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Resenha para o 2º Número da Revista Afro B (2 de 2) 

O Diamante Eterno: Biografia de Leônidas da Silva de André Ribeiro 

 

Resumo: Resenha do livro “O Diamante Eterno: Biografia de Leônidas da Silva de André Ribeiro”. 

Trata-se de uma coletânea de textos críticos a respeito do racismo na imprensa, o negro e o 

eurocentrismo no jornalismo, entre outros temas. A Revista Afro B, do Museu Afro Brasil foi 

editada entre dezembro de 2010 e junho de 2011, com o total de 4 números. Ela fazia parte de 

um programa chamado Cultura Viva, do Ministério da cultura e teve apoio da Secretaria de 

Cidadania Cultural, servindo de intermediária editorial para os grupos que desenvolviam 

atividades culturais chamados Pontos e Pontões de Cultura. 
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Este A joia das mais resistentes. O brilho dos mais reluzentes. Puro carbono do subúrbio! 

Os craques preciosos são como os cristais; os diamantes negros são eternos!  

O livro O Diamante Eterno: Biografia de Leônidas da Silva de André Ribeiro refaz a 

trajetória do homem que imortalizou o lance da “bicicleta”. Mostra como o filho da humilde 

família Silva se lapidou para se transformar no craque proeminente que nasceu para brilhar. 

O percurso do jogador é retraçado em detalhes valiosos, demonstrando uma pesquisa de 

fôlego apresentada num texto de fácil leitura que é uma homenagem à altura de uma joia 

preciosa. Lançado pela primeira vez em 1998, (ano em que nossa estrela ainda cintilava entre 
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nós, mas vivendo bastante enfermo numa casa de repouso, com a idade de 85 anos) o texto 

presta tributo ainda em vida ao “encrenqueiro fora de série”.     

  Além da grandiosa seleção brasileira das Copas de 1934 e 1938, viram-no flamejar 

em campo desde pequenos a grandes clubes: Bonsucesso (1931-1932), Peñarol (1933), Vasco/RJ 

(1934), Botafogo/RJ (1935), Flamengo/RJ (1936-1942), São Paulo/SP (1942- 1950), dentre outros 

tantos. Sua posição era a de “Atacante”: um herói só chega à glória por meio de gritos e pontapés! 

O arrimo de família Leônidas da Silva (1913-2004), em meio às disputas vaidosas dos cartolas, 

às inúmeras brigas, aos inúmeros amores e aos incontáveis gols, passa por polimentos, 

aprimoramentos, lapidações que encerram de encantos a todos que tiveram a chance de o ver 

brilhar. 

André Ribeiro é jornalista de São Paulo, nascido em 1962. Foi produtor de TV desde 1978, 

trabalhou na Tupi, Manchete e TV Cultura. 

 


