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Nós conhecemos de cor os cantos de vitória,
E guardamos na Alma cada palavra dos cantos 
de derrota,
E sabemos que essas coisas simplesmente se al-
ternam,
Como mudanças de estação,

Esse é o espírito do jogo bonito.
(Beatiful Game, NEW MODEL ARMY)
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PREFÁCIO 1

Por Celso Unzelte
Jornalista, pesquisador, comentarista esportivo, profes-
sor universitário e escritor

Era 1982, e 24 eram os alunos da nossa clas-
se na então oitava série (equivalente ao atual nono 
ano do Ensino Fundamental) do Centro Educacional 
Sesi 211, no histórico bairro paulistano do Ipiran-
ga. Vinte e quatro era também o número de seleções 
da Copa do Mundo que seria disputada na Espanha 
naquele mesmo ano. Dessa coincidência se aprovei-
tou a professora de Português para encomendar tra-
balhos individuais sobre a história, a demografia, a 
economia, a cultura e, claro, o futebol de cada um 
daqueles países, a serem distribuídos entre nós por 
sorteio. 

Lembro-me de ter tirado a Bélgica e logo em 
seguida, decepcionado com o fato de ela jamais ter 
ganhado a competição, trocá-la pela Inglaterra “ao 
menos uma vez campeã mundial, quando jogou em 
casa, em 1966”, com uma colega para quem esse tipo 
de informação não fazia a menor diferença. Apenas 
um país ficou de fora: o Brasil. Pedagogicamente, 
dona Maria Luíza o havia reservado àquele que era 
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considerado o pior aluno entre todos nós, mas que 
adorava esportes. 

Fez-se, então, o milagre. De “patinho feio” da 
turma, aquele menino cujo nome ainda lembro, mas 
vou preservar aqui, viu-se motivado como nunca. A 
ponto de pela primeira vez na vida não só ter tira-
do a nota máxima, como tê-la merecido, com todo o 
louvor. Naquele dia, concluí pela primeira de muitas 
vezes que o futebol pode salvar vidas. 

Mais que isso. Por sua capacidade de imitar a pró-
pria vida, esse esporte diante do qual a maioria das 
pessoas não consegue ficar indiferente pode incluir, 
agregar, estimular, motivar. Fazer tudo aquilo, enfim, 
que um bom professor “ como tenho certeza de que é 
Dimas Fernandes Vieira Junior, o autor deste livro “ 
procura despertar em seus alunos. “O que eu mais sei 
sobre a moral e as obrigações do homem eu devo ao 
futebol”, escreveu certa vez Albert Camus, goleiro e 
ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1957.

  Se é pelas páginas de esportes que muita gente 
começa a entender o universo que nos cerca, a Copa, 
dentro desse assunto maior que se chama futebol, re-
presenta um caso à parte. Por sua característica uni-
versal, e também por ser disputada de quatro em qua-
tro anos, há um certo fascínio em se contar e recontar 
sua história, que é também um pouco da história do 
mundo, pelo menos desde que essa competição foi cria-
da, em 1930. 
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Cada vez que falamos do Uruguai, campeão e 
país-sede da primeira de todas as Copas, falamos 
também de um país que tem o futebol no mesmo 
patamar de sua própria história, como nos lembra 
Eduardo Galeano. As Copas de 1934 e 1938, venci-
das pela Itália fascista de Benito Mussolini, são uma 
lembrança do que não deve ser esquecido, para ja-
mais ser repetido. O Maracanazo uruguaio ocorrido 
no Brasil, em 1950, marca um país, o nosso país, em 
transição do rural para o urbano, do agrícola para 
o industrial, do rudimentar para o moderno, assim 
como a conquista alemã na Suíça, em 1954, ou o bi 
brasileiro de 1958 e 1962 representam a afirmação 
dessas nações diante do mundo. A Inglaterra cam-
peã pela primeira e até hoje única vez, em 1966, ao 
som dos Beatles. O Brasil tri em 1970 sob o período 
mais duro da ditadura militar. A Alemanha Ociden-
tal batendo a Laranja Mecânica na final de 1974 em 
meio à Guerra Fria. A Argentina campeã em casa 
também sob uma ditadura sangrenta. A Itália de Pa-
olo Rossi consagrada na Espanha, em 1982, em meio 
à Guerra das Malvinas, entre ingleses e argentinos, 
novamente campeões em 1986 jogando em um Mé-
xico reconstruído pós-terremoto. O pragmatismo de 
uma Alemanha novamente vencedora na Itália, em 
1990, apenas oito meses depois da queda do Muro 
de Berlim que a reunificou. O tetra brasileiro em 
1994, nos Estados Unidos, terra do soccer, uma das 
mecas do futebol como negócio. A França miscigena-
da finalmente campeã, jogando em casa, em 1998. 
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O penta brasileiro no primeiro Mundial disputado 
em dois países, a Coreia do Sul e o Japão, justiça 
salomônica da Fifa diante do dinheiro que se perde-
ria qualquer que fosse a escolha. O reencontro dos 
alemães com seus símbolos nacionais, dessa vez sem 
culpa, durante a Copa que patrocinaram para a Itá-
lia ganhar, em 2006. A chegada do futebol à África e 
o encontro da Espanha com seu primeiro título, em 
2010. O ápice de um Brasil em busca da afirmação 
econômica diante do mundo, ao sediar, e de uma Ale-
manha mais uma organizada para ganhar, em 2014, 
e a volta da jovem França miscigenada em um pal-
co preparado por Vladimir Putin para propagar sua 
imagem internacionalmente, na Rússia, em 2018.

Nada é por acaso, assim como tudo é história. 
Não dá pra ser visto, nem lido, separadamente, como 
bem mostra este Futebol & Copas. Sem dúvida, uma 
verdadeira aula de história. 
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PREFÁCIO 2

Por Milton Neves 
Jornalista, apresentador e comentarista esportivo

Este é o mote do livro “Futebol & Copas “ Uma 
aula de História”. De Dimas Fernandes.

O futebol é um campo muito fértil não apenas 
para analogias, mas também para que seja inserido 
no contexto histórico do momento em que está envol-
vido.

A começar pela Copa de 1930, Dimas Fernandes 
destaca aquilo que ele chama de”apoteose uruguaia” 
em um mundo que ele aponta como “combalido”, colo-
cando na berlinda o futebol sul-americano, com uma 
final entre os uruguaios (campeões) e os argentinos.

E a viagem segue...

A Itália, sob domínio de uma das mais abomi-
náveis figuras da humanidade, Benito Mussolini, ga-
nha os dois mundiais seguintes, de 1934 e 1938, no 
capítulo que o autor denomina “As copas nazifascis-
tas”, evidenciando sua preocupação, novamente, com 
o contexto histórico.

A fase de ouro do futebol brasileiro, claro não foi 
esquecida, com os triunfos de 1958 e 1962 (Suécia e 
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Chile, respectivamente), após o enorme dissabor da 
“nossa” Copa, em 1950, que ficou com os uruguaios.

Tanto a política interna quanto o panorama in-
ternacional ganham cores em todo este período, bem 
como na Copa de 1970, no México, período em que o 
Brasil vê o regime democrático ser desmantelado e 
a instauração de uma ditadura militar que perdurou 
por mais de 20 anos.

E, curiosamente, a democracia brasileira voltou 
a respirar de fato em outra Copa no México, em 1986, 
pois em 1982, na Espanha, o Brasil apenas flertava 
com a redemocratização, marcada, de fato, com os 
movimentos das “Diretas Já”, em 1984.

No livro, Dimas Fernandes nos incursiona até a 
Copa de 1998, aquela em que em casa, a França vence 
o Brasil no episódio traumático de Ronaldo Fenôme-
no.

Mas, como não poderia faltar, o autor destaca 
um momento histórico daquele Mundial, o confronto 
entre Estados Unidos e Irã, momento icônico que ul-
trapassou os limites do esporte.

Parabéns, Dimas Fernandes, professor e escritor 
que nos brinda com esta obra que trata de um assunto 
que amo tanto e, ainda por cima o insere na história da 
humanidade.

