam a aceitar os filhos de Mário Rodrigues. Nesse período, a família passou por 

maus bocados. Mudavam-se constantemente para casas cada vez mais humildes e chegaram a 

conviver com a fome. Quando tudo parecia perdido, o destino sorriu para um dos Rodrigues, 

Mário Filho. 

O jornalista, agora chefe da família, tinha muito gosto pela literatura no início de sua 

carreira. Dirigiu a página literária de “A Manhã”, publicou romances, mas tudo isso ficou 

muito pequeno depois que Mário Filho descobriu sua verdadeira vocação, o jornalismo 

esportivo. 

Desde 1910, o “Jornal do Brasil” já destinava um espaço maior ao futebol depois de 

um grande jogo. Mas ainda era muito pouco perto do que Mário Filho planejava para o 

esporte, como já foi dito anteriormente. O jornalismo esportivo parecia mesmo ser o destino 

do jovem Rodrigues. Mas, com o empastelamento de “Crítica”, em 24 de outubro de 1930, 

Mário precisava desesperadamente de um emprego, para escrever sobre esportes ou sobre 

qualquer outro assunto. 

Foi então que, em 1931, Roberto Marinho assumiu o controle de “O Globo”. Até 

então, Eurycles de Matos, velho companheiro de seu pai, Irineu Marinho, era quem ocupava o 

cargo de diretor do jornal. Com a morte de Matos, que já havia recusado emprego aos 

Rodrigues, Roberto Marinho passou a dirigir o periódico e, uma de suas primeiras 

contratações foi, justamente, Mário Filho, seu colega de sinuca. 

Mário assumiu a página de esportes em “O Globo” e ainda levou com ele os irmãos 

Nelson e Joffre, esses dois, a princípio, sem remuneração. Seria neste jornal que a carreira de 

Mário Filho deslancharia. Em fins de 1931, com o consentimento de Roberto Marinho e com 

o empréstimo do amigo Mário Martins, ele fundou o seu próprio jornal especializado em 

esportes, o “Mundo Esportivo”. Mário Filho assumia, assim, uma dupla jornada. Trabalharia 

em “O Globo” e no novo jornal. O periódico durou apenas oito meses e, ao contrário do que 

se imaginava, não deixou qualquer legado para o esporte, mas para o samba. 
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O motivo é simples. Por uma completa falta de planejamento, o jornal foi lançado no 

fim do Campeonato Carioca daquele ano, ou seja, o futebol logo entraria num marasmo. Com 

o término do campeonato, acabariam as notícias e, além do futebol, não havia nenhum outro 

esporte capaz de sustentar um jornal. Foi quando Carlos Pimentel, repórter do “Mundo 

Esportivo”, teve a idéia de escrever sobre as escolas de samba. E, como futebol e samba 

sempre andaram juntos, assim foi feito. Foi justamente o jornal de Mário Filho que inventou o 

concurso das escolas de samba, que seria oficializado pela prefeitura anos mais tarde. Meses 

depois do carnaval, o “Mundo Esportivo” não resistiu à concorrência do “Jornal dos Sports”, 

fundado por Argemiro Bulcão na mesma época.  

Mário Filho voltou a concentrar seu trabalho na página de esportes de “O Globo”, que 

já era um sucesso. Em 1933, o futebol brasileiro estava dividido entre os defensores do 

amadorismo e aqueles que queriam a implantação do profissionalismo. Na verdade, o 

“amadorismo romântico” já não existia há muito. Os clubes viviam pagando suspeitas 

gratificações a seus atletas. Era o que se chamava na época de “amadorismo marrom” ou 

semiprofissionalismo. 

Mário Filho era um ardente defensor do profissionalismo, o que representaria uma 

completa democratização do futebol. Para ele, o certo era que os jogadores fossem pagos para 

jogar. A esta altura, Mário Filho já se tornara uma celebridade no meio esportivo. Tinha tanto 

prestígio e era tão famoso quanto os atletas. E aí, lê-se não só os jogadores de futebol, mas os 

atletas de diversos esportes. O jornalista tinha livre acesso aos gramados, quadras, pistas, 

piscinas e ringues. 

Em 1934, os clubes cariocas estavam divididos entre amadores e profissionais. Assim, 

haveria dois campeonatos no estado. Mário Filho tratou de planejar com os dirigentes como 

seria a cobertura do novo campeonato entre os profissionais. Era essa a competição que lhe 

interessava. Os clubes eram poucos e teriam que jogar várias vezes entre si, mais do que 

estavam acostumados até então. Era preciso pensar em bons argumentos para fazer com que o 

torcedor quisesse ver o Flamengo enfrentar o Fluminense cinco ou seis vezes por ano. Mas, 

essa não seria uma tarefa difícil para Mário Filho. 

A primeira iniciativa foi reinventar a sigla “Fla-Flu”. Ao contrário do que muitos 

pensam, não foi o jornalista o inventor dessa expressão. Ele inventou tudo o mais no clássico, 

menos o seu apelido. O cartola Joaquim Guimarães foi o autor desta maravilhosa idéia lá 

pelos idos de 1925. Mário Filho relançou a sigla e promoveu o clássico com grande maestria. 

Ele inventou o campeonato de torcidas. Os mais criativos, organizados e animados ganhariam 

medalhas e taças. O resultado foi uma mobilização geral dos torcedores, que enchiam os 
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estádios. Todos devidamente vestidos com as cores de seu time, levando bandeiras, 

charangas, fogos, instrumentos musicais e transformando cada jogo numa festa. “Mário Filho 

transformou o domingo de Fla-Flu num domingo de carnaval” (CASTRO, 1992, p.132). Já 

nesse momento, o jornalista começava a transformar o futebol num verdadeiro esporte de 

massas, em um grande espetáculo.  

As matérias e reportagens de Mário Filho estavam à altura do espetáculo que ele 

promovia. A página de esportes de “O Globo” era impecável, a cobertura dos eventos era 

excelente. Consequentemente, as vendas do jornal aumentavam de forma considerável. 

Quando o futebol estava meio morno, lá estava Mário Filho pronto para promover um outro 

evento esportivo, fosse ele de remo, natação, boxe ou automobilismo. 

Em 1936, Mário já era um ícone do jornalismo em todo o Rio de Janeiro, mas ainda 

não tinha conseguido se estabelecer financeiramente. Foi quando apareceu a oportunidade de 

comprar o “Jornal dos Sports”, que Argemiro Bulcão estava querendo vender. Arnaldo Guinle 

e Bastos Padilha, seus amigos e presidentes de Fluminense e Flamengo, respectivamente, lhe 

propuseram comprar o jornal. Eles comprariam pequenas partes, emprestariam dinheiro para 

Mário comprar a maior parte e Roberto Marinho ficaria com o restante. A proposta foi aceita 

e, em agosto de 1936, um Rodrigues voltaria a ser proprietário de um jornal. Mário Filho 

levantou o “Jornal dos Sports”, mas não abriu mão de seu trabalho na página de esportes de 

“O Globo”, que transformara na melhor do Rio. 

Em 1942, Mário Filho criou a coluna “Da primeira fila” na seção esportiva do jornal 

“O Globo”, agora dirigida por Augustinho, seu irmão. Dessa coluna saíram belas histórias do 

futebol brasileiro. Algumas foram transformadas em livro. Dentre estes, está a principal obra 

do jornalista e escritor, “O negro no futebol brasileiro”.  

A primeira edição do livro saiu em 1947. Nele, Mário Filho aponta o futebol como o 

principal instrumento de ascensão social do negro e do pobre. Defensor da popularização e 

democratização total do futebol, o jornalista exalta as qualidades do negro e do mulato e 

aposta na teoria positiva da miscigenação racial. Como o amigo Gilberto Freyre, Mário Filho 

acreditava que a mistura de raças tinha que ser vista como algo enriquecedor para a sociedade. 

O futebol no Brasil nasceu branco e aristocrático, mas para se tornar brasileiro de fato, 

precisava da mistura de raças característica do país. Precisava da ginga, da dança e da 

malandragem brasileiras. O futebol criou heróis de pele escura, o maior deles, Pelé, é a 

principal representação desse esporte no Brasil e no mundo. 

