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Resumo 

 

Este artigo objetiva analisar como se dá a representação esportiva na narrativa do romance 

policial “Quebra de Confiança” (2011), de autoria de Harlan Coben, identificando 

elementos da prática esportiva e sua correlação com o contexto social do autor. No que 

concerne a metodologia, foi empregada a proposta analítica de Antônio Candido (2000), 

que considera como estruturantes das obras literárias o texto e o contexto. Conclui-se que 

o livro “Quebra de Confiança” destaca elementos das modalidades esportivas, mas, 

principalmente, do futebol americano, esporte praticado profissionalmente por um dos 

personagens da narrativa, desvelando as corrupções que envolvem as negociações no 

esporte e a atuação em campo, o que estabelece junto ao público leitor, uma apropriação 

unilateral do fenômeno esportivo.  
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Introdução 

O esporte enquanto estro5 para a produção literária é um recurso possível de se 

notar, sobretudo, em obras publicadas na segunda metade do século XX e início do século 

XXI, refletindo sobre modalidades que caracterizam o país em que os enredos foram 

produzidos, bem como imbricando-se em diferentes gêneros literários. Como exemplo, 

no caso brasileiro, destacam-se, evidentemente, obras que têm como tema central o 

futebol, como as crônicas esportivas de Mário Filho ou o romance contemporâneo “O 

Drible” (2013) de Sérgio Rodrigues, que reproduzem elementos deste esporte popular em 

seus conteúdos.  

A obra literária “Quebra de Confiança” (2011), de Harlan Coben6, tem como 

personagem principal Myron Bolitar, um agente esportivo em início de carreira, ou seja, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Física – UFPR, email: lais.cris@hotmail.com.  
3 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Física – UFPR, email: brunaopieco@hotmail.com.  
4 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Educação Física da UFPR, email:andrecapraro@onda.com.br.  
5 Esta terminologia, no que concerne ao aspecto literário, refere-se ao engenho poético empregado pelo autor no 
momento da construção do enredo. Ou seja, elementos que inspiram a criação literária.  
6 Harlan Coben é estadunidense, formado em Ciências Políticas na Armherst College, que optou pela profissão de 

escritor em seu último ano de graduação. Apesar de ter publicado outras obras, foi por meio da série Myron Bolitar 

mailto:lais.cris@hotmail.com
mailto:brunaopieco@hotmail.com
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com poucos, porém promissores, agenciados, que acaba ao acaso atuando como detetive, 

devido o envolvimento de seu principal atleta, Christian Steele, em um crime. O autor 

Harlan Coben estabelece que, antes de se dedicar ao empresariado esportivo, Myron era 

um atleta próspero de basquetebol, mas teve que abandonar a carreira prematuramente, 

dada uma lesão grave no joelho, passando a dedicar-se por um breve período como 

investigador do FBI (Federal Bureau of Investigation)7. A experiência do personagem 

principal então, lhe certifica para poder investigar na narrativa, paralelamente aos órgãos 

oficiais, a validade de Christian como suspeito do crime.  

 A perspectiva de esporte adotada para esta análise foi proposta por Marchi Júnior 

(2015), na qual “[...] o esporte é compreendido como um fenômeno processual físico, 

social, econômico e cultural, construído dinâmica e historicamente” (p. 53, destaque do 

autor) e, portanto, pode influir na composição literária, que deve ser compreendida 

analiticamente, assim como denota Capraro (2007) “[...] como a interpretação do contexto 

social pelo autor e sua manifestação artística latente na obra” (p.16). Desse modo, este 

artigo tem por objetivo analisar como se dá a representação esportiva na narrativa do 

romance policial “Quebra de Confiança” (COBEN, 2011), identificando elementos da 

prática esportiva e sua correlação com o contexto social do autor.  