E dou meus parabéns também a você, leitor, que 
neste momento tem em mãos uma obra que certamente 
vai lhe proporcionar conhecimento e entretenimento!
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INTRODUÇÃO
Os textos deste livro são baseados no traba-

lho que desenvolvo como historiador e professor, 
na aula/palestra “Futebol & Copas – Uma aula de 
História”. Nesse trabalho, que mantenho desde 
2010, contextualizo historicamente as origens tanto 
do Futebol moderno quanto da Copa do Mundo, e 
treze edições do torneio, compondo um painel his-
tórico dos séculos XIX e XX por meio do Futebol.

  Em sua origem, a aula/palestra reflete, em 
certa medida, minha geração acadêmica de his-
toriador oriundo de uma Universidade importan-
te – Universidade de São Paulo (USP) – graduado 
e licenciado em um período – 1993-1998 – no qual 
parte do preconceito acadêmico contra o tema “Fu-
tebol” estava retrocedendo. Nesse ambiente, em 
meio a poucos textos e discussões sobre o tema, se-
gui, por vezes, muitos caminhos movidos por refle-
xões, intuições e paixões pessoais, quase sempre 
motivado pela pergunta instigante: “Afinal, se ‘tudo 
é História’, como aprendemos a pensar, por que o 
Futebol também não seria?”. Porque é, e muito.

A partir de 1998, como professor da educação 
básica – Ensino Médio – minhas ideias e capacida-
des de trabalho foram, natural e necessariamen-
te, sendo moldadas e amadurecendo no chão da 
sala de aula e na convivência com os estudantes. 
O Futebol e seus contextos históricos, nesse pro-
cesso, foram presenças e chamados permanentes.
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Leituras, reflexões, observações e muita pesqui-
sa, ao longo da caminhada de professor, tornaram 
possível, a partir de 2010, a construção da aula/pa-
lestra “Futebol & Copas – Uma aula de História”, 
que se tornou a pelota de uma partida que venho 
jogando, com insistência, paciência e paixão desde 
então.

Os recortes, as análises e narrativas que for-
mam a aula/palestra estão desdobrados aqui, no for-
mato texto, compondo um complemento, ou uma in-
trodução, ao trabalho desenvolvido na aula/palestra.

Conheça a aula/palestra “Futebol & Copas – 
Uma aula de História” no endereço:
<https://futebolecopasumaauladehistoria.blogspot.
com/>.



Futebol & Copas - Uma aula de História

17

CAPÍTULO 1
Na cancha está escrita a História
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O futebol, como tantas outras ativida-
des humanas, sintetiza a História e, por 
vezes, parece falar da própria vida. As sen-
sações relacionadas a essas concepções são 
largamente conhecidas e reconhecidas e, as-
sim, é interessante refletir sobre tais sen-
sações para tentar construir, a partir de 
tais reflexões, uma narrativa e uma com-
preensão, históricas, sobre isso. É isso es-
sencialmente o que se tentará fazer aqui.

O fenômeno futebol possui várias ori-
gens, em termos geográficos e culturais. 
Aqui ele será observado, especificamente, 
a partir do final do século XIX, quando já 
estava, em termos de organização e aparên-
cia, bem próximo do que conhecemos hoje.
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Os últimos anos do século XIX e os anos 
iniciais do século XX testemunharam o 
avanço do futebol como uma atividade urba-
na, cada vez mais popular, sendo uma espé-
cie de “subproduto” da expansão industrial 
capitalista, pois é, justamente, a partir de 
sua transformação em uma cultura de mas-
sa, operária, que o futebol deixou de ser, 
apenas, um fenômeno das elites urbanas.

Esse processo, tão inglês e britânico em 
seus momentos iniciais, expandiu-se mun-
dialmente, levado, de certa forma, na “baga-
gem” da expansão capitalista e cultural do 
Império britânico. Como escreveu, Eduardo 
Galeano, em seu livro, Futebol ao sol e à sombra, 

Em plena expansão imperial, o fute-
bol era um produto de exportação tão 
tipicamente britânico como os tecidos 
de Manchester, as estradas de ferro, 
os empréstimos do banco Barings ou 
a doutrina do livre comércio. Tinha 
chegado pelos pés dos marinheiros, 
que o jogavam nos arredores dos di-
ques de Buenos Aires e Montevidéu, 
enquanto os navios de Sua Majestade 
descarregavam ponchos, botas e fari-
nha e embarcavam lã, couros e trigo 
para fabricar, lá longe, mais ponchos, 
botas e farinha.1 

1  Galeano, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. p. 31.
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No Brasil, isso não foi diferente.2

Expansão e popularização crescentes 
levaram o futebol, como modalidade, a um 
destaque, também crescente, no grande 
evento esportivo internacional do período: 
os Jogos Olímpicos. Tanto que, em 1904, era 
fundada uma entidade internacional, es-
pecífica para o futebol: A FIFA (Federação 
Internacional de Futebol Associado). Pode-
se considerar que, no período de 10 anos, en-
tre 1904 e 1914, o futebol cresceu, mundial-
mente, cada vez mais, agora contando com 
sua própria entidade, de caráter mundial.

  1914 é um marco, pois, como sa-
bemos, é o ano em que se iniciou a 1a 
2  Para um detalhamento histórico desse processo de expansão, no 
contexto brasileiro, sugiro o livro Visão do jogo - Primórdios do futebol no 
Brasil, de José Moraes dos Santos Neto.
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Guerra Mundial, que terminou quatro 
anos depois, em 1918. Obviamente, foi 
um período difícil e inviável para gran-
des eventos esportivos internacionais.

E 1921 é outro marco, pois foi quan-
do, passada a tempestade da 1a Guerra 
Mundial, um certo francês, chamado Jules 
Rimet, assumiu a presidência da FIFA. 
Seu grande objetivo era mundializar – efe-
tivamente – a entidade, e, principalmen-
te, criar um evento internacional, espe-
cífico para o futebol: a Copa do Mundo.

Os anos decisivos, entre 1921 e 1930 
(quando foi realizada a primeira Copa do 
Mundo, no Uruguai), foram marcados por 
intensas discussões sobre a viabilidade da 
criação do evento, que, de certa forma, vi-
ria a marcar o “grito de independência” do 
futebol, em relação aos Jogos Olímpicos. E 
não foram anos fáceis, porque foram mar-
cados, também, pela crise geral deixada 
pela 1a Guerra Mundial, por uma quebra – 
mundial – do sistema capitalista, em 1929, 
e pelo aparecimento de fenômenos novos 
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no horizonte, pois o clima de crise favore-
ceu, bastante, a ascensão de ideias políticas 
totalitárias – à direita e à esquerda – que, 
inclusive, chegariam mais tarde ao poder, 
efetivamente, com os fascistas italianos; 
com Stalin, na União Soviética; e com os 
nazistas alemães. Mas havia, também, im-
portantes novidades nos campos de futebol.

Os Jogos Olímpicos de 1924 – em Paris, 
e de 1928 – em Amsterdam, revelaram ao 
mundo um país chamado, Uruguai. Com a 
bola nos pés, os uruguaios, liderados por no-
mes lendários e inesquecíveis, como, Pedro 
Arispe, José Nasazzi, Héctor Scarone e José 
Leandro Andrade, assombraram o mun-
do, jogando um futebol totalmente inédito, 
de passes curtos e certeiros, mudanças de 
ritmo, fintas e dribles, e gols, muitos gols. 
Campeões olímpicos, em 1924 e 1928, os 
uruguaios conquistaram a soberania do fu-
tebol mundial e transformaram o seu país, 
pequeno e desconhecido, em uma realidade 
palpável. Como escreveu, Eduardo Galeano, 
a “camisa celeste era a prova da existên-
cia da nação, o Uruguai não era um erro: O 
futebol havia arrancado aquele minúsculo 
país das sombras do anonimato universal”.3

3  Galeano, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. p. 50.
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CAPÍTULO 2
1930: apoteose uruguaia



Futebol & Copas - Uma aula de História

26

Assim, foi razoavelmente natural que 
o Uruguai fosse o escolhido para sediar a, 
enfim organizada, primeira Copa do Mundo 
de futebol, em 1930. No combalido mundo 
de 1930, em razão dos impactos da Crise 
de 1929, os ascendentes uruguaios assu-
miram a tarefa, com grande participação 
governamental e de sua associação nacio-
nal de futebol.4 E iniciaram uma História.