Em 1949, Roberto Marinho rompe com Mário Filho. Em primeiro lugar, o Rodrigues 

aumentou o capital do “Jornal dos Sports”, acumulou mais ações e se tornou majoritário no 
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jornal. Marinho não viu a atitude com bons olhos. Depois, brigou com Ricardo Serran, agora 

o homem forte do futebol em “O Globo”, e se afastou do jornal do até então amigo Roberto 

Marinho. Toda a situação poderia ser contornada, exceto por um motivo, a criação dos “Jogos 

da primavera”. 

Mário Filho, que já se mostrara um especialista em criar e promover eventos 

esportivos, inventou uma espécie de olimpíada carioca, que reuniria jovens de clubes e 

colégios em competições durante duas semanas de setembro, todo ano. Tratava-se de uma 

iniciativa para atrair a juventude para o esporte. A idéia era ótima e tinha tudo para se 

transformar num evento grandioso. Roberto Marinho propôs a Mário Filho que promovessem 

os “Jogos da primavera” juntos, uma parceria entre “Jornal dos Sports” e “O Globo”. Mário 

Filho não aceitou, alegando que poderia fazer tudo sozinho. Este foi o fator que determinou o 

fim da amizade entre os dois. Roberto Marinho cortou relações (CASTRO, 1992). 

Os Jogos foram mesmo um sucesso e duraram de 1949 até 1972. Todo ano, milhares 

de jovens participavam do evento, em competições que envolviam todos os esportes 

amadores. Na abertura dos Jogos, havia sempre a presença ilustre do presidente da República. 

Aliás, Mário Filho se deu muito bem com todos eles. Apesar disso, nunca gostou de pedir 

favores de qualquer espécie. No caso dos Jogos, era Mário Filho quem bancava tudo sozinho, 

sem nenhuma ajuda, apoio ou patrocínio. 

Mário Filho, como seu pai, Mário Rodrigues, acreditava que o jornal não devia se 

limitar a dar a notícia, mas quando fosse possível, produzi-la ou ser a própria notícia. Mário 

Filho tinha um jornal esportivo com um calendário que ainda não era completamente 

preenchido, pelo menos não pelo futebol. Havia os campeonatos regionais e, agora, os Jogos 

da primavera, ambos acontecendo no segundo semestre do ano. Então, Mário Filho resolveu 

criar competições para agitar o primeiro semestre. E, nem é preciso dizer que, mais uma vez, 

ele obteve um sucesso absoluto.  

Em 1950, ele criou o Torneio Rio-São Paulo, oficialmente batizado de Taça Roberto 

Gomes Pedrosa, que reunia os grandes clubes das duas cidades. O campeonato aconteceria em 

fevereiro. Por muitos anos, a disputa era entre esses clubes, mas ela cresceu, e muito, até se 

transformar no Campeonato Brasileiro de hoje, em 1971. Para o mês de julho, Mário Filho 

programou, em 1951, a Copa Rio, uma espécie de precursora do Mundial de Clubes. A 

competição reunia os campeões de Rio e São Paulo do ano anterior, além dos campeões 

estrangeiros. A Copa Rio durou apenas dois anos, tendo como campeões o Palmeiras e, no 

ano seguinte, o Fluminense. O custo para trazer os times estrangeiros ao Brasil era muito alto 

e Mário Filho não tinha como arcar, sozinho, com todas as despesas. 
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De qualquer forma, ele agitou o calendário esportivo, arrumando uma forma de vender 

jornais o ano inteiro. Inventar campeonatos era ótimo para o seu negócio. Logicamente, com o 

sucesso das competições, o “Jornal dos Sports” não era o único a fazer a cobertura desses 

eventos. Mário Filho acabava ajudando também a concorrência, mas a cobertura esportiva em 

seu periódico era imbatível.  

Sempre engajado com os acontecimentos esportivos, o jornalista não se omitiria 

durante o processo de construção do Maracanã. O Brasil havia sido escolhido como país-sede 

da Copa do Mundo de 1950 e, para isso, precisava construir um estádio à altura da 

competição mundial. Mário Filho comprou a causa. Ele foi um dos grandes entusiastas da 

construção do estádio no local em que é hoje, no bairro do Maracanã. Para isso, travou uma 

luta no campo das palavras com o então vereador da União Democrática Nacional (UDN), 

Carlos Lacerda. 

Lacerda julgava que o estádio deveria ser em Jacarepaguá, para onde o Rio cresceria 

no futuro. E sua capacidade não poderia passar de oitenta mil pessoas, mais do que isso seria 

um desperdício do dinheiro público. Por outro lado, Mário Filho queria uma obra grandiosa, 

queria ver surgir o maior do mundo, e com todas as pompas. Depois de muita discussão e da 

aliança entre Mário Filho e Ari Barroso, então vereador da UDN, ficou decidido que o estádio 

seria mesmo no Maracanã e com capacidade para 155 mil pessoas. Além de Ari Barroso, 

Mário Filho conseguiu outros aliados de peso, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Luiz Galloti. 

Depois de muita burocracia, vencida a batalha, o estádio foi construído a tempo para a 

Copa do Mundo. O jogo inaugural aconteceu em 17 de junho de 1950, entre as seleções do 

Rio de Janeiro e de São Paulo. A segunda partida realizada no “maior do mundo” foi, 

justamente, a estréia do Brasil no mundial, contra o México.  

Na ilustração a seguir, publicada no “Jornal dos Sports” do dia 7 de dezembro de 

1949, Mário Filho (com o braço estendido) dentro do Maracanã em construção. O jornalista 

visitava a obra todos os dias, como se fosse a de sua própria casa.  
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Tudo seria brilhante, não fosse a melancólica derrota do Brasil para o Uruguai na final 

do mundial. Mais tarde, outros jogadores da Seleção Brasileira redimiriam o fiasco da Copa 

de 50. 

O maior legado deixado pelo Mundial foi, sem dúvida, o Estádio Municipal do 

Maracanã, que depois mudaria de nome. O estádio se transformou num dos principais cartões-

postais do Rio de Janeiro e do Brasil e recebeu em seus gramados os maiores monstros 

sagrados do futebol. Passou a ser também o palco dos grandes clássicos do futebol carioca e 

esses, Mário Filho não perdia. Gostava de ir ao Maracanã em qualquer jogo que envolvesse 

pelo menos um dos times grandes do Rio, mas os clássicos tinham um charme especial. Sua 

companhia preferida era seu neto e xará, Mário. 

Apesar de apaixonado por futebol, Mário Filho jamais revelaria seu time do coração. 

Todos os Rodrigues torciam pelo Fluminense e, durante a infância, Mário também. “Já fora 

Fluminense, mas só até 1928, dizia Mário Filho. Desde então torcia apenas pelas „seleções 

brasileira e carioca‟” (CASTRO, 1992, p.259). Todos suspeitavam de que fosse flamenguista, 

mas ele nunca assumiria. Vivia rodeado de amigos rubro-negros, numa suspeita intimidade. 

Quando resolveu escrever um livro sobre um clube em particular, escreveu o “Histórias do 

Flamengo”. Além disso, adorava publicar textos elogiosos sobre o clube da Gávea. Seu neto, 

tricolor, achava mesmo que o avô era Flamengo de coração. 
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Essa neutralidade tão valorizada por Mário Filho se refletia em seu trabalho. Sempre 

preocupado em manter seu jornal numa linha independente, nunca manteve qualquer 

vinculação político-partidária e, como já foi dito, apesar de ter acesso livre aos presidentes da 

República, nunca pediu e nem aceitou qualquer tipo de favor. Ao contrário de seu pai, Mário 

Filho mantinha seu jornal longe das polêmicas que envolvia a política brasileira. Seu único 

compromisso era engrandecer o desporto brasileiro. Seu maior desejo era que a pátria 

crescesse à sombra do esporte. E cresceu mesmo. O principal deles, o futebol, foi muito além 

do esporte e se transformou numa instituição brasileira, na paixão nacional, motivo de orgulho 

para o país. Foi através do futebol que, segundo Nelson Rodrigues, nos desgarramos de nosso 

complexo de inferioridade e passamos a ser soberanos. 

As conquistas das Copas do Mundo de 1958 e 1962 corroboravam toda a afirmativa. 

E, em 1966, esperava-se um novo triunfo da Seleção Brasileira. Durante os meses que se 

seguiram às duas conquistas brasileiras anteriores, a circulação do “Jornal dos Sports” 

praticamente dobrou. Assim, Mário Filho precisava se preparar para esta Copa de 66 e, para 

isso, comprou papel, investiu em máquinas. Tudo pronto para celebrar a conquista definitiva 

da Taça Jules Rimet. Para a comissão técnica da seleção e para Mário Filho e seu otimismo 

inabalável, a conquista do tri estava praticamente garantida. Foi com esse pensamento que o 

jornalista chegou à Inglaterra, sede da Copa do Mundo de então. 

