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Se o futebol é uma paixão do brasileiro, diversos jornalistas e escritores dedicam-se a realizar
reportagens, crônicas, poesias, contos e romances onde o futebol é a personagem principal.
Assim escreveram Moacyr Scliar ("A Colina dos Suspiros"), Sérgio Rodrigues ("O Drible"), José
Miguel Wisnik (“Veneno Remédio"), José Trajano ("Os Beneditinos"), Walter Casagrande Jr. e
Gilvan Ribeiro (“Sócrates e Casagrande”), Ruy Castro ("Estrela Solitária - Um brasileiro
chamado Garrincha"), até em Franca o escritor e arquiteto Mauro Ferreira participa da lista
com a novela "Veterana do Além", lançada pelo Laboratório das Artes. Também para as
crianças há muitos livros sobre o futebol, da autoria de Ruth Rocha, Pedro Bandeira, Ricardo
Azevedo, Luis Pimentel, Ana Maria Machado, entre outros.
Não poderia ser diferente com os artistas visuais, sejam pintores, desenhistas, fotógrafos ou
até quadrinistas. No campo das artes plásticas, temos na atualidade alguns artistas que viram
no esporte uma opção de registro visual, que aparece nas telas e papéis produzidos pelos
pintores modernos como Francisco Rebolo, Portinari, Rego Monteiro e Fúlvio Pennacchi, até os
contemporâneos como Cláudio Tozzi, Rubens Gerchman, Maurício Nogueira Lima, Aldemir
Martins, Nelson Leiner, Ivald Granato, José Aguilar, José Zaragoza, Inos Corradin e Fernando
Pacheco.
Muitas exposições já aconteceram, tal o interesse tanto dos artistas quando dos apreciadores
pelo tema, em geral quando acontece alguma Copa, como em 2006 a Coletiva "Desenho sobre
fundo verde" no CCBB e no Espaço Cultural Vivo, no Rio de Janeiro. Em 2010, na Quadrum
Galeria em São Paulo "Os Onze - Futebol e Arte" e no MUBE - Museu Brasileiro de Escultura,
com obras de 14 artistas como Antonio Peticov, Gregório Gruber e Luis Áquila. E até
recentemente, em 2017, a Urban Arts da Oscar Freire realizou um salão de arte "A Emoção
Brasileira do Futebol" com a exposição de 10 obras selecionadas entre 400 imagens. E nem
falamos do cinema nacional, repleto de títulos sobre a temática do futebol. Fica para outra
vez, ou outra Copa do Mundo.
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