A afirmação da identidade nacional, vi-
venciada pelos uruguaios nas vitórias olím-
picas de 1924 e 1928, teve sua apoteose, seu 
auge, na Copa do Mundo de 1930. A Copa do 
Mundo iniciava, assim, uma longa História 
de identidades nacionais afirmadas e reafir-
madas, tornando-se, dessa forma, e cada vez 
mais, um evento essencialmente histórico.

A nova vitória uruguaia, em 1930, com a 
conquista da primeira Copa do Mundo, ele-
vou, mais ainda, o sentimento nacional, mas 
a Copa de 1930, quanto aos seus significados 
históricos, não ficou apenas nisso. O monu-
mental estádio, construído para o torneio, 
foi batizado com o nome de “Centenário”, 
celebrando os 100 anos da Constituição 
4  Para um detalhamento histórico desse processo, sugiro o livro 
Donde se cuentan proezas -  Fútbol uruguayo (1920-1930), de Ricardo Lombardo.
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uruguaia de 1830, que havia sido um marco 
na consolidação da independência nacional, 
apesar de suas limitações de ordem social.

A inauguração do estádio Centenário, 
no dia 18 de julho, na partida entre Uruguai 
e Peru, apresentou vários exemplos des-
ses significados históricos. Segundo o jor-
nalista uruguaio, Ricardo Lombardo, 

À estreia da seleção uruguaia no Pri-
meiro Campeonato Mundial – depois 
de conquistar dois torneios olímpicos 
– se somou assim a inauguração do 
Estádio Centenário e a celebração do 
Centenário do juramento da Cons-
tituição, em uma mesma jornada. 
Naturalmente, todo esse acúmulo de 
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emoções foi para o cidadão uruguaio 
uma forma de sentir em profundida-
de sua nacionalidade, vivendo o ins-
tante de celebração do seu passado 
histórico e as realidades daquele mo-
mento traduzidos como esperanças.5

Um trecho do discurso do dirigen-
te uruguaio, Raúl Jude, presidente da 
Associação Uruguaia de Futebol e do 
Comitê Organizador do Mundial, ao de-
clarar oficialmente o estádio inaugurado, 
citado por Ricardo Lombardo em seu li-
vro, marca a historicidade do momento:

Saibamos honrar o templo que cria-
mos, afirmação de nosso respeito e de 
nossa inflexível reverência espiritual 
aos fundadores da Pátria e também 
sinal de afirmação de nossa fé no fu-
turo da República, não só na esfera 
da materialidade das coisas, mas 
também nas obras mais nobres e mais 
altas dos ideais e da solidariedade.6

No mais, para a História do fute-
bol, a Copa de 1930, com sua decisão dis-
putada entre Uruguai e Argentina, afir-
mou uma verdade surpreendente para 
os europeus: o melhor futebol do mundo, 

5  Lombardo, Ricardo. Donde se cuentan proezas - Fútbol uruguayo 
(1920-1930). p. 219.
6  Lombardo, Ricardo. Donde se cuentan proezas -  Fútbol uruguayo 
(1920-1930). p. 221.
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naquele momento, era jogado nas duas mar-
gens do Rio da Prata, na América do Sul.
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CAPÍTULO 3
1934, 1938: as Copas nazifascistas
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As Copas do Mundo, de 1934 – na Itália 
e de 1938 – na França, podem ser obser-
vadas, historicamente, em conjunto. Não 
apenas pela vitória da seleção italiana nos 
dois torneios, mas, principalmente, pelos 
reflexos do contexto histórico desse período.

A crise geral deixada pela 1a Guerra 
Mundial favoreceu o radicalismo político 
das ideologias extremas, à direita e à es-
querda. Assim, em 1922, os fascistas italia-
nos chegaram ao poder com razoável apoio 
popular. Os impactos da crise econômica 
mundial, a partir de 1929, reforçaram a 
posição e as posturas do governo fascista 
italiano. Na Alemanha, esses mesmos im-
pactos auxiliaram na ascensão dos nazis-
tas ao poder, em 1933, pela via eleitoral.

Uma das características marcan-
tes dos regimes extremistas é o seu ape-
go ao simbolismo e à propaganda. Assim, 
as Copas de 1934 e 1938 foram terrenos 
férteis para a ação propagandista de fas-
cistas italianos e nazistas alemães, tanto 
na utilização das equipes nacionais como 
vitrines dos regimes, quanto na afirma-
ção de posturas racistas e nacionalistas.
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A camisa foi o primeiro território ocupa-
do pela propaganda desses regimes. No caso 
italiano, ao lado do escudo nacional, com a 
Cruz de Savóia – referência ao processo de 
unificação nacional do país – foi adicionado o 
fascio, tradicional símbolo da Roma Antiga, 
apropriado pelo fascismo. A camisa nacional 
tornava-se, assim, um símbolo do próprio 
fascismo. Isso chegou a extremos, como em 
1938, quando, na partida pelas quartas de 
final, contra a França, a seleção italiana jo-
gou com camisas pretas – a cor do fascismo 
– no lugar do tradicional azul, e venceu por 
3 x 1. A superioridade esportiva simbolizava 
o regime político, supostamente também su-
perior. Ao menos, para fins de propaganda.
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O próprio cartaz oficial, para a Copa 
de 1934, foi objetivo de uma “tentativa 
de ocupação” da parte dos fascistas ita-
lianos. O primeiro modelo apresentado à 
FIFA era, explicitamente, uma homena-
gem ao poderio fascista, trazendo o de-
senho de um atleta com a camisa azul da 
seleção italian, e o braço estendido na tra-
dicional saudação fascista. A FIFA censu-
rou o cartaz, que acabou sendo substituído.

Os nazistas alemães também apresenta-
ram suas armas, em 1934 e em 1938. As ca-
misas da seleção alemã, nas duas Copas, os-
tentavam a suástica, o conhecido símbolo uti-
lizado pelo Partido Nazista. Mais uma vez, a 
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camisa e o time nacional transformavam-se 
em representações vivas do regime político.

As vitórias e conquistas italianas das 
Copas do Mundo, em 1934 e em 1938, fo-
ram saudadas e utilizadas pelo regime 
fascista com toda intensidade, reforçan-
do as cores pesadas do horizonte daque-
les anos que, como sabemos, precederam 
o início da 2a Guerra Mundial. E o futebol 
contextualizou, também, esse período an-
terior à guerra, quando, em 14/05/1938, 
as seleções alemã e inglesa se enfrenta-
ram em um amistoso disputado em Berlim.

Em meio às tensões políticas que mar-
cavam esse período, o governo inglês era 
um dos principais praticantes da chamada 
“política do apaziguamento”, que defendia 
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a negociação permanente – e as eventuais 
concessões territoriais – com os governos 
extremistas, italiano e alemão. O primei-
ro-ministro inglês, Neville Chamberlain, 
celebrizou-se pela defesa – e pela prática 
– do apaziguamento, entendido, hoje, tan-
to como um sintoma do “cansaço de guer-
ra”, de uma Europa marcada pela tragédia 
da 1a Guerra Mundial, quanto como uma 
maneira de neutralizar a ameaça comu-
nista representada pela União Soviética.
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Assim, a partida entre alemães e in-
gleses, em Berlim, concretizou a política do 
apaziguamento, quando a seleção inglesa 
acompanhou a seleção alemã, estendendo 
os braços ao realizar a saudação nazista. 
Embora naquele dia tenha vencido a parti-
da por 6 x 3, a Inglaterra, por meio de sua 
seleção de futebol, deu um grande presen-
te à propaganda do regime nazista alemão.
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CAPÍTULO 4
1950: brilho verde-amarelo, glória azul-celeste
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A 2a Guerra Mundial, que ocorreu en-
tre 1939 e 1945 custou, entre outras coisas, 
duas Copas do Mundo. Sem, obviamente, 
exagerar a importância do futebol, o fato é 
que, além das desgraças trazidas pela guer-
ra e pelos seus desdobramentos, as copas de 
1942 e 1946 não puderam ser realizadas.