Em Londres, a seleção decepcionou e foi eliminada ainda na primeira fase. Restava a 

jogadores, comissão técnica e Mário Filho a volta (prematura) para casa. Com a eliminação, 

todo o investimento feito por Mário no “Jornal dos Sports” pareceu em vão. Infelizmente, esta 

seria a última Copa do Mundo que Mário Filho presenciaria. Dois meses depois da derrota 

brasileira, o jornalismo esportivo e o futebol tiveram a sua maior perda: na madrugada de 17 

de setembro de 1966, Mário Filho sofreu um enfarte que o levou à morte. 

Um ano antes, porém, Mário Filho conseguiu o que parecia impossível. No ano do 

quarto centenário do Rio de Janeiro, ele promoveu os “Jogos mundiais da primavera”. Os 

jogos, antes restritos ao Rio, ganharam proporções internacionais. E, mais uma vez, o sucesso 

de seu evento foi absoluto. 

O pernambucano Mário Filho, maior jornalista esportivo de todos os tempos, viveu 

entre 3 de junho de 1908 e 17 de setembro de 1966. Foram 58 anos praticamente dedicados ao 

jornalismo e à família. Casou-se muito jovem, em fins de 1926, então com 18 anos, com 

Célia, sua primeira e única esposa. Sempre otimista e de uma fé inabalável, somente uma 

coisa era capaz de arruinar sua felicidade, o alcoolismo de seu filho único, Mário Júlio. Como 

todo Rodrigues, Mário Filho gostava, veladamente, de contos eróticos. Um de seus maiores 
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prazeres era almoçar em casa com a família e brincar com seu neto, Mário Neto. Fumante 

inveterado, infelizmente, um enfarte lhe tirou a vida muito cedo.  

Poucos dias depois de sua morte, Mário Filho recebeu uma justa homenagem. O 

estádio que ajudara a construir passou a levar o seu nome. A idéia foi do locutor Waldir 

Amaral. Propuseram um busto, mas o locutor achou pouco. Por tudo o que Mário fizera, ele 

merecia o estádio inteiro. O Templo do Futebol deveria ter o nome de um dos maiores 

entusiastas do mesmo e pai do jornalismo esportivo. Como Amaral era funcionário de 

Roberto Marinho, achou prudente lhe pedir autorização para engajar a Rádio Globo na 

campanha. E foi o que fez depois da resposta positiva do diretor das Organizações Globo. 

Marinho havia ficado bastante sensibilizado com a morte de Mário Filho. Assim sendo, o 

projeto foi encaminhado para a Assembléia Legislativa e aprovado por unanimidade. 

Talvez o mais leigo torcedor não consiga imaginar o futebol sem o Maracanã, sem o 

colorido e o animado barulho das torcidas, sem a mística do “Fla-Flu”. Pois é assim que seria 

se não fosse Mário Filho. Ele foi muito mais que um jornalista, foi um inventor de tradições 

esportivas, o principal responsável por transformar o futebol num esporte realmente de 

massas. Mário era considerado pelo irmão famoso, o dramaturgo Nelson Rodrigues, o gênio 

da família. A criatividade de Nelson rendeu a seu irmão a alcunha de “criador de multidões”, 

por popularizar o futebol no Rio de Janeiro e no Brasil. E foi exatamente isso o que Mário 

Filho fez, com a iniciativa de apoiar a construção de um estádio grandioso, com capacidade 

para 155 mil pessoas, mas que já foi capaz de receber quase duzentas mil. A transformação do 

futebol em paixão nacional e no espetáculo de hoje passa, necessariamente, pela figura de 

Mário Filho. 

O jornalista completaria cem anos neste 2008 se vivo estivesse. Mais uma vez, como 

forma de retribuir todos os seus feitos, uma homenagem. A Superintendência de Desportos do 

Estado do Rio de Janeiro (SUDERJ) entregou à família de Mário Filho o seu busto, que ficará 

afixado no hall dos elevadores do Maracanã. 

Como brilhantemente escreveu Ruy Castro (1992), Mário Filho tornou-se muito mais 

que o maior cronista esportivo do Brasil. Ele foi o seu historiador, sociólogo, inventor de 

eventos, aglutinador de multidões. Por tudo isso, o esporte e, principalmente, o futebol, 

agradecem todas as suas contribuições. 
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4 MARACANÃ: DA INAUGURAÇÃO AOS JOGOS PAN-AMERICANOS DE 2007 

 

Nenhum outro esporte desbanca o futebol como paixão nacional do brasileiro, nem 

mesmo o automobilismo ou o tênis, que geraram grandes ídolos como Ayrton Senna e 

Gustavo Kuerten, o Guga. O futebol, que surgiu na Inglaterra, conquistou nosso povo e 

passou a ser a prática cultural mais popular do país. E, quando o assunto é esse antigo esporte 

bretão, impossível não falar do Estádio Jornalista Mário Filho, popularmente conhecido como 

Maracanã. Não por acaso, ele passou a ser designado o “Templo do Futebol”.   

A construção do estádio representou um marco na vida social do brasileiro. Na 

principal representação do Brasil para o mundo, o país do samba e do futebol, é o Maracanã o 

cenário principal. Além de palco maior para o Espetáculo da Bola, o estádio é, hoje, um dos 

principais cartões-postais da cidade do Rio de Janeiro. 

O Maracanã guarda uma relação intrínseca com o maior cronista esportivo de todos os 

tempos, Mário Rodrigues Filho. O escritor e jornalista foi um dos principais entusiastas do 

futebol e da construção do Estádio Municipal do Maracanã e, depois de sua morte, em 1966, 

recebeu uma justa homenagem. O estádio que ajudara a construir passou a levar o seu nome. 

No fim dos anos 40, Mário Filho, através da imprensa, travou uma luta com o então 

vereador Carlos Lacerda. A discussão girava em torno do local mais apropriado para a 

construção daquele que seria o maior estádio do mundo. Lacerda defendia a construção nas 

longínquas (naquela época) terras de Jacarepaguá, enquanto Mário Filho queria o estádio no 

terreno abandonado do antigo Derby Clube, no bairro do Maracanã. 

Mário Filho se envolveu na causa. Foi um dos principais incentivadores da construção 

do “gigante”, junto com Roberto Marinho, o prefeito do então Distrito Federal Marechal 

Ângelo Mendes de Morais e seu Secretário de Finanças e presidente do Conselho Nacional de 

Desportos, Ministro João Lyra Filho. Dentre os meios de comunicação, destaque para o jornal 

“O Globo” e para o “Jornal dos Sports”. Por meio de séries de reportagens, os jornais iam 

impulsionando e divulgando a construção do novo campo esportivo (SÉRGIO, 2000). 

Outro grande entusiasta da construção do estádio no local onde é hoje foi o compositor 

e, na época, vereador, Ari Barroso.  

 Com a finalidade de estudar o grau de interesse da 

população pelo futebol, saber a opinião do público em 

relação à conveniência ou não da construção de um 

estádio para a cidade, verificar qual a preferida entre as 

duas localizações propostas para a obra e concluir se por 

acaso os cariocas estariam dispostos inclusive a arcar 

com algum tipo de ônus para usufruir desse privilégio, 
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Ari Barroso tinha tomado uma providência. (SÉRGIO, 

2000, p.56) 

 

Para comprovar de que lado realmente estava a população, solicitou ao Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística a realização de uma bem-cuidada pesquisa.  

Tal pesquisa constatou o que Barroso desejava e esperava. “O resultado estava 

publicado no Jornal dos Sports de 19 de agosto de 1947, sob o título de „Números que falam 

da vontade do povo‟” (ibidem). A análise fundamentou a idéia de que construir um estádio 

para o Rio de Janeiro seria atender a um dos maiores anseios da população. Quanto ao local 

para a construção do mesmo, nova vitória avassaladora de Ari Barroso, Mário Filho e seus 

aliados. A grande maioria queria o Estádio na área do antigo Derby. Diante deste fato, os 

vereadores tiveram que repensar seu voto a respeito da construção do estádio e do local mais 

apropriado para a obra. O comprometimento dos políticos com a causa representaria, em tese, 

o desejo do povo que os elegera. 