Harlan Coben é um autor norte-americano, consequentemente suas obras abarcam 

o contexto social dos Estados Unidos em sua maioria. “Quebra de Confiança” (2011), é 

o primeiro caso de Myron Bolitar, originalmente publicado em 1995 (Deal Breaker), que 

dá início à série literária que consagra Coben como o primeiro autor que recebeu a “Trinca 

de Ases” da literatura policial norte-americana, composta pelos prêmios: Edgar Allan 

Poe, Shamus e Anthony. A editora Arqueiro, responsável pela publicação de Coben no 

Brasil, declara na capa da publicação em foco que “No primeiro caso de Myron Bolitar, 

Harlan Coben nos faz mergulhar na indústria do sexo e nos negócios escusos por trás da 

contratação de grandes atletas”. Tal apontamento sobre a indústria esportiva numa das 

obras de maior impacto do autor, bem como o fato de Harlan Coben atingir a marca de 

um milhão de cópias comercializadas no Brasil em 2014 (O GLOBO, 2014)8, denota 

                                                 
que aderiu popularidade no meio artístico e, atualmente (2017), já atingiu a marca de número 1 na lista de livros mais 

vendidos do Jornal norte-americano The New York Times e contabiliza 70 milhões de livros impressos entre 43 idiomas 

distintos. Disponível em: <http://www.harlancoben.com/bio/>. Acesso em: 11 de julho de 2017. 
7 Unidade de polícia pertencente ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que atua como serviço de investigação 
e inteligência interna no país, sendo assim, trata-se de entidade que tem jurisdição federal.  
8 Marca atingida durante a realização da Bienal do Livro de São Paulo, em 2014, na qual o autor Harlan Coben estava 

presente.  Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/livros/vivemos-era-de-ouro-da-ficcao-de-crime-diz-

harlan-coben-13716009>. Acesso em: 10 de julho de 2017.  
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crescimento de interesse do público pelo conteúdo explorado nesses livros, influenciando 

a percepção acerca do fenômeno esportivo pelos leitores.  

 

Metodologia 

Marchi Júnior (2002), indica que quando as práticas esportivas são analisadas em 

seu contexto histórico, são estabelecidas novas configurações que expandem suas 

fronteiras, permitindo então o emprego de novas interpretações, orientadas por diferentes 

teorias metodológicas. Diante de tal afirmação foi utilizada para o desenvolvimento deste 

artigo a proposta analítica de Antônio Candido (2000), que considera como componentes 

das obras literárias o texto e o contexto, fatores que estão interconectados e influem na 

estrutura literária e organização textual dos enredos. Candido (2000) indica ainda que os 

elementos externos à obra, ou seja, características sociais, são de suma importância à 

constituição estrutural dos enredos e por esse motivo, tornam-se componentes internos 

quando da análise literária. Texto e contexto, portanto, são analisados de maneira 

imbricada. Desse modo, a obra “Quebra de Confiança”, do autor Harlan Coben, cuja 

tradução foi publicada pela editora Arqueiro em 2011, foi analisada de acordo com os 

preceitos aqui expostos.  

 

Resultados e Discussão 

Massi (2011) indica que os romances policiais contemporâneos apresentam em 

sua estrutura narrativa reflexos da sociedade moderna, aderindo a temáticas de relevância 

social atualmente, tais como corrupção e falta de ética. Podemos inferir então, que o 

esporte, enquanto um fenômeno característico da modernidade, e que, assim como postula 

Marchi Júnior (2015, p. 53), “[...] na contemporaneidade tem se popularizado 

globalmente e redimensionado seu sentido pelas lógicas contextuais dos processos de 

mercantilização, profissionalização e espetacularização”, pode ser apropriado como 

elemento contextual da produção literária.  

Em “Quebra de Confiança”, a modalidade esportiva destacada é o futebol 

americano, um dos esportes mais tradicionais e populares dos Estados Unidos 

(LUCIANO, 2015), cujo Super Bowl, a final da National Football League (NFL), 

campeonato nacional profissional da modalidade, compreende o espaço publicitário mais 

caro do mundo, com empresas que chegam a pagar valores superiores a US$ 3 milhões 

por anúncio (ESPN, 2017).  
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[...] os números do Super Bowl são absolutamente astronômicos. Tanto 