Assim, em 1950, com o Brasil como can-
didato único a país sede, a Copa do Mundo 
voltava a acontecer.

  Para o Brasil, a organização do torneio 
foi, essencialmente, um ato de afirmação da 
identidade nacional. O futebol, mais uma vez, 
assumia o seu lado patriótico e nacionalista.

Este texto, do jornal, Correio do 
povo, de 5 de julho de 1950, demons-
tra esse estado de ânimo nacional: 

Queremos – paulistas, gaúchos, ca-
riocas, pernambucanos, baianos, ca-
pixabas, barriga-verdes, praianos ou 
do interior – brasileiros todos, pura 
e simplesmente, o triunfo integral do 
Brasil, sejam os jogos disputados em 
Maracanã ou no Pacaembu, nos Eu-
caliptos ou em qualquer confim da 
nossa terra.
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Afirmava-se assim, a brasilidade, inclu-
sive passando por cima dos regionalismos 
fortes e presentes em um país tão gran-
de e variado territorial e culturalmente.

Interessante também, é este texto, do 
mesmo jornal, de 9 de julho de 1950: 

[O] Brasil é o país dos contrastes. 
Quando a gente entra na sede da Con-
federação Brasileira de Desportos em 
certas horas, fica espantado com a 
quantidade de pessoas que lá se en-
contram em algazarra e aparente-
mente em tremenda confusão. Tem-se 
a impressão de que falam mais do que 
trabalham. No entanto, a organização 
do campeonato de 1950 veio desmen-
tir completamente essa anedota. Devo 
constatar, com satisfação, que a orga-
nização que a CBD deu ao presente 
Campeonato do Mundo é perfeita.
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O texto torna-se mais interessante 
ainda, pelo fato de ser uma declaração de 
Jules Rimet, então Presidente da FIFA. 
País “dos contrastes” ou da aparente de-
sordem, o Brasil aparece nessa declaração 
como uma nação efetivamente capaz de or-
ganizar um grande evento internacional.

  E, se do ponto de vista organizacional, 
a Copa no Brasil andou bem, do ponto de 
vista esportivo o mesmo não se pode dizer. 
Pelo menos até o jogo final contra o Uruguai 
disputado em 16 de julho de 1950 no estádio 
erguido para a Copa: o Maracanã.

  A seleção brasileira – e, de certa forma 
a nação brasileira – pisou o gramado do es-
tádio, naquele 16 de julho, confiante de que 
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a glória estava ali, ao alcance dos pés. Uma 
confiança tal que transbordou, em alguns 
casos e momentos, para a pura arrogância.

Um exemplo disso foi dado pelo Prefeito 
da cidade do Rio de Janeiro, Ângelo 
Mendes de Morais, que saudou os joga-
dores brasileiros, minutos antes do início 
do jogo final, com as seguintes palavras: 
“Brasileiros... Vós, que daqui a alguns minu-
tos sereis sagrados campeões do mundo...”

No final, a vitória uruguaia, por 2 x 1, 
numa virada espetacular, com a conquista 
da Copa do Mundo pela seleção celeste, em 
pleno Maracanã, serviu, entre outras coisas, 
para demonstrar que no futebol, como na 
História, nem sempre as coisas são tão sim-
ples. E, se de um lado, com a vitória, a celes-
te uruguaia, que já era uma lenda olímpica, 
tornou-se uma lenda das Copas, o Brasil, até 
certo ponto, com a derrota, tornou-se uma se-
leção – e uma nação – complexada. Era aquilo 
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que o grande jornalista, Nelson Rodrigues 
chamaria de “complexo de vira-latas”. Uma 
certeza atroz de ser inferior perante o mundo.

De certa forma, 1950 foi um ano longo para 
o Brasil e para a seleção brasileira de futebol. 
Demoraria 8 anos para passar.
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CAPÍTULO 5
1954: um time de ouro e uma nação redimida
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Os anos da década de 1950 testemu-
nharam momentos extremos da chama-
da “Guerra Fria”, conflito político e ide-
ológico entre as duas superpotências do 
período posterior à 2a Guerra Mundial, 
os Estados Unidos da América e a União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Em praticamente todos os campos da exis-
tência, norte-americanos e soviéticos enfren-
taram-se durante esse conflito, inclusive no 
campo esportivo, e enfrentaram-se direta ou 
indiretamente. O futebol não ficaria fora disso.

  As superpotências em conflito pos-
suíam, então, suas áreas de influência, 
e, por vezes, as nações que formavam tais 
áreas eram as peças do conflito. Foi as-
sim que no futebol a Hungria e sua sele-
ção nacional tornaram-se importantes.

A seleção húngara, do início da década 
de 1950, era simplesmente chamada de “time 
de ouro”. Puskas, Czibor, Hidegkuti e grande 
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elenco arrasavam adversários, com talento, 
habilidade e tática. Invicta, entre 1950 e 1954, 
campeã olímpica em 1952, a seleção húnga-
ra já era uma lenda na véspera da Copa do 
Mundo de 1954, que seria realizada na Suíça.

As duas vitórias húngaras sobre a 
Inglaterra, em novembro de 1953 e maio 
de 1954, ambas por goleada, sendo a pri-
meira em Londres, reforçavam, e mui-
to, esse aspecto lendário dos húngaros.

Mas, e politicamente, no contexto da 
Guerra Fria? O que isso significava? Muito. 
Como aliada da União Soviética, a Hungria 
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apresentava seu “time de ouro” como uma 
“embaixada ambulante” do comunismo.
Segundo o jornalista, Fernando Eichenberg, 

fiel ao regime e à sua hierarquia, [o 
treinador, Gustáv Sebes] usava a ex-
pressão “futebol comunista” ao se re-
ferir ao jogo coletivo. Em suas prele-
ções no vestiário, pregava a extensão 
da luta travada entre o capitalismo e 
o comunismo ao retângulo demarca-
do pelas quatro linhas dos gramados. 
Em tempos de Guerra Fria e de Corti-
na de Ferro, seus superiores exigiam 
a vitória como exemplo de suprema-
cia ideológica.

No entanto, por vezes, o significado polí-
tico do “time de ouro” não estava tão “perfei-
tamente” alinhado aos objetivos geopolíticos 
da Guerra Fria. Nesse sentido, é interes-
sante lembrar o que disse o goleiro, Grosics, 
sobre as vitórias húngaras no futebol: 

Para entender o que uma vitória como 
essa representava para o povo hún-
garo, é preciso compreender o que 
havia acontecido na Hungria a par-
tir de 1949. Vivíamos sob um regime 
bastante radical que usava muitas 
armas, incluindo intimidação, para 
impor sua visão. Isso incluía tentar 
solapar nossa identidade nacional 
e pessoal. Por ironia, nossas vitórias 
possibilitaram que 10 milhões de hún-
garos recobrassem e celebrassem sua 
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“hungaridade” de uma maneira que o 
Estado dificilmente poderia reprovar. 
Enquanto as autoridades políticas 
tentavam monopolizar e manipular 
nosso sucesso para seus próprios fins, 
a massa popular foi liberada pelos no-
venta minutos de futebol: eles sabiam 
de onde eram e sabiam que sua alma 
era húngara.7

Portanto, a identidade nacional também 
se afirmava, por meio do futebol, apesar – e con-
tra – a repressão política do regime húngaro.

Foi assim, então, esportivamente bri-
lhante e politicamente significativa, que a 
seleção húngara de futebol chegou para a 
disputa da Copa do Mundo de 1954.