Assim, depois de muita burocracia, dúvidas, discussões e disputas políticas, Carlos 

Lacerda, que havia sido eleito o vereador com o maior número de votos - mais de 35 mil - foi 

vencido. O Prefeito Mendes de Morais, Mário Filho e todas as demais figuras que lutaram 

pela construção do estádio no bairro do Maracanã conseguiram seu objetivo. Faltava passar da 

teoria à prática.  

A partir daí, mais burocracia. Agora em torno do projeto de execução do estádio. O 

tempo passava e o gigante continuava adormecido. Aumentavam as desconfianças acerca da 

realização da obra. Ela parecia nunca sair do papel.  

Anos antes, a população do Rio de Janeiro já havia sido iludida com a construção de 

um estádio que jamais se concretizaria. Em setembro de 1938, o então Presidente Getúlio 

Vargas recebera no Palácio do Catete uma comissão encarregada dos estudos para a 

construção daquele que seria o Estádio Nacional. Vargas prometera todo o apoio do governo 

federal à obra grandiosa a que ele se propunha (SÉRGIO, 2000). O Estádio seria erguido nos 

terrenos do antigo Derby Clube. Apesar da elaboração de um decreto-lei para o mesmo e de 

todo o burburinho desencadeado pela notícia, o projeto do tal Estádio Nacional jamais foi 

colocado em prática. Acreditava-se que a construção do Maracanã também não passaria de 

balela. 

No entanto, passados quase 10 anos, o panorama era outro. Vontade política não 

faltava. E no dia 4 de julho de 1947, o prefeito Mendes de Morais ocupava a manchete 

principal do “Jornal dos Sports”: “Não é uma promessa, é um compromisso. Duvidar do 

estádio é duvidar de mim!” (SÉRGIO, 2000, p.44). 



 32 

Por trás de toda essa discussão estava o verdadeiro motivo para a aposta na obra que, 

por muito tempo, foi vista com desconfiança pela maior parte da população. Era a Copa do 

Mundo de 1950, que teria o Brasil como país-sede. Na época, o país já dispunha de bons 

estádios, com capacidade para milhares de torcedores. “Dentre eles, destacavam-se o 

Independência, em Belo Horizonte e o Pacaembu, em São Paulo”(AQUINO, 2002, p.63). 

Porém, a situação exigia algo mais grandioso. O selecionado brasileiro era o grande favorito 

para a conquista do Mundial. E para sediar a conquista, era preciso um estádio que se 

transformasse - como se transformou - no verdadeiro templo do futebol. 

Mais uma vez, Mário Filho se envolveu com o acontecimento esportivo. O Brasil 

assumira um compromisso, convocou o mundo para o campeonato, mas ainda não tinha um 

estádio à altura. Por isso, para o jornalista, a construção do mesmo era uma questão de honra, 

de orgulho nacional. 

Divergências e burocracia à parte, o gigante finalmente começava a ser acordado. Os 

arquitetos Antônio Dias Carneiro, Pedro Paulo Bastos, Orlando da Silva Azevedo e Rafael 

Galvão ficaram encarregados do projeto do estádio. 

Seu perímetro é de 800 metros, a altura máxima, 30 

metros, e a parte interna possui uma planta de elipse de 

300 metros em seu eixo maior e 260 metros no menor, 

sem apoios aparentes. Capacidade prevista: 155 mil 

espectadores. (DUARTE,1996 apud AQUINO, 2002, 

p.64) 
 

Em 16 de junho de 1950, uma semana antes do início da Copa do Mundo, aconteceu a 

inauguração oficial do Maracanã, com toda a pompa que o evento merecia. No dia seguinte, 

17 de junho, o primeiro jogo. Foi entre as seleções dos dois principais centros de futebol do 

país. Seleção do Rio x Seleção de São Paulo. Os cariocas começaram melhor e logo aos nove 

minutos de jogo, Didi marcou o primeiro gol da partida e da história do Maracanã. Ele foi o 

primeiro a balançar as redes do estádio que mais tarde ficaria conhecido como o “Templo do 

Futebol”. Pela primeira vez no mundo, um jogador recebia aplausos de mais de 100 mil 

pessoas. Diante de tal feito, o escritor e jornalista Nelson Rodrigues teve um de seus muitos 

momentos de genialidade: “Se eu fosse alguma coisa na vida mandava colocar uma placa em 

qualquer lugar do estádio para que o gol de Didi, o primeiro na história do Maracanã, se 

transformasse num fato tão eterno quanto os séculos” (apud SÉRGIO, 2000, p.14). 

A partida terminou com o placar de três a um para a Seleção de São Paulo. Na 

verdade, diante de espetáculo tão grandioso, pouco importava o placar do jogo. Ernani, 

goleiro do Vasco na época e um dos escolhidos para integrar a equipe carioca no jogo 

inaugural, recorda-se bem da partida: “A torcida parecia presa ao espetáculo. O que 
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interessava era admirar o estádio e, se possível, ver o futebol. Nem se pensava em rivalidade, 

ofensas ou violência, como se vê hoje, milhares de pessoas entoando coros de palavrões” 

(SÉRGIO, 2000, p.15). 

Em meados de 1950, o Brasil respirava futebol, Maracanã e Copa do Mundo. Esses 

eram os principais assuntos dos jornais mais importantes do país. O futebol já caminhava a 

passos largos para se transformar num grande espetáculo. Na manhã seguinte a abertura 

oficial do Maracanã, somente um fato foi capaz de dividir com o estádio a capa dos principais 

veículos de comunicação: a homologação da candidatura do ex-presidente Getúlio Vargas. 

Esse foi o nome escolhido pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) para a eleição 

presidencial de 1950. Seria Getúlio o principal adversário do brigadeiro Eduardo Gomes, 

candidato oficial da União Democrática Nacional (UDN). 

Em 24 de junho, aconteceu o primeiro jogo da Copa de 50. O Brasil goleou o México 

por 4 a 0, em pleno Maracanã, numa festa de cores, fogos e gols. A Seleção Brasileira 

começava a despontar como favorita, permanecendo assim até o jogo final.  

E é chegada a hora da decisão da Copa do Mundo. O Brasil já tinha vacilado em todas 

as outras. Não podia decepcionar de novo, em casa, no Maracanã, e diante de sua torcida. O 

adversário era o Uruguai, campeão da Copa do Mundo de 30, a primeira delas. 

O Brasil foi tomado pelo tradicional clima de “já-ganhou”. Foi uma busca desesperada 

por ingressos e fogos. Já se anunciava o aluguel de “cadeiras perpétuas” do Maracanã. O 

scratch brasileiro (como se dizia na época) era a grande estrela. Políticos faziam de tudo para 

conseguir uma foto com as personalidades do momento. Tudo pronto para uma grande festa. 

Maracanã lotado, pronto para arrematar a tão sonhada Taça Jules Rimet. 

O dia 16 de julho ficaria marcado na história do Maracanã e na vida de todos os 

brasileiros que presenciaram aquela fatídica final. O Brasil abriu o placar com Friaça, mas viu 

o Uruguai empatar com Juan Schiaffino e depois virar o jogo com Ghiggia. Placar definido, a 

festa brasileira deu lugar ao silêncio desesperador de duzentas mil pessoas. 

O Maracanã, construído para o maior evento do futebol, acabou sendo palco do grande 

revés brasileiro. Parecia que o estádio começava mal, mas ele ainda daria muitas alegrias. Os 

maiores nomes do futebol brasileiro passaram por seus gramados. Pelé, Mané Garrincha, 

Nilton Santos, Rivelino, Roberto Dinamite, Zico e, por que não, Romário. Pés que embalaram 

torcidas de todo o país fizeram história no gigante e imortalizaram uma frase do locutor 

Oduvaldo Cozzi: “No Maracanã, esse monstro de areia, ferro, pedra e cimento, está a alma do 

futebol”.  
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A história do estádio só corrobora a afirmação de Cozzi e revela que o “Maraca”, 

como é carinhosamente chamado, foi e é palco de alegrias, tristezas, dramas, farsas, tragédias, 

comédias e até crônicas policiais. Além de finais históricas de campeonatos, que fizeram a 

alegria de muitos e a tristeza de outros tantos torcedores, o Maracanã foi marcado por fatos 

inesquecíveis.  

