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Max Gehringer: consultor escreveu um calhamaço de mais de quatro mil páginas

MUNDIAL

Copa do Mundo gera onda de livros sobre futebol
Há pouco mais de um mês do início do torneio, as prateleiras das livrarias estão cheias de títulos de diversos formatos sobre
o mundo da bola
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Entre novidades e relançamentos, a proximidade da Copa do Mundo provocou uma enxurrada de livros sobre
futebol nas editoras brasileiras.

Um fenômeno que costuma ocorrer em qualquer edição do torneio mundial de futebol, mas que parece ter

aumentado pelo fato de a Copa do Mundo desta vez ser realizada no Brasil.

Entre títulos que saíram ainda no ano passado até obras que
estão em vias de chegar às estantes, há livros para todos os
gostos e de todos os formatos.

São centenas de publicações, desde romances aclamados pela
crítica com o futebol como personagem (O Drible, de Sérgio
Rodrigues), livros infantis, guias e almanaques sobre o mundial,
livros-reportagens com denúncias sobre os bastidores da Fifa,
(Um Jogo Cada Vez Mais Sujo, de Andrew Jennings), coletâneas
de contos de diversos autores, biografias de jogadores como
Neymar e Messi, entre outras abordagens. Não faltam ainda livros
de autores paranaenses sobre o tema (leia mais abaixo).

Algumas editoras apostaram em antologias de textos de autores
consagrados. A exemplo de Quando É Dia de Futebol, de Carlos

Drummond de Andrade (Companhia das Letras), ou Os Garotos do Brasil, de Ruy Castro (Foz Editora).

Nesta mesma linha, foi lançado também Entre as Quatro Linhas (DSOP), organizado por Luiz Ruffato, que reúne
escritores como Cristovão Tezza e Eliane Brum incumbidos de criar contos que têm o futebol como pano de
fundo.

Há também muitos títulos sobre a seleção brasileira. Entre eles se destaca Almanaque Brasil de Todas as Copas
1914-2014 (Editora Mauad X), trabalho do veterano jornalista Luís Pimentel que repassa a história da seleção
desde a primeira partida oficial, quando mesclou jogadores paulistas em 1914, até às vésperas da Copa que
coincidirá com o seu centenário.

Em Os Sem-Copa: Craques Que Encantaram o Brasil e Nunca Participaram de um Mundial (Maquinária Editora),
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O jornalista Nelson Motta: veterano de sete Copas do Mundo
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a autora Clara Albuquerque monta um painel de grandes jogadores brasileiros que, apesar do talento e pelas
mais variadas razões, jamais disputaram uma Copa do Mundo, como o craque gaúcho Tesourinha (1921-1979),
o mineiro Heleno de Freitas (1920-1959) e o carioca Evaristo de Macedo.

Sobre a Copa do Mundo em si, há o livro Resenha Esportiva – Dramas, Comédias e Tragédias de Sete Copas

do Mundo (Benvirá), do escritor e jornalista Nelson Motta, composto por crônicas que revelam os bastidores de
sete Copas do Mundo das quais participou fazendo a cobertura jornalística ou como torcedor.

Quando o tema é a cronologia das Copas, nada se compara ao catatau A Grande História dos Mundiais (e-
galáxia), do consultor Max Gehringer. Dividida em três volumes, a obra é um verdadeiro baú de histórias,
curiosidades e estatísticas que somam mais de 4 mil páginas, razão pela qual o escritor preferiu publicá-la
apenas em formato e-book, à venda nas principais lojas digitais do país.

Entre todos estes lançamentos, o livro que promete causar a maior repercussão (e polêmica) é o Guia
Politicamente Incorreto do Futebol (Leya). Na obra, que será lançada na Livrarias Curitiba do ParkShopping
Barigüi, na próxima terça-feira, os jornalistas Jones Rossi, da RPC TV, e Leonardo Mendes Júnior, da Gazeta do
Povo, tiram máscaras de alguns dos personagens e episódios mais marcantes da história do futebol brasileiro.
Na edição de amanhã, o Caderno G publica uma entrevista com os autores.

Biblioteca local

Saiba mais sobre quatro obras de autores paranaenses que têm o futebol e a Copa do Mundo como tema:

Guia Politicamente Incorreto do Futebol

Jones Rossi e Leonardo Mendes Júnior. Editora Leya, 416 págs., R$ 39. História.

Os autores fazem uma leitura revisionista da história do futebol brasileiro e mundial, derrubando mitos que são
repetidos por historiadores, imprensa e torcedores.

O Mundo das Copas
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Lycio Vellozo Ribas. Academia do Livro, 448 págs., R$ 99. História.

Curiosidades e momentos históricos dos mundiais, com fotos e ilustrações.

Em Busca do Hexa

Robson Martins. Editora Compactos, 156 págs., R$ 34. Romance.

O romance juvenil conta a história de cinco torcedores que acompanham a caminhada da seleção brasileira rumo

ao hexacampeonato.

Caixinha de Surpresas
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Rulian B. Maftum. Editora Multifoco, 235 págs., R$ 42. Romance.

Um thriller policial costurado a partir de fatos reais ligados ao futebol e escândalos de manipulação de resultados

que, até os dias de hoje, provocam desconfiança.
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