Mas havia a Alemanha. Uma nação der-
rotada, ocupada e dividida.

Reflexo da derrota do nazismo, na 2a 
Guerra Mundial, a ocupação militar do ter-
ritório alemão levou, no contexto da Guerra 
Fria, à divisão do país, em 1949: surgiam, 
assim, as Alemanhas – Ocidental (área 
de influência norte-americana) e Oriental 
7  Agostinho, Gilberto. Vencer ou morrer - Futebol, geopolítica e 
identidade nacional. p. 109.
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(área de influência soviética). E essas duas 
Alemanhas, obviamente, formaram as suas 
respectivas equipes nacionais esportivas, in-
clusive no futebol. O moral nacional, em uma 
nação derrotada, ocupada e dividida, não pode-
ria ser, naturalmente, muito alto.

Em especial do lado ocidental, bem ao 
sabor dos ventos da Guerra Fria, os fatos 
iam se sucedendo no período anterior à 
Copa do Mundo de 1954. A partir de 1948, 
sob coordenação dos três aliados ocidentais 
– Estados Unidos, França e Reino Unido – 
uma reforma monetária começava a reestru-
turar economicamente o futuro lado ociden-
tal da Alemanha. Além disso, entre 1948 e 
1952, o chamado Plano Marshall – que cons-
tituía ajuda econômica direta dos Estados 
Unidos – disponibilizou 1,4 bilhão de dóla-
res, também para o futuro lado ocidental.
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Em 1952, a Alemanha Ocidental assinou 
um acordo de indenização com Israel, em ra-
zão do Holocausto. O governo alemão trans-
feriu, a partir de 1952, a quantia de 3,42 bi-
lhões de marcos para Israel, “para facilitar a 
purgação espiritual de um sofrimento infin-
dável”, segundo afirmou Konrad Adenauer, 
o chanceler da Alemanha Ocidental.

No mais, convém lembrar que a Copa 
do Mundo de 1954 foi a primeira competi-
ção internacional com a participação ale-
mã depois da 2a Guerra Mundial. A na-
ção alemã voltava assim, a fazer parte da 
comunidade internacional, representa-
da, nesse caso, pela Alemanha Ocidental.

Quanto à Copa em si, futebolisti-
camente falando, a máquina húnga-
ra atropelou seus adversários. Inclusive 
o Brasil, eliminado pelos húngaros nas 
quartas de final. O fantasma de 1950 
ainda assombrava a seleção brasileira.
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A Hungria jogou contra a Alemanha 
Ocidental na primeira fase da Copa, go-
leando por 8 x 3. Assim, ao chegar à fi-
nal, contra a Alemanha Ocidental, as 
aparências indicavam uma nova vitória 
húngara. Mas não foi o que aconteceu.

A vitória da Alemanha Ocidental por 
3 x 2, virando um placar adverso de 2 x 0, 
foi não menos do que épica. Por várias ra-
zões. Uma tradição esportiva, das Copas 
do Mundo, começava a ser escrita, defini-
tivamente, em 1954: assim como o Brasil 
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favoritíssimo de 1950, a Hungria invencível 
de 1954 também não seria campeã mundial.

Além disso, para os alemães – talvez dos 
dois lados da fronteira que dividia o país, em 
Ocidental e Oriental – a vitória e a conquista 
da Copa do Mundo de certa forma foi o reen-
contro com a honra perdida. Perdida para os 
horrores do nazismo e da 2a Guerra Mundial.

Uma cena marcante, na premiação, du-
rante a execução do hino nacional: os alemães 
ocidentais perfilados e de mãos dadas. Mais 
uma vez, a Copa do Mundo servia de cená-
rio para a afirmação de uma identidade na-
cional, nesse caso, aparentemente vinda das 
profundezas da alma de um povo, derrotado, 
ocupado e dividido. Mas, campeão do mundo.
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CAPÍTULO 6
1958, 1962: o vento quente que veio do Sul
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É possível afirmar que entre 1958 e 1970 o 
futebol brasileiro viveu sua apoteose, seu auge, 
em Copas do Mundo. Toda uma geração de jo-
gadores brilhantes possibilitou a formação de 
equipes irresistíveis, além disso, esse período 
viu o surgimento e o ponto máximo de dois ta-
lentos natos para o futebol: Pelé e Garrincha.

Nesse período, mais exatamente, entre 1956 
e 1961, o Brasil foi governado pelo presiden-
te Juscelino Kubitschek, em uma administra-
ção marcada pelo “Desenvolvimentismo”. Com 
grande entrada de capital estrangeiro no país, 
sob a forma de empréstimos e da ação de empre-
sas multinacionais, o país apresentou um cresci-
mento da atividade industrial da ordem de 80%.

Era como se o país vivesse um “estado de 
euforia”, o que ajuda a explicar a intensidade 
da relação entre o governo e a Copa do Mundo, 
tanto a de 1958 quanto a de 1962. É João 
Havelange, então presidente da Confederação 
Brasileira de Desportos, quem conta: 

[Eu] imaginei pedir [ao presidente 
Juscelino] para fazer uma medalha, 
uma espécie de moeda de ouro com 
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tantos quilates, na Casa da Moeda. 
De um lado, colocar o emblema da 
República, e do outro, o emblema da 
CBD. E o presidente Juscelino deu 
ordem à Casa da Moeda e nós fizemos 
10 mil medalhas, ou moedas. Como a 
chancela da Casa da Moeda garantia 
a quantidade de ouro que tinha, eu 
ia a vários bancos e entregava paco-
tes de mil medalhas. Como era ouro, 
eles me creditavam imediatamente. 
Assim, consegui os recursos. [Assim,] 
fiz a Copa de 1958. O tempo passou, 
tivemos mais uma Copa do Mundo, 
em 1962 [no Chile], e fizemos a mes-
ma coisa.8

8  Entrevista ao jornal Valor Econômico, de 19 de agosto de 2009.
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Mais explícito impossível. Fica eviden-
te, nas palavras de Havelange, que a prepa-
ração para a Copa de 1958, na Suécia, “pe-
gou carona” na euforia desenvolvimentista 
do Brasil de Juscelino Kubitschek. O ouro 
empregado, de qualquer forma, parece ter 
valido a pena, pois a seleção de 1958 tritu-
rou seus adversários, em especial a par-
tir do jogo contra a União Soviética, ven-
cido por 2 x 0, com magistral atuação do 
atacante Manuel dos Santos, o Garrincha.

A final, contra os donos da casa, vencida 
pelo Brasil, por 5 x 2, consagrou uma seleção 
fantástica, esportivamente, espelho – de certa 
forma – de um país eufórico, política e econo-
micamente. O quinto gol brasileiro, ocorrido 
aos 45 minutos do segundo tempo da parti-
da, foi marcado pelo atacante Edson Arantes 
do Nascimento, o Pelé, um garoto de 17 anos 
de idade. Naquela Copa do Mundo de 1958, 
Garrincha e Pelé começaram a escrever a 
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História pela qual seriam – e ainda são – lem-
brados como lendas do Futebol mundial. Com 
os dois em campo, a seleção brasileira jamais 
foi derrotada, ao longo de 32 partidas oficiais.

Quatro anos mais tarde, no Chile, 
em 1962, o Brasil conquistaria o bicam-
peonato mundial. O Brasil – país – po-
rém, já não era o mesmo dos “Anos JK”.

Em 1962, o país vivia sob a presidên-
cia de João Goulart, que havia assumido em 
1961, após a renúncia de Jânio Quadros, su-
cessor de Juscelino Kubitschek. Os ventos da 
Guerra Fria sopravam forte no Brasil da épo-
ca e, assim, João Goulart, identificado com o 
Trabalhismo de Getúlio Vargas, era visto por 
setores militares e políticos como um “homem 
de esquerda”. Por essa razão, sua posse, após 
a renúncia de Jânio Quadros, foi sido muito 
complicada, quase causando uma guerra civil.