Alguns acontecimentos merecem destaque especial. Dentre as tragédias, podemos citar 

dois casos: a inundação assustadora que assolou o estádio em 1988, como noticiou O Globo 

de 22 de fevereiro do referido ano; e o segundo caso, mais grave. Foi na decisão do 

Campeonato Brasileiro de 1992. Botafogo e Flamengo disputavam o título e, meia hora antes 

de os times entrarem em campo, parte da grade de proteção da arquibancada reservada aos 

torcedores rubro-negros desabou. Desespero total e confusão generalizada. Uns torcedores 

receberam atendimento médico no próprio estádio, outros foram levados de ambulância para o 

hospital e ainda houve aqueles que não resistiram e se tornaram as vítimas fatais do acidente.  

No dia seguinte, os principais jornais noticiavam o ocorrido. Destaque para a “Folha 

de S. Paulo” e para “O Globo”. Vale ressaltar que, apesar de tudo, a partida não foi suspensa. 

Afinal, a televisão tinha o compromisso de transmitir o jogo para o Brasil inteiro. 

Da tragédia para a euforia. O Maracanã foi o lugar de inúmeros fatos marcantes da 

história do futebol. No dia 7 de julho de 1957, o estádio foi o palco da estréia de Pelé com a 

camisa da seleção brasileira. Na época, o jogador, que se tornaria um mito do futebol e seria 

tricampeão mundial defendendo as cores do Brasil, era ainda um menino. Doze anos mais 

tarde, em 19 de novembro de 1969, o maior do mundo recebia de presente o milésimo gol do 

craque. Aos 29 anos, ele foi o primeiro jogador do mundo a alcançar essa marca.  Na ocasião, 

o camisa dez fez um apelo para que cuidassem das criancinhas, o futuro do Brasil. As 

autoridades não deram ouvidos ao atacante e deu no que deu. 

Além de Pelé, outros jogadores marcaram época no futebol brasileiro e no próprio 

Maracanã, casos de Zico e Garrincha. Como não poderia deixar de ser, seria o “Maraca” o 

local ideal para pendurarem as chuteiras. E assim foi feito. Mané Garrincha, num amistoso, 

em 1973, e Zico, dezesseis anos mais tarde, em um jogo comemorativo.  

Outro acontecimento marcante na biografia do estádio foi, na realidade, uma grande 

farsa. Em setembro de 1989, Brasil e Chile disputavam uma partida válida pelas eliminatórias 

da Copa do Mundo de 90.  

O lance principal acabou sendo a paralisação da partida 

aos 23 minutos do segundo tempo. O Brasil [...] vencia 

por um a zero, quando um foguete-sinalizador caiu na 

grande área dos visitantes, perto do goleiro Rojas, que 

começou a contorcer-se, fingindo ter sido atingido, 
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protagonizando uma cena lamentável de mentira mal-

contada. (SÉRGIO, 2000, p.94) 

 

O goleiro não foi atingido, mas a confusão estava armada. Uma mulher até então 

anônima, que estava pela primeira vez na vida no Maracanã, ganhou notoriedade 

momentânea. Seu nome, Rosenery Melo Nascimento Barcelo da Silva, de 24 anos. Ela jurou 

que só queria comemorar o gol do Brasil, que não tinha a intenção de acertar o goleiro 

adversário. De qualquer forma, ficou marcada na história do estádio e ainda é motivo de 

chacota de muitos torcedores. 

A grande verdade é que o Estádio Jornalista Mário Filho é das estrelas, dos famosos, 

mas é também e, principalmente, dos anônimos. É dos torcedores, sujeitos da grande festa. É 

do ambulante que quer estar no jogo a qualquer custo. É dos policiais que, por vezes, acham 

horrível estar ali. É dos roleteiros, recepcionistas, ascensoristas, médicos e macários. E é, 

infelizmente, dos cambistas, que insistem em vender ingressos a preços abusivos e perpetuar 

essa prática ilegal. 

O estádio é também dos jornalistas, responsáveis por levar o futebol para todos os 

cantos do Brasil e do mundo, capazes de transformar jogadores em heróis, torcedores em 

ótimos personagens e o futebol num poderoso espetáculo. Pelo Maracanã passaram grandes 

craques das letras, como Armando Nogueira e João Saldanha. 

Aliás, aqui cabe reservar um espaço especial para o poeta, cronista e ícone do 

jornalismo esportivo, Armando Nogueira. Ele, junto com Luís Mendes, Nelson Rodrigues, 

José Maria Scassa, João Saldanha e Vitorino Vieira, foram os primeiros integrantes da 

“Grande resenha Facit”, em 1960. Tratava-se de um grupo de pessoas que compunham uma 

“mesa-redonda” e discutiam passionalmente sobre futebol, todo domingo à noite, depois dos 

jogos no Maracanã. A emissora que comprou a idéia da “mesa-redonda”, “talvez a primeira 

sobre futebol apresentada regularmente no mundo” (CASTRO, 1992, p.332), foi a então 

poderosa TV Rio. A resenha levava o nome de seu patrocinador, a multinacional “Facit”, das 

máquinas de calcular. O programa foi um sucesso. 

No dia 30 de março de 2008, o jornalista Armando Nogueira, que dedicou mais de 50 

anos de sua vida ao futebol, recebeu uma homenagem no Maracanã. A Superintendência de 

Desportos do Estado do Rio de Janeiro (SUDERJ) inaugurou o Espaço Armando Nogueira, 

no acesso à tribuna de imprensa. Um tributo ao craque dos gols de letra e a outros grandes 

nomes, como os radialistas Ari Barroso, Jorge Cury e João Saldanha, que agora têm suas fotos 

estampadas nas paredes do estádio. 
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Em retribuição aos momentos de inspiração e transpiração vividos ali, o Mestre 

Armando Nogueira doou ao estádio os direitos de sua poesia – “Maracanã” (vide anexo). 

Infortunadamente, o Maracanã, como o Brasil, sofre com problemas crônicos, como a 

violência e a corrupção. Problemas esses que vêm de muitos anos, mas que não parecem perto 

de acabar. A “carteirada” é outro caso parecido. Todos querem arrumar um jeito de entrar de 

graça no estádio. E o preocupante é que a maior parte consegue. É o que explica a eterna 

diferença gritante entre o público pagante e o público presente. 

Até hoje, muitos aspectos permanecem inalterados. Em compensação, outras tantas 

mudanças aconteceram ao longo de mais de meio século de vida. O Maracanã sofreu uma 

profunda reforma. As arquibancadas, antes de cimento, receberam cadeiras verdes, amarelas e 

brancas. A geral, o lugar mais democrático do estádio, foi extinta e, recentemente, ocupada 

por cadeiras azuis, vendidas a um preço mais acessível que o da arquibancada. Fim de linha 

para os “geraldinos”, expressão criada pelo radialista Washington Rodrigues para designar os 

ocupantes da geral do Maracanã. 

As obras de reformulação do estádio foram feitas para atender a determinações da 

FIFA, a entidade máxima do futebol. Também por isso, depois de 57 anos, o Brasil voltou a 

receber um evento de grande porte. A cidade do Rio de Janeiro sediou os XV Jogos Pan-

Americanos, em 2007. O Maracanã foi palco da abertura e do encerramento dos Jogos. Além 

disso, recebeu a final do futebol feminino. Na ocasião, as brasileiras venceram as americanas 

por cinco a zero, com show de Marta, eleita a melhor jogadora do mundo nos anos de 2006 e 

2007. 

Vale ressaltar que Marta teve seu trabalho muito bem reconhecido. Ela foi 

homenageada ao imortalizar seu nome no hall da fama do Maracanã, estádio em que estreou 

no próprio Pan. A jogadora ficou ao lado de monstros sagrados do futebol, como Zico, Pelé e 

Nilton Santos. 

