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A contradição de Borges

Borges odiava futebol. Para exercer um boicote de carácter literário, 
proferiu uma conferência sobre a imortalidade, na mesma altura em que 
a Argentina se estreava contra a Hungria, no Mundial de 1978. Pouco 
tempo depois, já com a equipa argentina campeã, César Luis Menotti, 
selecionador da equipa albiceleste, realizou o seu sonho de entrevistar 
um dos maiores escritores do século xx, depois de o editor de uma 
revista literária se ter lembrado de que seria curioso juntar duas persona-
gens tão diferentes: «O César deve ser muito famoso, tanto que a minha 
empregada me pediu um autógrafo seu», comentou o autor de O Aleph, 
que tinha afirmado que o futebol «é popular porque a estupidez é popu-
lar». A seguir, disse a Menotti: «Que estranho, não acha? Um homem 
inteligente que está sempre a falar de futebol». Infelizmente, falaram 
pouco de desporto. No entanto, mais tarde, Borges falou de futebol no 
conto Esse Est Percipi, escrito em coautoria com Adolfo Bioy Casares, 
onde a bola e as suas transmissões televisivas eram as protagonistas.

Apesar de ter sido desprezado pelos intelectuais, o futebol teve 
repercussão no mundo da Literatura e da História durante o século xx. 
Hoje em dia é possível compilar textos de uma grande variedade de 
escritores que, de uma maneira ou de outra, transformaram a bola no 
centro das suas reflexões. Albert Camus, Pier Paolo Pasolini, George 
Orwell, Mario Benedetti, Ernesto Sabato, Gabriel García Márquez, 
Augusto Rosa Bastos, Eduardo Galeano, Javier Marías, Roberto Bolaño 
ou Peter Handke são apenas alguns nomes que dignificaram intelectual
mente a atividade humana que desperta mais sentimentos e emoções 
nas massas populares.
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Para Javier Marías, o futebol não só é o circo atual, como também 
o teatro do nosso tempo: emoção, medo e expectativa, desilusão ou 
euforia. O filósofo e fã do Liverpool, Simon Critchley, que fez recen-
temente um estudo centrado no jogo de que nos ocupamos, tem tam-
bém uma opinião parecida. Para ele, o desporto é um drama carregado 
de verdade, atualmente o mais parecido com a catarse dos templos de 
teatro de Atenas ou de Epidauro. O futebol partilha com o teatro uma 
característica básica: o destino. 

Critchley recorda no seu livro En Qué Pensamos Cuando Pensamos 
en Fútbol, uma frase que é clara neste contexto: «O futebol é o cenário 
onde se resolvem – em determinadas ocasiões – maquinações obscuras 
do destino, sobretudo no que diz respeito ao destino nacional».

Era por isso que Borges não adorava este desporto. «O futebol des-
perta as piores paixões. Desperta sobretudo o que há de pior nestes 
tempos, o nacionalismo relacionado com o desporto, porque as pessoas 
julgam que vão assistir a um jogo, mas não é bem assim. A ideia de 
haver um que ganha e outro que perde parece-me bastante desagradá-
vel. Existe uma ideia de supremacia, de poder, que me parece terrível.» 

A visão do jornalista Ramón Lobo coincide também com as anterio-
res: «O futebol é a teatralização da guerra, a manipulação, nem sempre 
bem-sucedida, de algumas (poucas) paixões universais. A sua organiza-
ção é gerida num campo de batalha: equipas, uniformes, armas, pintu-
ras no rosto, bandeiras, gritos, insultos, desejos de vitória e de vingança. 
Tal como na guerra, no futebol também há regras.»

E conclui: «O futebol também se alimenta de coisas mesquinhas: 
é um catalisador da estupidez humana, do ódio, da inveja, do naciona-
lismo exacerbado.»

O futebol é o cenário onde se revelam as diferenças das identidades 
(família, tribo, cidade, nação...) e onde, segundo Critchley, jogadores 
e fãs «representam o seu próprio drama, supervisionados pelas forças 
do destino», é toda uma experiência pessoal à qual nos rendemos livre-
mente quando assistimos a um jogo.

Na mesma linha de raciocínio está o prémio Nobel da Literatura, 
Mario Vargas Llosa, no seu ensaio O Apelo da Tribo. Segundo o his-
pano-peruano, desde a sua origem que o ser humano está sujeito à 
coletividade, mas deseja essa dependência, pois liberta-o do peso das 
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responsabilidades individuais. É essa a chamada da tribo que atual-
mente se manifesta, sobretudo, através do futebol.