Além da instabilidade política, havia a 
instabilidade econômica. De certa forma, o 
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Brasil vivia a “ressaca” da euforia do governo 
de Juscelino Kubitschek. Os anos de endivi-
damento externo começaram a cobrar o seu 
custo, com inflação crescente e insatisfação 
social generalizada. Esse quadro, com um go-
verno de tendência trabalhista, era uma re-
ceita “perigosa” para tempos de Guerra Fria. 
A “fervura” transbordou em 1964, com o Golpe 
militar e civil e a deposição de João Goulart.

De qualquer forma, João Goulart foi 
o presidente durante a Copa de 1962, 
e, apesar das instabilidades políticas e 
econômicas, seu governo relacionou-se 
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intensamente com a Copa, a exem-
plo do governo de Juscelino Kubitschek.

Assim, segundo o jornalista, Paulo Cobos, 
João Goulart garantiu o dinheiro 
para a seleção ter outra preparação 
de primeira [para a Copa de 1962, 
como havia ocorrido em 1958]. Se-
gundo João Havelange, o Presidente 
até lhe entregou um papel com o time 
que considerava ideal para a Copa 
– sugestão ignorada [ainda segundo 
Havelange...]9

Esportivamente, a seleção brasileira de 1962 
confirmou nos campos chilenos que era mes-
mo o “vento quente que veio do Sul”. Os adver-
sários foram vencidos em campo por um time 
que era praticamente o mesmo de 1958. E que 
9  Texto disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
especial/fj0205201002.htm>. Acesso em: 1º ago. 2019.

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj0205201002.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj0205201002.htm
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enfrentou, como o país de então, as suas ins-
tabilidades. Pelé, o astro da companhia, ma-
chucado, não jogou a fase decisiva da Copa, e, 
se nesse caso, Amarildo foi um bom substitu-
to, o astro da seleção brasileira foi Garrincha.

O bicampeonato foi quase “natural” e conso-
lidava um futebol de sonho, representante de um 
país que, política e economicamente, iria mergu-
lhar em breve, mais exatamente em 1964, num 
período longo e conturbado de governos militares. 
Na bola, porém, o Brasil de 1958 e 1962 sepultou, 
definitivamente, os “mortos de 1950” e superou o 
Maracanazo.

  A Copa do Mundo ganhava uma nova len-
da: a das onze mágicas camisas amarelas.
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CAPÍTULO 7
1970: uma guerra, antes do tri



Futebol & Copas - Uma aula de História

66

Em 1970 a disputa pela Copa do Mundo 
chegou ao México. Se a vitória brasileira, 
com a conquista do tricampeonato mundial, 
foi um marco, com um grande pano de fundo 
político, Futebol e História se encontraram já 
nas eliminatórias do torneio em uma guerra.

Para entender isso é preciso voltar a 
1969, quando, entre março e junho, as se-
leções de Honduras e El Salvador – países 
limítrofes da América Central – disputaram 
uma vaga para a Copa do Mundo de 1970. Em 
março, as seleções haviam disputado duas 
partidas, a primeira em Honduras e a se-
gunda em El Salvador, com uma vitória para 
cada lado. O jogo decisivo foi marcado, então, 
para junho, em campo neutro, no México.

Havia um pano de fundo político, desde o 
início da década de 1960, que aprofundava a 
tensão entre os dois países. Salvadorenhos, 
em razão de problemas econômicos em seu 
país, migravam em massa para o território 
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de Honduras em busca de trabalho. As plan-
tações de banana, em Honduras, eram do-
minadas por empresas norte-americanas, 
que viam com bons olhos a expansão – e o 
barateamento – da mão de obra, obviamen-
te. A disputa por trabalho entre hondure-
nhos e salvadorenhos alimentou tensão e 
ressentimento crescentes. Não demorou 
para que o governo de Honduras passasse 
a expulsar os migrantes de El Salvador. E 
foi nesse clima que os dois países chegaram 
para a disputa futebolística, em 1969, por 
uma vaga para a Copa do Mundo de 1970.

Assim, as partidas disputadas em 
março de 1969 foram marcadas por mui-
ta retórica nacionalista e violência ge-
neralizada. A disputa esportiva entre os 
dois países ganhava contornos de guer-
ra, em razão da tensa política acumulada.

Após o jogo decisivo, em junho de 1969, 
no México, com vitória salvadorenha – a 
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seleção de El Salvador acabou se classi-
ficando para a Copa – a guerra deixou 
a cancha e ganhou contornos bem reais.

No início de julho, diversos confrontos 
ocorreram na fronteira entre os dois países. 
No dia 14 de julho, tropas salvadorenhas 
invadiram Honduras e seguiu-se uma san-
grenta batalha de 100 horas de duração, in-
terrompida após uma intervenção diplomáti-
ca da Organização dos Estados Americanos.

O saldo final foi de milhares de mor-
tos e feridos. Os países encerraram a 
questão da chamada Guerra do Futebol 
com a assinatura de um Tratado de 
Paz, mas isso ocorreu apenas em 1980.

E o Brasil? Como chegou ao México, 
para a disputa da Copa do Mundo de 
1970? Nesse caso, é preciso voltar a 1964.

O Brasil, a partir de 1961, viveu sob 
a presidência de João Goulart, que ha-
via assumido após a renúncia de Jânio 
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Quadros. No contexto da Guerra Fria, João 
Goulart, identificado com o Trabalhismo 
de Getúlio Vargas, era visto por setores 
militares e políticos como um “homem de 
esquerda”. Isso explica sua posse compli-
cada, que quase causou uma guerra civil.

Era um Brasil de instabilidade política e 
econômica, em razão da “ressaca” da euforia 
desenvolvimentista do governo de Juscelino 
Kubitschek, entre 1956 e 1961, com os anos 
de endividamento externo começando a co-
brar o seu custo, com inflação crescente e 
insatisfação social generalizada. A combi-
nação desse quadro com um governo de ten-
dência trabalhista criou uma receita “peri-
gosa” para tempos de Guerra Fria. Assim, a 
“fervura” transbordou em 1964, com o Golpe 
Militar e Civil e a deposição de João Goulart.

Seis anos depois, em 1970, o Brasil era 
governado por um Regime Militar com uma 
vida civil e democrática restringida. Após dois 
presidentes militares – Humberto de Alencar 
Castelo Branco e Artur da Costa e Silva 
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– liderava o regime e presidia a República, 
Emílio Garrastazu Médici, também militar.

Governos, mais ou menos democrá-
ticos, normalmente lançam mão da 
propaganda como ferramenta de di-
vulgação buscando, quase sempre, a 
manutenção do Poder. E, nesses casos, 
para fins de propaganda, poucas coi-
sas são mais adequadas do que emo-
ções coletivas. Como as que o Futebol 
desperta. Sobre tais emoções e sobre 
o Futebol, diz Eduardo Galeano que 
ao se enraizarem “nas pessoas [...] se 
transformam em festa compartilhada 
ou compartilhado naufrágio, e existem 
sem dar explicações nem pedir descul-
pas.”10 E, então, Galeano pergunta: 
“Ou alguém poderia mencionar uma 
única paixão humana que não seja 
usada como instrumento de alienação 
e como objeto de manipulação pelos 
poderosos que mandam no mundo?”.11

A seleção brasileira de futebol vinha do 
bicampeonato mundial – nas Copas do Mundo 
de 1958 e 1962 – e do fracasso, talvez prin-
cipalmente pela falta de organização fora 
de campo, na Copa realizada na Inglaterra, 
em 1966. Em 1969, no período classificató-
rio para a Copa de 1970, o nível esportivo 
dos jogadores brasileiros mantinha-se alto 
– uma geração talentosa ao extremo – e 
10  Galeano, Eduardo. Fechado por motivo de Futebol. p. 207.
11  Galeano, Eduardo. Fechado por motivo de Futebol. p. 209.
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uma troca de treinador (João Saldanha foi 
substituído por Mário Jorge Lobo Zagallo) 
pareceu afastar algumas instabilidades na 
seleção nacional, que garantiu a classifica-
ção para o Mundial do México.