O Estádio Municipal do Maracanã, hoje Estádio Jornalista Mário Filho, representa 

parte da história nacional. É o cenário principal do esporte que é a paixão do brasileiro e que 

movimenta milhões e milhões de reais. Foi ele o principal responsável pela transformação do 

futebol no espetáculo de hoje, que empolga e reúne milhares de brasileiros de Norte a Sul do 

país, ricos e pobres, negros e brancos, tucanos e petistas. A impressão é a de que num estádio 

de futebol, todas as diferenças sociais, raciais ou econômicas são esquecidas. Todos se unem 

em torno do espetáculo da bola. Nesse momento, a única diferença levada em consideração é 

o time do coração de cada torcedor.  
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Em outro rasgo de genialidade, Nelson Rodrigues afirmou que “o futebol seria um dos 

principais elementos que conduziriam o brasileiro a construir uma identidade própria, algo 

que seria reconhecido não só no país, como também internacionalmente” (apud MELO, 2006, 

p.276). O cronista acertou mais uma vez. 
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5 MÍDIA E FUTEBOL: UMA VIA DE MÃO-DUPLA  

 

A transformação do futebol no atual espetáculo de massas passa, obrigatoriamente, 

pela imprensa brasileira e, nesse sentido, pela atuação do jornalista Mário Rodrigues Filho. 

Nos primeiros anos do século XX, o futebol começava a ser progressivamente incorporado à 

cultura brasileira, mas ainda não recebia muita atenção da mídia.  

Na primeira década do século passado, as seções dedicadas ao esporte começavam a 

ensaiar uma expansão, ainda que tímida. Foram os casos do “Correio da Manhã” e do “Jornal 

do Brasil”, que já reservavam um pequeno espaço dedicado exclusivamente aos esportes, com 

destaque àqueles de maior apelo, como turfe, remo e futebol. Nessa época, a importância dada 

a determinado evento poderia ser medida pela presença ou não de fotografias. Explica-se: 

num período em que o processo fotográfico era ainda bastante complexo, a publicação de 

fotos traduzia o prestígio e o destaque do evento em questão (BOTELHO, 2006). 

Com se sabe, o futebol no Brasil nasceu branco e aristocrático, restrito à elite urbana 

brasileira. No entanto, ele passou por um rápido processo de popularização e logo se 

disseminou pelos diferentes setores sociais. Foi a partir desse momento em que o esporte 

passou a atingir um amplo público que a imprensa passou a lhe destinar maior atenção. Os 

grandes jornais, já inseridos num modelo de administração empresarial, passaram a enxergar 

principalmente o futebol como algo para vender jornais.  

Contudo, uma pessoa se destaca por revolucionar, de fato, o jornalismo esportivo 

brasileiro: Mário Filho. Através das páginas dos jornais de seu pai, Mário Rodrigues, ele 

impulsionou a página de esportes e investiu pesado no futebol. Modificou a linguagem 

utilizada até então, aproximando-a da fala dos torcedores, mudou a concepção das fotografias, 

passando a mostrar os jogadores em ação e vestidos com o uniforme dos respectivos times. 

Mário Filho foi o principal responsável por elevar o futebol à categoria de paixão nacional do 

brasileiro. 

Depois da morte de Mário Rodrigues, Mário Filho continuou sua empreitada rumo à 

disseminação dos esportes pelas páginas de “O Globo”, de Roberto Marinho e, poucos anos 

mais tarde, através de seu próprio periódico, o “Jornal dos Sports”. O jornalista “inventou o 

jornalismo esportivo como gênero no Brasil e fomentou o surgimento de um público de massa 

para o futebol, através de sua atuação em vários jornais importantes do Rio de Janeiro” 

(HELAL E GORDON, 2002, p.42). Também por causa de Mário Filho, a história do 

jornalismo esportivo se confunde com a do próprio futebol. Grande incentivador dos esportes 
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em geral, o jornalista tinha um carinho especial pelo futebol. E foi essa a sua principal área de 

atuação. 

A influência da imprensa nos grandes debates esportivos merece destaque já no início 

da década de 1930, quando a discussão em torno da adoção do profissionalismo ou da 

manutenção do amadorismo agitava o meio futebolístico. Mário Filho era um ardente 

defensor do profissionalismo e deixou sua posição bem clara nas linhas de “O Globo”. Ele 

acreditava que a implantação do novo modelo, que regulamentaria a remuneração dos atletas, 

representaria a democratização do futebol. Engajou-se na causa e foi bem-sucedido. Em 1933, 

o profissionalismo começava a ser implantado no futebol. 

Mário Filho se especializou na arte de criar eventos ligados ao esporte e divulgá-los 

em seus jornais. Ele movimentou o calendário esportivo, inventando importantes 

campeonatos de futebol, os “Jogos da primavera”, que eram uma espécie de olimpíada 

carioca, e competições de remo, natação, automobilismo, dentre outras modalidades. No 

automobilismo, deve-se destacar o “Circuito da Gávea”, a “Fórmula 1” da época. O primeiro 

Circuito organizado pelo jornalista, em 1933, foi um fiasco, algo pouco comum na carreira de 

Mário Filho. Então, ele enxergou que a idéia era ótima, o circuito era lindo, mas precisava de 

promoção. E foi isso o que Mário fez. No ano seguinte, começou a divulgar o evento com 

meses de antecedência, fez matérias especiais e criou no público grande expectativa. O 

resultado foi um sucesso absoluto e, em 1935, o “Circuito da Gávea” entrou de vez na 

programação esportiva brasileira (CASTRO, 1992). 

Os eventos criados e promovidos pelo jornalista eram praticamente uma garantia de 

sucesso. Dessa forma, os jornais concorrentes não tinham outra escolha a não ser cobrir as 

competições, caso contrário, ficariam para trás. Porém, a cobertura feita pelos periódicos de 

Mário Filho era diferenciada, quase imbatível. Não poderia ser diferente. 

Os jornais “O Globo” e “Jornal dos Sports”, focos desta pesquisa, foram os periódicos 

de maior influência na cobertura dos assuntos esportivos. Esses veículos de comunicação 

tiveram participação ativa num dos maiores desafios da carreira de Mário, a construção do 

Estádio Municipal do Maracanã. O jornalista acreditava que o palco maior da Copa do Mundo 

de 1950 deveria ser um estádio grandioso, com capacidade para mais de 150 mil pessoas, 

deveria ser o “maior do mundo” e construído no bairro do Maracanã, coração do Rio de 

Janeiro. O jornalista se lançou nessa campanha através das páginas desses dois jornais e foi 

muito bem-sucedido. Através dos jornais, Mário Filho travou uma batalha com o então 

vereador da União Democrática Nacional (UDN), Carlos Lacerda.  
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O vereador defendia a construção do estádio no bairro de Jacarepaguá e com uma 

capacidade bem menor do que aquela proposta pelo Rodrigues. Os projetos foram para a 

Câmara dos Vereadores e, lá, Lacerda e Mário continuaram travando uma ferrenha luta 

através das palavras. Mário Filho conseguiu o apoio do também vereador da UDN, Ari 

Barroso. Estava rachada a bancada do partido. 

Barroso solicitou uma pesquisa de opinião para saber o que pensava a população a 

respeito da construção do estádio. O resultado da análise foi publicado no “Jornal dos Sports” 

de 19 de agosto de 1947 com a seguinte manchete: “Números que falam da vontade do povo”. 

O resultado não poderia ser melhor para Mário Filho e seus aliados. A maioria absoluta dos 

entrevistados, aficionados por futebol ou não, era favorável à construção de um estádio e no 

local do antigo Derby Club, no Maracanã. Além disso, a maioria das pessoas também 

declarou que, se preciso, colaboraria para a concretização da obra (SÉRGIO, 2000). Diante de 

tal constatação, os vereadores não tinham outra alternativa a não ser votar pela construção do 

estádio nos moldes do projeto de Mário Filho. Afinal, como os políticos faziam questão de 

dizer, estavam ali para representar a vontade do povo. 

Depois de quase interminável burocracia, o gigante finalmente começava a ser 

acordado. As obras tiveram início no dia 2 de agosto de 1948 e, deste dia até a data de sua 

inauguração, os jornais “O Globo”, “Jornal dos Sports” e “Jornal do Brasil” foram os maiores 

incentivadores do estádio. 

Contrariando todos os derrotistas e pessimistas de plantão, o estádio ficou pronto a 

tempo de sediar a Copa do Mundo de 1950. Em 15 de junho do referido ano, um dia antes da 

inauguração oficial, o jornal “O Globo” publicava uma matéria intitulada: “Cifras 

monumentais a margem da maior praça de esportes do mundo”. A reportagem mostrava e 

comprovava com números a grandiosidade da obra. Estava tudo pronto para o grande 

momento. E no dia seguinte, 16 de junho, o “Jornal dos Sports” noticiava na primeira página: 

“Inaugura-se o monumento do Derby”. O jornal de Roberto Marinho não ficou para trás e 

contou “Como foi inaugurado o gigantesco Estádio Municipal”. Nesta matéria de “O Globo”, 

um fragmento merece destaque especial. 