é verdade que é nesse evento que existem as cotas mais caras de 

comerciais de tv nos EUA. Muitas empresas deixam para lançar as 

novidades que querem, promoções, novos produtos, etc, justamente no 

intervalo do Super Bowl. O evento também conta, sempre, com uma 

atração musical de grande porte que se apresenta no intervalo. E a 

estrutura de palco montada (e a forma como ela é montada e 

desmontada) é algo absurdamente sensacional. Os caras sabem fazer o 

show. [...] toda essa estrutura só é possível graças a grandes 

investimentos privados no setor. Os milionários americanos e de outros 

países compram franquias, ou um grupo de investidores compram uma 

franquia, ou fundam uma, e a partir daí estabelecem o modelo de 

negócio. Naturalmente há parcerias com os governos locais, incentivos, 

etc. Mas a rigor, os investimentos são privados, na medida que esses 

times [de futebol americano] são grandes empresas. (LUCIANO, 2015) 

 

O futebol americano é uma modalidade cujas fontes mais antigas remontam a 

segunda metade do século XIX (NFL, 2013; ESPN, 2017) e que, conforme o decorrer 

histórico, aderiu a modificações que sistematizaram e dinamizaram o esporte, 

principalmente nos dois primeiros quarteis do século XX, pois até a década de 1950, o 

beisebol era o esporte preferido da população dos Estados Unidos (ESPN, 2017).  

Christian Steele, personagem coadjuvante agenciado pelo protagonista do enredo 

Myron Bolitar, é considerado uma promessa da modalidade, prestes a ser contratado por 

um time da liga profissional norte-americana, além de ser descrito como um esportista 

centrado, carismático e belo, o que pode influenciar na obtenção de contratos 

publicitários, paralelos à carreira esportiva. Porém, quando o jovem e promissor atleta 

passa a ser suspeito do desaparecimento de sua ex-noiva, bem como a receber ameaças 

com relação ao seu passado com a moça, o protagonista Myron Bolitar intervém como 

agente esportivo/detetive, para que o contrato de Christian com o time não seja 

prejudicado ou mesmo cancelado.  

No entanto, as negociações contratuais sofrem impacto, uma vez que os 

personagens dirigentes esportivos envolvidos no processo tomam conhecimento do caso 

e chantageiam Myron com relação ao contrato do atleta: “Gostaríamos de renegociar o 

contrato do seu cliente. Para menos [dinheiro]” (COBEN, 2011, p. 68). No enredo, Myron 

é ilustrado como um negociador hábil, alicerçado por sua experiência anterior como atleta 

de basquetebol, que reconhece a existência de atitudes escusas no momento da 

contratação, demonstrado pelo seguinte diálogo presente na narrativa:  
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[...] Bom, vamos começar com Benny Keleher. Você [referindo-se a 

Otto Burke9] o convidou à sua casa, fez o cara encher a cara, depois 

mandou um policial ir atrás dele e ele foi preso por dirigir embriagado. 

[...] foi incrível como ele assinou o contrato no dia seguinte. E teve o 

Eddie Smith. Você mandou um investigador particular tirar fotos 

comprometedoras dele e ameaçou mostrá-las à esposa. (COBEN, 2011, 

p. 68-69)  
 

Tal excerto demonstra um aspecto presente nas negociações esportivas transposto 

para a ficcionalidade, caracterizando um elemento social, ou seja, externo, incorporado 

ao enredo e importante para o desenvolvimento do romance. O escritor Harlan Coben 

opta, portanto, por abranger no romance policial o esporte em sua dimensão profissional, 

pois descreve interações características do esporte de alto rendimento, sujeito a acordos 

profissionais, ou seja, com dedicação exclusiva do atleta à modalidade para qual foi 

contratado.  

Outra característica que podemos atribuir a esse ethos10 profissional esportivo, 

representada na narrativa de Coben, é a seletividade presente nesse ambiente, o que 

denota a racionalização das modalidades esportivas (GUTTMANN, 1978), exigindo do 

leitor compreensão e conhecimento prévio acerca das especificidades dos esportes 

retratados para compreensão do enredo, como podemos notar pelos seguintes trechos da 

narrativa:  

 

[...] Jogadores se chocavam com força contra os bonecos de treino. Com 

muita força. Ninguém embromava. Era uma seletiva. A maioria dos 

atletas brigava por um lugar no time. Tinham sido estrelas da escola e 

da faculdade, todos acostumados à pura grandeza do campo de jogo. A 

maior parte não seria selecionada. A maior parte não permitiria que o 

sonho terminasse aí, procuraria outros times, esperaria, tentaria 

incessantemente. (COBEN, 2011, p. 67) 

 

[...] para a maioria dos atletas, as mudanças em suas perspectivas 

ajudam a baixar a luz gradualmente. O astro da escola vira o esquenta-

banco do time da faculdade. A luz diminui. Um jogador consegue ser 

titular da equipe universitária, mas logo percebe que nunca será seu 

maior pontuador. A luz diminui. O ídolo da faculdade entende que 

jamais chegará a competir profissionalmente no esporte. A luz diminui. 