E foi justamente a partir de 1969 que 
o regime militar brasileiro, sob a presidên-
cia de Médici, iniciou o período do chamado 
“milagre”, no qual, até 1973, o PIB (Produto 
Interno Bruto) do país cresceu na média 
anual de 11,2%. Essa expansão econômica, 
baseada, resumidamente, em capital inter-
nacional disponível, juros baixos e endivi-
damento externo, apesar da intensa concen-
tração de renda em termos sociais, parecia 
alavancar o país para um futuro dourado. E 
um time esportivamente brilhante, como a 
seleção brasileira de futebol que represen-
tou o país na Copa de 1970, parecia a vitri-
ne perfeita para propagar o Regime respon-
sável pelo “milagre”.

Também porque, politicamente, o Brasil 
vivia um período conturbado. Setores po-
líticos da esquerda, opositores ao Regime, 
haviam iniciado, já a partir de 1966, e 
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especialmente a partir de 1968, ações de 
luta armada visando a derrubada do gover-
no. Esse ano de 1968 havia sido agitado, 
com uma série de protestos políticos que le-
varam o Regime à radicalização, com a im-
plementação do Ato Institucional No 5 (AI-
5) que centralizou, ao extremo, o poder nas 
mãos do governo, instaurando, de vez, uma 
ditadura no país. Assim, o crescimento eco-
nômico do “milagre” e um eventual sucesso 
esportivo da seleção nacional em um evento 
mundial e marcante como a Copa do Mundo 
constituíam um quadro mais do que desejá-
vel para o Regime. O futebol, mais uma vez, 
era pensado como uma ferramenta de união 
nacional em benefício de um governo.

A seleção brasileira de futebol disputou 
6 partidas na Copa do México. E obteve 6 
vitórias. Jogando um futebol de sonho, com 
momentos de pura perfeição e arte, o time 
venceu, convenceu e encantou. Na final, a 
vitória sobre a seleção italiana, por 4 x 1 
consagrou como campeão mundial, pela ter-
ceira vez, o futebol brasileiro. Pelas regras 
de disputa da época, o país que levantasse 
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a Copa do Mundo por três vezes, como o 
Brasil tricampeão havia feito, seria o deten-
tor definitivo do troféu do torneio, a Taça 
Jules Rimet (Homenagem ao fundador da 
FIFA). Assim, o Brasil passou a ser o dono 
do troféu. Até 1983, quando a taça foi rou-
bada da sede da Confederação Brasileira 
de Futebol, no Rio de Janeiro, e derretida.

Então, como propaganda, o triunfo da se-
leção brasileira na Copa do Mundo de 1970 
foi benéfico ao Regime Militar? Na medida 
em que o Regime – como tantos outros – uti-
lizou-se da emoção coletiva proporcionada 
pelo futebol no país, pode-se dizer que sim.

No entanto, esse mesmo triunfo não im-
pediu que o “milagre” da economia brasileira 
entrasse em colapso, já a partir de 1973, com 
a crise internacional do petróleo e o aumen-
to dos juros cobrados nos empréstimos con-
traídos pelo país. Assim como também não 
impediu que houvesse ações de luta armada 
visando a derrubada do governo até 1975.

Assim, da Copa do Mundo de 1970 res-
tou, e resta, no final, a realidade em toda 
a sua complexidade histórica. Das quais o 
futebol é parte.
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CAPÍTULO 8
1974: a Guerra Fria entra em campo
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  A Copa do Mundo de 1974 foi disputada na 
Alemanha Ocidental – tendo como campeã 
a seleção dos donos da casa – e, como no 
caso da Copa de 1970, futebol e História se 
encontraram já nas eliminatórias do torneio, 
em 1973 com um W.O. (Walkover), que é a 
situação na qual a vitória em uma partida é 
atribuída a um time em razão da ausência 
do adversário.

  As seleções chilena e soviética, repre-
sentando a República do Chile e a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
enfrentaram-se, então, pela repescagem 
para a Copa do Mundo de 1974, os chile-
nos como terceiros colocados das elimina-
tórias sul-americanas e os soviéticos, como 
nonos colocados das eliminatórias euro-
peias, disputando uma vaga para o Mundial 
na Alemanha Ocidental. Em 26 de setem-
bro de 1973 as seleções empataram, em 0 
x 0, na partida disputada em Moscou. O 
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jogo de volta estava marcado para 21 de 
novembro do mesmo ano, em Santiago.

Mas, para entender o que ocorreu, é pre-
ciso voltar a 11 de setembro de 1973. Ou, mais 
exatamente, a 1970 e ao Mundo da Guerra Fria.

Após se candidatar à Presidência da 
República do Chile por três vezes (em 1952, 
1958 e 1964), Salvador Guillermo Allende 
Gossens foi eleito ao cargo em setembro de 
1970. Representando uma coligação de gru-
pos políticos de orientação socialista e so-
cial-democrata – A Unidade Popular – e com 
o apoio do Partido Comunista, Allende foi o 
primeiro político socialista a chegar ao Poder, 
de forma democrática, na América Latina.

Até 1973, o governo Allende buscou im-
plementar um programa de governo socialis-
ta, com reformas estatizantes e de cunho na-
cionalista, obtendo resultados bons e ruins. 
É preciso lembrar, porém, o momento que 
se vivia, que era o da Guerra Fria. Assim, 
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instabilidades e insucessos enfrentados por 
Allende deveram-se tanto aos problemas po-
líticos e sociais chilenos quanto às pressões 
internacionais – especialmente a partir dos 
Estados Unidos da América – no contexto da 
geopolítica da Guerra Fria. Não por acaso, 
nesse sentido, golpes cívico-militares com a 
derrubada de governos socialistas/naciona-
listas foram comuns na América do Sul no 
período pós-Segunda Guerra Mundial. E no 
Chile, após violentos impasses sociais e polí-
ticos, o golpe veio em 1973, em uma primei-
ra tentativa no mês de junho, e de forma de-
finitiva em setembro. Liderado pelo General 
do Exército, Augusto Pinochet, o golpe ins-
talou no Chile um governo, bem ao sabor da 
Guerra Fria, marcadamente anticomunis-
ta. Justamente no período em que a seleção 
chilena de futebol disputaria, com a sele-
ção soviética, uma vaga na Copa do Mundo 
de 1974. Nada poderia ser mais simbólico.
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O golpe ocorreu no dia 11 de setembro 
de 1973, e, como vimos, 15 dias depois a se-
leção chilena jogou contra os soviéticos em 
Moscou. Também, como vimos, o jogo da vol-
ta estava marcado para 21 de novembro do 
mesmo ano, em Santiago. Então, entre se-
tembro e novembro de 1973, a Guerra Fria 
entrou em campo. Notícias e denúncias so-
bre a intensa violência política no Chile de 
Pinochet levaram o governo soviético, por 
meio de sua Federação de Futebol, a pedir à 
FIFA a transferência do jogo contra a sele-
ção chilena para outro país. Assim, a União 
Soviética marcava posição contra o golpe 
que derrubara um governo “aliado” – socia-
lista – no Chile. Entre notícias e denúncias 
sobre o que ocorria no Chile estava a situa-
ção do Estádio Nacional, em Santiago, utili-
zado como centro de detenção e de práticas 
de tortura. Justamente o Estádio Nacional 
onde, a princípio, jogariam as seleções chi-
lena e soviética, em novembro de 1973.
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A FIFA negou o pedido soviético e o jogo, no 
Estádio Nacional, de 21 de novembro de 1973 
acabou em W.O., com os chilenos entrando em 
campo sozinhos e chutando a pelota contra o 
gol vazio, para serem declarados vitoriosos 
e detentores da vaga ao Mundial de 1974.

Mas, nesse dia, milhares de chilenos 
presentes no Estádio Nacional não saí-
ram sem ver futebol. O brasileiro, Santos 
Futebol Clube, recebeu um cachê de 
30.000 dólares para, após a “cerimônia” 
do W.O., jogar contra a seleção chilena.