O general Mendes de Moraes ressalta a colaboração da 

imprensa. Nesse trecho de sua oração, o Sr. Prefeito 

abriu um parênteses para render um tributo de 

reconhecimento ao paladino da campanha do estádio, o 

jornalista Mário Rodrigues Filho, d‟O GLOBO e “Jornal 

dos Sports”. A honrosa citação foi acompanhada de uma 

salva de palmas (O GLOBO, 16/06/1950). 
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O discurso do prefeito era o reconhecimento público dos esforços da imprensa e de seu 

maior representante no quesito esportivo, Mário Filho. Foi ele, sem dúvida, o principal 

entusiasta da construção do maior estádio do mundo. 

No dia 17 de junho, sábado, aconteceu o jogo inaugural do Maracanã. A partida entre 

as seleções carioca e paulista também foi destacada. Como não havia circulação do jornal no 

domingo, a seção de esportes de “O Globo” de segunda-feira, 19 de junho, trazia a seguinte 

manchete: “A realidade do Estádio Municipal” e na última linha do subtítulo, “vitória dos 

paulistas no match de sábado”. 

Aqui cabe uma pausa para uma breve análise da linguagem empregada nos periódicos 

da época. A pesquisa de alguns exemplares dos jornais “O Globo” e “Jornal dos Sports” 

revelou a estrutura de texto utilizada, com largo emprego da ordem indireta e excesso de 

adjetivos. Outra característica marcante é a presença de inúmeras palavras em inglês nas 

matérias sobre futebol. O jogo era chamado de match, futebol era football, time era team ou 

scratch e o gol recebia uma letra a mais, em inglês, goal. A linguagem dos jornais, assim 

como a sua diagramação, foi se modificando ao longo dos anos, até chegarmos ao que temos 

hoje. As matérias sobre futebol e Maracanã foram objetos dessa mudança, jamais deixaram as 

páginas dos principais jornais do país. 

De volta à análise das matérias, depois da repercussão gerada pela inauguração do 

Estádio Municipal do Maracanã, toda a população estava ansiosa pelo início da Copa do 

Mundo. Como não podia deixar de ser, essa grande expectativa também foi estimulada pelos 

jornais, que puseram a Seleção Brasileira na condição de favorita ao título. Alguns 

consideravam-na campeã antes mesmo do início da competição. 

A estréia do Brasil foi no sábado, 24 de junho, contra a seleção do México, no 

Maracanã. “O Globo” do dia 26 estampava em sua capa: “Início triunfal da „Copa do 

Mundo‟”. Neste dia, a primeira página do jornal era quase toda dedicada à Copa. Além desta 

matéria principal havia apenas o cabeçalho do jornal e uma tarja no alto da folha sobre a 

campanha presidencial do Brigadeiro Eduardo Gomes, como podemos ver a seguir. 
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A campanha do Brasil no Mundial foi, de fato, empolgante. A seleção chegou à final 

da competição, contra o Uruguai, completamente tomada pelo clima de “já-ganhou”. A 

Seleção Brasileira era a favorita ao título, sua campanha fora bem melhor que a da seleção 

Celeste e ainda fomos para a decisão com a vantagem do empate. Nem o mais pessimista dos 

torcedores acreditaria num fracasso brasileiro. Pois foi o que aconteceu. 

O clima de “já-ganhou” motivado pela imprensa aliado à desordem que se instaurou na 

concentração até mesmo no dia do jogo foram determinantes para o fiasco da nossa seleção. 

Se por um lado alguns jornais publicavam manchetes que saudavam o Brasil como campeão 

por antecipação, por outro a concentração dos jogadores foi transformada em palanque 

político. Como as eleições eram em outubro, aqueles que queriam um maior prestígio se 

juntavam ao escrete brasileiro e posavam para intermináveis fotos. O resultado de todo este 

circo é conhecido. Com o vice-campeonato, a euforia deu lugar ao silêncio ensurdecedor de 

milhares de pessoas. Em 1958, Pelé, Garrincha e cia. redimiriam a seleção nacional. 

Em 1966, após a morte de Mário Filho, houve enorme mobilização no sentido de fazer 

uma homenagem póstuma ao pai do Maracanã e do jornalismo esportivo no Brasil. A idéia foi 

do locutor Waldir Amaral. E em 28 de setembro do mesmo ano, dias depois da morte de 

Mário, “O Globo” noticiava: “Desde ontem o Maracanã é oficialmente Mário Filho”. A obra 

recebia o nome de seu criador. O até então Estádio Municipal do Maracanã passava a se 

chamar Estádio Jornalista Mário Filho. Segundo a nota publicada no periódico, o jornalista 

estava “perpetuado na praça de esportes que com o seu dinamismo ajudou a construir e com o 

seu idealismo encheu tardes e noites de grandiosos espetáculos”. 

Nem é preciso dizer que o Maracanã e o futebol nunca mais saíram das páginas dos 

cadernos de esporte. Assim como acompanhou a inauguração do estádio, a imprensa também 
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esteve presente em seus aniversários mais marcantes. Em 16 de junho de 1970, o “Templo do 

Futebol” completava vinte anos, e uma pesquisa revelou um dado surpreendente: durante as 

suas primeiras duas décadas de existência, 62 milhões de pessoas frequentaram o estádio, 

número que correspondia, na época, a 2/3 da população brasileira. 

Cinco anos mais tarde, “O Globo” trazia a seguinte manchete na sua seção de esportes 

“Maracanã vive 25 anos de alegria, tristeza e paixão”. E continuava na matéria: “São 25 anos 

de paixão. Misturando a tristeza e a alegria, a certeza e a incerteza, o grito e o silêncio de um 

povo que é louco por futebol”. Ainda na mesma matéria, na mesma página, o jornal 

relembrava alguns fatos que marcaram a história do gigante, e que valem a pena ser contados.  

Os torcedores do Vasco podem se orgulhar de serem os 
primeiros a comemorar um título no novo estádio: 

depois da vitória difícil sobre o América, de 2 a 1, o 

Vasco ganhou o Campeonato Carioca. Mas o Flamengo 

também tem um motivo para se orgulhar: foi o autor da 

maior goleada no Maracanã, sobre o São Cristóvão, por 

12 a 2, em 1956 (O GLOBO, 16/06/1975). 

 

Essas reportagens que celebram os aniversários do Maracanã e contam um pouco do 

que aconteceu no estádio acabam por revelar também algo do panorama do futebol carioca da 

época. Como vimos no trecho acima, o primeiro título conquistado no Maracanã pelo Vasco 

da Gama teve como vice-campeão o América, algo impensável nos anos 90, por exemplo. 

Até fins da década de 1960, equipes como América e Bangu, consideradas de menor 

expressão, eram competitivas, disputavam títulos. No entanto, a partir da década seguinte, 

Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo passaram a dominar por completo o futebol 

carioca.  

Nos últimos três anos, os considerados “times pequenos” começaram a ensaiar uma 

recuperação, Volta Redonda e Madureira chegaram à decisão do Campeonato Carioca em 

2005 e 2006, respectivamente, mas pararam por aí. Foram derrotados por Fluminense e 

Botafogo, nesta ordem. Neste ano de 2008, o América, um dos times mais tradicionais do Rio 

de Janeiro, foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato estadual pela primeira vez em 

sua história. 

O Maracanã é mesmo testemunha da alegria de muitos e da tristeza de outros tantos, já 

presenciou as mais surpreendentes reviravoltas do futebol, jogos épicos, gols inesquecíveis. O 

estádio que foi palco de uma tragédia logo no seu primeiro mês de vida, foi presenteado com 

a genialidade de Pelé e os dribles magistrais de Garrincha. 

A edição de “O Globo” de 15 de junho de 1980 comemorava o trigésimo aniversário 

do maior do mundo: “O Maracanã, Estádio Mário Filho, faz 30 anos amanhã, mas o 
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aniversário será comemorado hoje, com a realização de um jogo entre as seleções principais 

do Brasil e da União Soviética, a partir das 17 horas.” A mesma matéria ainda relembrava o 

dia mais triste da história do estádio – a derrota para o Uruguai na final da Copa de 50 – e o 

milésimo gol de Pelé, marcado no dia 19 de novembro de 1969, de pênalti, contra o Vasco da 

Gama. Depois do gol, Pelé beijou a bola, gesto repetido pelo atacante Romário, o segundo 

jogador da história a chegar aos 1000 gols. Romário também sonhava fazer o milésimo no 

Maracanã. E até que tentou, mas não conseguiu, teve mesmo que se contentar com o gramado 

de São Januário. 