O espírito tribal, fonte do nacionalismo, causador de boa parte das 
maiores desgraças da humanidade, foi invocado pelos ditadores do 
século xx, que se aproveitaram daquilo que, segundo Vargas Llosa, é 
o irracionalismo do ser humano, um sentimento que está enraizado no 
fundo mais secreto de todos os seres civilizados. Não é de estranhar, 
portanto, que os ditadores tivessem usado este desporto para consegui-
rem atingir os seus objetivos políticos.

O futebol, um dos protagonistas que mais se destacam nos séculos 
passado e presente, desprezado por alguns, admirado por muitos, consi-
derado uma religião laica por Manuel Vásquez Montalbán ou por Juan 
Villoro, começa a ser tido em conta em estudos académicos, tanto pela 
sua capacidade de propagar ideologias políticas, como para formar e 
aproximar identidades.

Este livro, longe de ser um ensaio académico, tem como objetivo 
apresentar de uma forma simples um panorama global do século passado, 
em que se explica a instrumentalização do futebol por parte dos regi-
mes fascistas e totalitários, com vista a alcançar os objetivos associados 
ao doutrinamento político. A ideia surgiu após a publicação de várias 
reportagens na revista Jot Down, realizadas a propósito dos últimos 
torneios internacionais, em que se analisava como é que estas ditadu-
ras tinham manipulado e rentabilizado politicamente vários campeo-
natos: Mussolini, os Mundiais de 1934 e 1938; Franco, o Campeonato 
da Europa de 1964; Videla, o Mundial de 1978. A estes episódios unem-
-se aqui outras narrativas que ilustram de igual modo essas circuns-
tâncias históricas. Quis incluir também algumas histórias que refletem 
o reverso desta situação, a de futebolistas que utilizaram o poder do 
futebol como forma de luta contra os poderosos.

Assim, o livro começa com um breve ensaio tripartido em que se 
aborda a noção que se tinha do desporto-rei nos regimes fascista, nazi 
e franquista. Estes três regimes partilham características comuns. Já 
mais à frente contam-se algumas histórias que nos servem de exemplo 
ao que já foi escrito. Por um lado, incluem-se os relatos dedicados à  
Alemanha e a Itália e, por outro, a Espanha, incluindo-se nesta secção 
um breve capítulo dedicado ao Portugal de Salazar; dois países amigos 
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e simpatizantes das potências do Eixo. Uma quarta secção do livro é 
dedicada às ditaduras sul-americanas que, embora não se possam clas-
sificar no tempo e na forma como academicamente fascistas, partilham 
com a Itália fascista ou a Alemanha nazi a importância que atribuíram 
ao futebol como instrumento político, pelo que constituem um prolon-
gamento, ao longo do século, das intenções fascistas de controlar o des-
porto e de o transformar numa forma de doutrinamento da população.

Deixaremos para outros livros as manipulações orquestradas por 
regimes e governos ditatoriais de diferentes partidos políticos, bem 
como estudos mais profundos sobre todos os episódios histórico- 
futebolísticos; alguns deles prestamse a que se escrevam monografias 
e teses de doutoramento.

As fontes utilizadas são maioritariamente hemerográficas, tanto 
diretas como indiretas, pois o objetivo era fazer um trabalho de carácter 
jornalístico. Na bibliografia referemse os artigos e livros utilizados na 
redação deste livro, mas, de modo a tornar mais leve esta secção, as 
referências a documentários, filmes e fontes hemerográficas diretas são 
citadas ao longo das páginas da obra. Gostaria de salientar, de entre as 
utilizadas, os textos de Carlos Fernández Santander, Miguel Ángel Lara 
e Alfredo Relaño, os que foram talvez mais úteis na altura, quando se 
começaram a investigar algumas das histórias recolhidas neste livro.

Borges morreu em Genebra a 14 de junho de 1986, em pleno  
Mundial do México, depois de ter declarado, numa das suas últimas 
entrevistas, que não sabia quem era Maradona. Oito dias depois, Diego 
marcou contra a Inglaterra, no estádio de Azteca, o golo mais fabuloso, 
jamais visto, pura criação literária, tanto na sua execução como na sua 
narrativa. O feito futebolístico sobre o qual mais se escreveu.


