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Em “Crônicas de um Peladeiro”, autor resgata
lembranças da várzea e une poesia e futebol
Tomando o futebol como tema norteador, Michel Yakini pretende alimentar a
discussão sobre as contradições do esporte, suas  lembranças de jogos épicos e das
experiências nos saudosos terrões e campinhos na várzea; Lançamento será dia 12
de setembro, em São Paulo
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A capacidade do futebol de mover o imaginário de todo brasileiro é quase inquestionável.
No entanto, alocado em uma sociedade contraditória, muitas questões estão em jogo no
esporte. Em “Crônicas de um Peladeiro”, de forma poética, o escritor Michel Yakini
pretende questionar alguns destes contrapontos, além de resgatar as lembranças de
jogos épicos e das experiências nos saudosos terrões e campinhos na várzea, onde
futebol, além de esporte, é fator de luta social e identidade cultural.

É difícil ignorar seu peso na sociedade. O Brasil fala futebolês, queira ou não”, diz o
autor, que também é um dos idealizadores do Coletivo Sarau Elo da Corrente, do bairro
de Pirituba, Zona Norte de São Paulo, e atuante do movimento de literatura das
periferias. Crônicas é seu terceiro livro, o primeiro dedicado exclusivamente ao gênero. A
nova publicação surgiu a partir da iniciativa de um blog sobre futebol, que repercutiu
bastante, até ganhar forma de livro.

Entre suas in�uências estão escritores companheiros da periferia como Marco Pezão (um
dos fundadores do Sarau da Cooperifa), Akins Kintê (diretor do �lme Várzea, 2010), que
se debruçaram sobre o esporte na literatura; além Ferréz, Alessandro Buzo, Sérgio Vaz,
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Allan da Rosa e Dinha, in�uências do início da sua escrita; além de referências como
Eduardo Galeano, Armando Nogueira e Mário Filho.A capacidade do futebol de mover o
imaginário de todo brasileiro é quase inquestionável. No entanto, alocado em uma
sociedade contraditória, muitas questões estão em jogo no esporte. Em “Crônicas de um
Peladeiro”, de forma poética, o escritor Michel Yakini pretende questionar alguns destes
contrapontos, além de resgatar as lembranças de jogos épicos e das experiências nos
saudosos terrões e campinhos na várzea, onde futebol, além de esporte, é fator de luta
social e identidade cultural.

Dividido em 28 crônicas, Yakini apresenta-se como um autor mais maduro. Ora como
jogador, ora como torcedor ou mesmo como escritor, sua narrativa permite ao leitor
entrar fundo nas suas emoções, frustrações, desejos e experiências. Em “Pique de bola!”,
por exemplo, ao confessar ser amante do futebol desde os nove anos de idade, coloca-se
preocupado com as mudanças no imaginário das crianças nas calçadas da rua e com
tantos talentos que não tem oportunidade fora dela.

“Admiro a mulecada, dá vontade de correr junto. O que me intriga são os nomes que eles
incorporam. Na minha época era gracioso, a gente �cava de tronco ereto, erguia o pulso
adiante e evocava: Muller! Denner! Evair! Viola! Neto! Giovanni! E num piscar éramos
eles, éramos super-heróis. Agora o batismo é por conta de uns caneleiros que só vendo,
mas a mulecada tem talento viu? É cada fera que se meu pai visse diria: Esses aí têm
pique de bola!”.

Entre outras andanças de peladeiro o escritor ainda brinca com temas clássicos das
partidas como “tomar um rolinho” e os fatídicos erros de pênaltis; trata também da
relação do samba e futebol, da presença feminina no esporte e preconceitos. Em “O
tempero africano”, merece destaque, o autor discorre sobre a Copa Africana, no qual faz
uma prece: “Tomara que a Copa Africana não se torne uma �lial do padrão europeu e
continue na contramão do espetáculo frígido, programado e insosso que tem se tornado
o futebol no resto do mundo”.

Crônicas de um Peladeiro, um “livrinho precioso”, segundo o jornalista Juca Kfouri, será
lançado no dia 12 de setembro, na Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo
(SP), a partir das 19 horas.

Con�ra entrevista com o autor.

De onde surgiu a ideia do livro?

Crônicas de um Peladeiro surgiu de uma coluna, de mesmo nome, que lancei na internet
em 2012 para publicar textos que tivessem o futebol como tema central. Fui recebendo
alguns retornos positivos sobre esse trabalho e escrevendo com mais frequencia. Por
isso, as crônicas para internet continuaram, mas colocando outros temas em pauta e o
trabalho voltado para o futebol passou a fazer parte de um projeto de livro.
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O que diferencia este livro dos demais que você já lançou?

Primeiramente pelo gênero que escolhi, pois meus livros anteriores, “Desencontros”
(2007) e Acorde um verso (2012) privilegiaram o conto e a poesia respectivamente. Outra
diferença marcante é pelo livro apresentar o futebol como tema norteador de todos os
textos. No mais é meu amadurecimento como a literatura, seja no fazer, nas leituras, na
experimentação, a cada livro percebo que o caldo vai apresentando um tempero próprio,
uma cara minha, um verbo com estilo inconfundível e essa é minha busca como escritor.

Como foi o processo de construção dele?