O caderno de esportes do jornal “Extra” do dia 16 de junho de 2000 celebrava os 

cinqüenta anos do Maraca. E quando o assunto é Maracanã, impossível não falar de Pelé. E 

impossível também é falar do craque sem citar seu gol de placa. Foi em 1957, contra o 

Fluminense. Como o gol aconteceu, ninguém sabe ao certo, cada um conta de uma forma e o 

tempo se encarrega de torná-lo cada vez mais bonito. Foi um gol tão belo que mereceu uma 

placa comemorativa e daí surgiu a expressão “gol de placa”. 

A mesma edição do “Extra” também homenageava o maior goleador do Maracanã em 

todos os tempos, nada mais, nada menos que Arthur Antunes Coimbra, o Zico: “O ex-craque 

do Flamengo ainda é o grande artilheiro da história do estádio, com 320 gols”. Até hoje, 

nenhum jogador superou a marca do “galinho de Quintino”. A comemoração de meio século 

do estádio mereceu uma festa de arromba, com bolo de aniversário, convidados ilustres e uma 

homenagem especial para Pelé e Garrincha. Hoje, aos 58 anos, o Maracanã continua fazendo 

a alegria e a tristeza dos torcedores cariocas.  

Como se pôde perceber, a imprensa brasileira e o esporte, sobretudo o futebol, mantêm 

uma estreita relação de longa data. A mídia, fundamentada na figura de Mário Rodrigues 

Filho, foi a grande promotora e incentivadora do futebol. Por outro lado, o futebol se revelou 

um oásis de notícias e entretenimento para a imprensa, além de algo bastante rentável, pois 

aumentava a tiragem dos jornais, o que por sua vez, atraía anunciantes, situação que ainda se 

mantém. 

Hoje, os meios de comunicação, sobretudo a televisão, investem pesado em eventos 

esportivos e, em troca, alcançam picos de audiência. Graças também e principalmente à 

mídia, o brasileiro se transformou num ávido consumidor de esportes e de programas 

esportivos. Como fruto do esforço para transformar o futebol em paixão nacional, para 

muitos, o esporte se resume a isso, ao futebol.  

Imprensa e futebol, o esporte mais rentável em todos os níveis, mantêm uma intrínseca 

relação de mão-dupla. Os meios de comunicação promovem os eventos futebolísticos, os 
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transforma num sucesso e, por outro lado, transmite os jogos e campeonatos em transações 

que envolvem vultosas cifras. Também em virtude dos veículos de comunicação, e aí se 

incluem principalmente televisão e internet, o Brasil é um grande exportador de talentos para 

todos os cantos do mundo. Mercados antes restritos a América do Sul e Europa, hoje se 

diversificam e chegam a países da América do Norte, Ásia e Oceania. Esse fenômeno ocorre 

notadamente no futebol, mas também atinge o vôlei, basquete, dentre outros esportes. 

Que ninguém duvide da força do futebol brasileiro, ele já disse a que veio. Um bom 

exemplo disso é a Copa do Mundo, capaz de fazer o país parar e, principalmente, capaz de 

reforçar o sentimento de identidade nacional do brasileiro. 
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6 CONCLUSÃO 

 

País do samba e do futebol. Esta é a principal representação do Brasil para o mundo, 

um estereótipo criado, mas reforçado e justificado a todo momento. Evidentemente, o país 

apresenta inúmeras outras características marcantes capazes de refletir a realidade nacional, 

mas talvez nenhuma representação seja tão bem aceita e difundida quanto esta supracitada. 

Tomando o futebol como objeto de análise, pode-se perceber este esporte como um 

importante traço da cultura e da identidade brasileira, um instrumento capaz de criar uma 

idéia de pertencimento à nação.  

Nesse sentido, destaca-se a figura do jornalista Mário Filho, que se revelou um 

inventor de tradições esportivas, sendo um dos responsáveis por estimular a ligação do 

brasileiro com o futebol, por transformar este esporte numa paixão nacional. Talvez nenhum 

outro elemento cultural importado tenha sido tão harmoniosamente incorporado à cultura de 

um país.  

Faz-se necessário destacar também o papel da Copa do Mundo de 1950 como fator 

importante para reforçar os laços entre futebol e povo brasileiro. Na época do mundial, o 

esporte já era bastante difundido no país, mas a mobilização criada em torno da Copa e, 

consequentemente, da construção do Maracanã, o estádio que seria o “maior do mundo”, foi 

preponderante para consolidar o futebol como o esporte oficial do Brasil. Nem a derrota para 

os uruguaios na decisão do campeonato foi capaz de desgastar a relação do brasileiro com o 

esporte. A união estava sacramentada e viria a crescer geometricamente. 

O futebol, graças à influência de Mário Filho, da própria imprensa e do Maracanã, 

estádio que sempre foi um aglutinador de multidões, se transformou num verdadeiro esporte 

de massa. 

Além do futebol, o jornalismo esportivo foi outro a se beneficiar dos esforços de 

Mário Filho. O jornalista, um dos pioneiros da crônica esportiva no Brasil, foi fundamental 

para o desenvolvimento deste gênero, implementando mudanças importantes, consideradas 

precursoras do modelo de jornalismo atual. 

O viés escolhido para o desenvolvimento do presente trabalho é apenas um dentre os 

muitos caminhos possíveis num universo abundante como o do futebol e o do jornalismo 

esportivo. 
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8 ANEXO 

 

MARACANÃ 

 (Armando Nogueira) 

 

 

Revejo, com saudade,  

as bandeiras das tuas batalhas 

repartidas sobre o campo. 

Revejo, com saudade, 

a tua multidão que torce e distorce a verdade até morrer, 

doa a quem doer. 

Revejo, com saudade, 

as esperanças que se perdiam pela linha de fundo 

no entardecer de cada jogo. 

Quantas vezes foste a minha pátria amada, idolatrada, 

salve, salve a Seleção! 

Quantas vezes a minha alma escapava de mim 

e, sem que o árbitro notasse, aparecia na pequena área, 

providencial, para fazer o gol da vitória. 

Perdi a conta dos gols 

que fiz com pés que não eram meus. 

Saudade de certa lágrima de vitória 

que um dia vi brilhar no rosto quase meu de uma criança. 

Maracanã. 

És fantasia da paixão 

que aproxima e divide: 

louvor e blasfêmia, 

alegria e desdita. 

És o gol de Ghiggia, 

celebrado com um minuto de silêncio à soberba nacional. 

És o ignorado herói de uma tarde 

cujo gol restou sem data 

como se nunca houvera sido feito. És o gol de placa 

que ninguém sabe ao certo como nasceu 

mas que o tempo 



 

vem tratando de fazê-lo cada dia mais bonito. 

Gol de fábula. 

És o craque que passa, sem pressa, 

tecendo a promessa de gol com a bola nos pés 

e os olhos na linha do horizonte. 

És Gerson e Jair da Rosa Pinto 

que tinham no pé esquerdo o rigor da fita métrica. 

És Nilton Santos, futebol de fino trato 

na majestade e no saber. 

És Zizinho, que conhecia, como ninguém,  

todos os atalhos da tua geometria. 

És Zico que driblava triscando a grama, 

suave como uma pluma. 

És a “folha-seca” de Didi, 

fidalgo de rara nobreza 

que tratava a bola como se trata uma flor. 

És Ademir Menezes correndo, olímpico, 

pelos indizíveis caminhos do gol. 

És Carlos Castilho, santo goleiro 

que obrava milagres pelos confins da pequena área. 

És Pelé, 

cujos gols eram tramados na véspera 

(ele trazia de casa as traves e a bola do jogo). 

És Garrincha, que dobrava as esquinas da área 

driblando Deus-e-o-mundo 

com a bola jovial da nossa infância 

Quanta saudade 

daquele drible à direita 

que alegrava as minhas jovens tardes de domingo. 

És, enfim, a vitória e a derrota, 

caprichosa imitação da minha vida. 

E porque é uma parte da minha memória,  

seguirei cantando, comigo, a melodia do teu doce nome. 

Maracanã, Maracanã. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