E há os eleitos, um em cada um milhão, os que têm a quase impossível 

“coisa certa” e se tornam atletas profissionais. (COBEN, 2011, p. 39)  

                                                 
9 Otto Burke é um personagem do enredo ilustrado como um dos gerentes do time Titans com o qual Myron negocia a 

contratação de Christian. Otto é representado como um indivíduo capaz de tomar atitudes ilícitas nas negociações para 
que os jogadores concordem com seus termos contratuais.  
10Ethos aqui, é entendido como as características comportamentais de uma cultura. Nesse caso, refere-se ao grupo de 

indivíduos que representa a dimensão profissional do esporte, como por exemplo, atletas titulares, atletas reservas, 

gerentes de times, presidentes de clubes, empresários, investidores, entre outros.  
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Essa escolha para configuração do esporte na literatura contemporânea demonstra 

o contexto social dos Estados Unidos, apresentando conhecimento do autor sobre o campo 

esportivo, de modo a retratar aspectos pouco debatidos na perspectiva midiática, como é 

o caso de muitos indivíduos que almejam a carreira profissional, como meio de ascensão 

social, porém poucos conseguem alcançá-la. Diante disso, constatamos que Coben utiliza 

de sua posição enquanto escritor, bem como de sua base de conhecimentos sobre esporte 

para descrever o futebol americano não com uma perspectiva educacional ou 

participativa, mas como esporte profissional, e esse por sua vez aproximado da 

espetacularização, vinculada principalmente pelos canais midiáticos, pois, de acordo com 

Bourdieu (1983), o espetáculo esportivo, enquanto manifestação específica do espetáculo, 

refere-se ao esporte como entretenimento, que influencia a apropriação de significados 

sobre o fenômeno esportivo.  

Proni (1998), indica que foi nos Estados Unidos que a adesão ao marketing 

esportivo ocorreu inicialmente, motivada por seus aspectos históricos, centrados na 

iniciativa privada e administração comercial, do mesmo modo que o esporte-espetáculo 

propiciou a elevação nos negócios que envolviam à prática de esportes. Inferimos tal 

perspectiva exposta no seguinte trecho do enredo analisado: 

 

[...] Christian podia ganhar milhões em patrocínios, muito mais do que 

jogando para o Titans, por melhor que fosse a oferta de Otto Burke. De 

certa forma isso era estranho. A torcida fazia um estardalhaço enorme 

se um jogador pedisse alto na hora da contratação. Chamavam-no de 

insensível e egoísta quando o dinheiro vinha de um rico dono de time – 

mas não tinham problema quando a grana preta vinha da Pepsi, da Nike 

ou da Wheaties em troca de o jogador promover produtos que 

provavelmente nunca usava e dos quais talvez nem gostasse. Não fazia 

sentido. Christian ganharia mais dinheiro gravando um comercial 

hipócrita por três dias do que trombando com marmanjos suados e 

superdesenvolvidos durante toda a temporada – e era assim que os 

torcedores queriam. (COBEN, 2011, p. 53) 
 

É possível perceber que Coben não hesita em citar marcas comerciais 

mundialmente reconhecidas pelos produtos que vendem, principalmente nos Estados 

Unidos, assim como busca ilustrar algumas das estratégias de marketing atribuídas por 

tais empresas quando decidem vincular seus produtos à prática esportiva e aos atletas 

reconhecidos por seus bons desempenhos. Das duas características citadas, seja a 

dificuldade da permanência no âmbito profissional ou a dimensão comercial que envolve 

o campo esportivo, constata-se que há efemeridade em ambos, pois a permanência de 
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atletas está relacionada ao seu bom desempenho tanto dentro quanto fora do ambiente 

esportivo, o que pode afetar suas carreiras, assim como no desfecho do livro de Coben, 

uma vez que Christian prova-se culpado das acusações, perdendo as oportunidades que 

tinha enquanto profissional do futebol americano e contratos paralelos.  