Independente do tema, minha intenção principal era escrever boas crônicas no sentido
literário, pois nem sempre você atinge um leitor que gosta de futebol, mas em geral
pode ler e gostar do seu texto pela criação literária. Essa foi minha premissa. Quando o
projeto virou livro, passei a pesquisar muito sobre o tema, seja em livros históricos e de
pesquisa sociológica, nesse mote destaco as obras “O Negro no futebol Brasileiro” de
Mário Filho e “Veneno Remédio” de José Miguel Wisnik, e principalmente lendo autores
que se dedicaram a escrever prosas sobre futebol como: Armando Nogueira, Paulo
Mendes Campos, Eduardo Galeano, Sergio Rodrigues, Nelson Rodrigues, Mário Filho,
Plinio Marcos, João Saldanha, Tostão, Chico Buarque, Cidinha da Silva, a poesia de Marco
Pezão.

Teve muitas di�culdades desse processo?

A maior di�culdade foi colocar no livro alguns textos com acontecimentos datados, que
escrevi por conta de algo que ocorreu na semana, e fazer com que isso �casse
interessante para leitura um ano depois, por exemplo. Como fazer o leitor se interessar
em ler sobre algo que já passou e ninguém mais fala? Como na crônica “Nem todo Sheik
é Milk”, que escrevi na semana do polêmico selinho que o atacante Emerson Sheik, até
então no Corinthians, deu em seu sócio? Outras crônicas abriam margem pra analisar a
Copa, quem se daria bem, quem não, como em “O samba de um Rei e o tango de um
Deus”, em que analiso o quanto Pelé e Maradona deixaram de fardo para seus herdeiros
nas copas seguintes. Será que Neymar seria um debutante campeão e protagonista como
Pelé em 58 e Messi acabaria com a seca da Argentina desde Maradona? Poxa, todo
mundo já sabe que o Messi foi vice e o Neymar foi arrebentado nas quartas (e o Brasil na
fatídica semi�nal). Então, pela cronologia o texto já começa atrasado pelo livro sair logo
depois da Copa, mas o que vale neste caso é a literatura presente no texto, que �ca
independente do fato.

Queria que falasse um tanto sobre sua relação com o futebol.

Eu abro “Crônicas de um Peladeiro” com o texto “Ciumeira de menino” e que narro
justamente um menino que é apaixonado por ela … E me identi�co com o texto porque
sempre tive com a bola e com futebol uma relação de amor. Acho o jogo e tudo que
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envolve uma peleja (torcida, bastidores, o pós-jogo) como um momento de suspensão,
não só nos estádios, mas também na várzea, na pelada de asfalto. Até os 18 anos levei a
sério esse lance de tentar ser um jogador pro�ssional, a sorte e o talento não ajudaram,
e o máximo da minha glória era ser um reserva esforçado no juvenil do A.D Guarulhos,
time da 4ª divisão de SP. Mas sempre gostei de ir aos estádios, nos treinos, ler jornal,
assistir mesa redonda e canelar por aí. Sou torcedor do São Paulo, mas me interesso
sobre a história e gosto de ver jogos de outros times, inclusive nos estádios. Na várzea
sou torcedor do Jardim Regina de Pirituba, terrão onde corria quando moleque e guardo
boas lembranças e amigos desse tempo.

Como você enxerga o futebol hoje? Ele é diferente do futebol da sua infância?

O futebol move o imaginário do todo brasileiro, seja pela negação ou pela paixão. Você
pode ir no bairro, no condomínio, na escola, na aldeia indígena, nas cadeias, no puteiro,
no bar e di�cilmente o futebol não estará presente nesses territórios, seja por uma
camisa, um campinho, uma quadra, numa prosa, en�m. Nesse sentido é difícil ignorar
seu peso na sociedade. O Brasil fala futebolês, queira ou não, vá de norte a sul e se faltar
assunto é só falar em futebolês e todo mundo se entende. Muito coisa mudou da minha
infância pra cá com certeza,o futebol está cada dia mais endinheirado e fútil. O torcedor
vai aos estádios porque é apaixonado, mas já não sabe muitas vezes a escalação do seu
time e nem se o jogo é uma armação. Quem pode mais chora menos. A qualidade caiu
muito também, porque agora o foco é jogar fora, o garoto saí do berçário e vai pra
Europa, por aqui �cam os pernetas e os renegados. A várzea mudou muito também. Fui
assistir um jogo esses dias de um time da vila, por esses campeonatos com nome de
cerveja, e não conhecia nem um jogador, só os torcedores. Foi-se a época que meu ídolo
no bairro era meu vizinho, que você admirava ele jogando no terrão no �m de semana e
cruzava pelas ruas, cumprimentava, era amigo, isso já era. Os jogos estão mais técnicos,
pois a maioria que compõe os elencos da várzea são talentos que não deram sorte no
futebol, mas �co com saudade de ver minha comunidade em campo, honrando o nome
da rua, do escadão.

Este ano também tivemos aqui no Brasil a Copa do Mundo de Futebol. Quais as suas
conclusões sobre isso?

Pro torcedor brasileiro foi decepcionante. Não conseguimos ir aos jogos. A seleção jogou
um futebol miúdo. A corrupção e o descaso social passou como rolo compressor na hora
de construir estádios. Muito marketing e pouco esporte. O nível dos jogos era fraco, o
futebol de seleções está capenga, a onda agora são os clubes, o violino da Champions
League, os pacotes de Tv, as seleções estão apenas na margem de lucro, do jogo-
exibição, dos patrocínios, e a Copa do Mundo virou um torneio de férias e jogadores
baleados pela temporada europeia. O resultado �nal foram alguns elefantes gigantes
construídos, pouco legado de estrutura urbana, muitas mortes silenciadas na construção
em favor do Mundial, a queda da máscara da cartolagem, e creio esse saldo negativo
tende a piorar.
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