A última característica identificada com relação ao esporte profissional retratada 

na obra, configura-se como a presença de drogas amplificadoras de desempenho, ou seja, 

dopantes. Segundo a WADA (Agência Mundial Antidoping), em 2014 (quase 20 anos 

após o lançamento do livro de Coben), cerca de 3.866 casos de doping foram registrados 

(GLOBOESPORTE.COM, 2014), número que decaiu em relação ao ano anterior, mas 

mesmo assim é significativo, considerando-se as consequências que podem envolver o 

uso dessas substâncias. Este exemplo é representado no enredo pelo seguinte diálogo 

entre os personagens Myron Bolitar e Danny Clarke11:  

 

[...] você [Danny Clarke] deixou o Horty ficar enquanto ele bombava 

seus garotos com substâncias que eram perigosas mas aumentavam a 

capacidade deles de jogar. Quando ele pegou mais pesado e partiu para 

coisas que tinham impacto negativo no campo, de repente você virou 

um legítimo militante da luta contra as drogas. (COBEN, 2011, p. 111)  
 

Em 1995, ano de publicação da obra “Quebra de Confiança”, ocorreu o 

abafamento de aproximadamente 16 casos de doping na temporada da NFL desse ano, o 

que levou, supostamente, a políticas mais rigorosas de controle de drogas no futebol 

americano (FOLHA DE SÃO PAULO, 1999). Novamente, constatamos a presença de 

aspectos externos que compõem a estrutura literária, constituindo características 

secundárias, porém relevantes no desenvolvimento e compreensão do enredo elaborado 

pelo autor.  

 Os fatores acima abordados denotam a influência do contexto social estadunidense 

como estro da composição literária de Harlan Coben, assim como o gênero de publicação 

ao qual está inserido, pois no romance policial, de acordo com Lins (1947), o leitor 

adentra em um novo universo, o do crime, ao lê-lo. O suspense imbricado na estrutura 

narrativa desse gênero aproxima-se ao que Bourdieu (1983) descreve acerca da busca pelo 

resultado que circunda o esporte-espetáculo, amplificando a ansiedade pela vitória, nesse 

caso, o desfecho do crime a ser desvendado, corroborando a perspectiva de Coakley 

                                                 
11 Danny Clarke é um personagem ilustrado como treinador do time de futebol americano da universidade para a qual 

o personagem Christian Steele jogava, antes de passar a negociar com o time profissional Titans.   
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(2015) de que, para a maioria da população norte-americana o esporte envolve regras, 

competições, vencedores e perdedores, pontuações, treinamento, entre outros. Essas 

características, no entanto, direcionam o leitor de Harlan Coben a uma apropriação 

unilateral do fenômeno esportivo, pois reforçam estereótipos presentes na manifestação 

do esporte profissional espetacularizado, como o caso da ascensão social.  

 

Considerações Finais 

O livro “Quebra de Confiança” (COBEN, 2011) destaca elementos das 

modalidades esportivas, mas, principalmente, do futebol americano, esporte praticado 

pelo personagem atleta investigado, desvelando as corrupções que envolviam as 

negociações no esporte e a atuação em campo. Por meio da proposta analítica de Antonio 

Candido (2000), foi possível analisar as manifestações esportivas representadas no 

enredo, como menções ao esporte espetáculo e referências constantes a particularidades 

do futebol americano, como, por exemplo, a descrição de uma seletiva para jogar em um 

time profissional.  

Harlan Coben, autor norte-americano, enquanto escritor contemporâneo, abarca 

características do contexto social do esporte no livro por meio de descrições de cenários, 

pessoas de destaque no meio e mesmo marcas de expressão internacional em 1995, ano 

da publicação original da obra. Sendo assim, mesmo com o mote da investigação 

criminal, a obra de Coben dedica especial atenção aos elementos escusos presentes nas 

negociações esportivas, às rivalidades entre atletas, à diplomacia nos esportes, ao assédio 

moral e profissional, o que estabelece junto ao público leitor, uma apropriação unilateral 

do fenômeno esportivo, assim como denota elementos contextuais incorporados ao texto 

do romance policial. 
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