  O placar final foi de 5 x 0 para o Santos.
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CAPÍTULO 9
1978: a Copa dos generais. E de todo um povo
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O 35o Congresso da FIFA, em 6 de julho 
de 1966, definiu a República Argentina como 
o país-sede para a Copa do Mundo de 1978.

Pouco antes, no fim de junho do mes-
mo ano de 1966, o governo do presiden-
te Arturo Illía fora derrubado por um 
golpe que levou ao Poder o General do 
Exército argentino, Juan Carlos Onganía.

A História política e social argentina, 
marcada por forte politização de massa, 
instabilidades e quarteladas cívico-milita-
res, viveria, entre 1966 e 1976, um perío-
do duro e agitado que, de certa forma, cul-
minaria com mais um golpe, em março de 
1976, levando ao Poder uma Junta Militar, 
bem ao sabor dos tempos de Guerra Fria.

O regime instalado em 1976 – O cha-
mado Proceso de Reorganización Nacional 
– conduziu o país durante 7 anos, caindo, 
com a redemocratização, em 1983. O período 
foi marcado por intensa violência política e 
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graves problemas sociais e econômicos. Os 
Generais que governaram o país durante o 
Proceso lançaram mão em vários momentos 
da retórica patriótica e nacionalista, chegan-
do ao extremo de, em 1982, lançarem o país 
em um conflito militar contra a Inglaterra, 
a Guerra das Malvinas, manipulando uma 
causa histórica e nacional – a reivindica-
ção da propriedade das Ilhas Malvinas, 
no Atlântico Sul – para tentar salvar um 
regime que caminhava para o seu fim.

Assim, o futebol, que tantas vezes foi 
manipulado por retóricas patrióticas e na-
cionalistas dos mais variados regimes 
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políticos, mostrou-se para o governo mili-
tar argentino como uma oportunidade ir-
resistível em 1978. Um dos povos mais vis-
ceralmente futbolero da face da Terra ve-
ria uma Copa do Mundo ser jogada em seu 
país. E o regime tentaria utilizar tal situ-
ação ao máximo como ferramenta política.

Para o governo, o Mundial de 1978 era 
uma questão política. Embora o país estives-
se indicado como sede desde 1966, muitos 
impasses marcaram, e ameaçaram, a reali-
zação do evento. Mas os militares argenti-
nos, no Poder desde 1976, assumiram, ple-
namente, a realização do Mundial. Boa par-
te das razões disso pode ser explicada pela 
História política do país, a partir de 1976.

O Processo de Reorganización 
Nacional instituiu a violência – sem 
freios institucionais – como Política de 
Estado. Isso é descrito pelo jornalis-
ta argentino Matias Bauso desta forma:

“Sequestros, desaparecimentos, as-
sassinatos, torturas, roubo de recém-
-nascidos e muitas outras aberrações 
que [os militares] acreditavam que nun-
ca seriam de conhecimento público”.12 

12  Bauso, Matias. 78 – Historia Oral del Mundial. p. 191.
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Era, em certa medida, a continuida-
de piorada – já que agora, pelas mãos de 
agentes do Estado – das instabilidades da 
História Política e Social do país, na ação 
e na reação. Isso porque a resistência e o 
combate, armados, contra o Regime instala-
do em 1976 eram violentos. Desde o final da 
década de 1960 grupos políticos armados, 
como o Ejército Revolucionario del Pueblo – 
de orientação esquerdista e os Montoneros – 
de orientação peronista, promoviam ações de 
combate da chamada guerrilha, de caráter 
extremamente violento. Esse quadro expli-
ca a postura do governo militar de assumir 
a realização do Mundial de 1978 como uma 
questão política, buscando mostrar ao mun-
do, por meio do evento, um país pacificado 
e unido. E é interessante observar como os 
grupos políticos armados entendiam a ques-
tão, em certa medida, de forma parecida. 
Fernando Vaca Narvaja, membro fundador 
dos Montoneros, descreve desta forma a pos-
tura do grupo em relação ao Mundial de 1978: 

“Nossa atitude foi a de que o Mundial 
deveria ser realizado. Propusemos 
uma trégua”.13

13  Bauso, Matias. 78 – Historia Oral del Mundial. p. 644.
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Assim, a Copa do Mundo disputada na 
Argentina foi uma das mais politizadas da 
História da competição, marcada por episó-
dios polêmicos e simbólicos. A providencial 
vitória da seleção argentina por 6 x 0 sobre a 
seleção peruana, na semifinal e que garantiu 
a presença argentina na final contra a sele-
ção holandesa é uma exemplo de polêmica. 
Essa partida é sempre lembrada, quando se 
fala sobre o Mundial de 1978, como, aparen-
temente, estranha e cercada de versões cons-
piratórias. A final do torneio, a vitória da 
seleção argentina por 3 x 1 diante da seleção 
holandesa possibilitou uma das cenas mais 
simbólicas da História das Copas do Mundo: 
o troféu da Copa do Mundo sendo entregue 
pelo General Jorge Rafael Videla, líder da 
Junta Militar que governava o país, ao capi-
tão da equipe argentina, Daniel Passarella.

A Copa de 1978, na Argentina, foi, 
em certa medida, um triunfo dos milita-
res – E de seus aliados civis – que gover-
navam o país. Mas também foi um triun-
fo dos jogadores que defenderam a camisa 
nacional na cancha – polêmicas à parte. 



Futebol & Copas - Uma aula de História

91

Assim como foi um triunfo comemorado 
pelo povo argentino, mais ou menos politi-
zado, como uma grande façanha esportiva 
e nacional, ocorrida em um dos períodos 
mais duros e difíceis da história do país.

Complexa, sem dúvida, essa Copa de 
1978, como só a História e o futebol sabem ser.
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CAPÍTULO 10
1986: do Atlântico Sul ao Estádio Azteca
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Em 1986 a Copa do Mundo voltou à ter-
ra mexicana, e no dia 22 de junho as sele-
ções nacionais de Argentina e Inglaterra en-
traram no gramado do Estádio Azteca para 
disputar uma vaga na semifinal da Copa 
do Mundo de 1986. Futebolistas argenti-
nos e ingleses escreveram, nesse dia, mais 
um capítulo de uma das maiores rivalida-
des do futebol mundial. Tanto que o escritor 
inglês, David Downing, lançou em 2003 um 
livro inteiro sobre tal rivalidade: England 
V Argentina: World Cups and Other Small 
Wars, publicado na Argentina em 2006.

A seleção argentina foi campeã da Copa 
do Mundo pela segunda vez, em 1986, mas 
naquele 22 de junho, argentinos e ingleses 
viveram mais do que Futebol. Na cancha do 
Estádio Azteca uma histórica rivalidade es-
portiva teve também como pano de fundo fa-
tos políticos e históricos, ocorridos 4 anos an-
tes, ao Sul do Oceano Atlântico, nas imedia-
ções de um arquipélago de aproximadamente 
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200 ilhas, conhecidas como Malvinas, pelos 
argentinos, e Falklands, pelos ingleses, a 
menos de 500 km do continente americano.

As ilhas foram descobertas, inicialmen-
te, por um navegador inglês, John Davis, 
em 1592. Em 1764, foram ocupadas pelo 
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navegador francês, De Bougainville, e decla-
radas domínio da coroa francesa. Preocupada 
com a presença francesa próxima aos seus 
domínios coloniais, a coroa espanhola nego-
ciou a cessão das ilhas, mediante compen-
sação monetária, o que ocorreu em 1766. 
Desse ano até 1771 houve uma ocupação in-
glesa dos territórios, mas, daí em diante, até 
1810 eles estiveram sob domínio espanhol.

A partir de sua independência políti-
ca, em 1810, a Argentina passou por uma 
tumultuada e longa fase de unificação na-
cional, com disputas políticas e guerras in-
ternas e, nesse contexto, as ilhas não foram 
maior objeto de preocupação. A partir de 
1829, sob razoável estabilidade política, o 
Estado argentino passou a cuidar da situ-
ação das ilhas, promulgando, em 1831, um 
decreto que formalizava a soberania do país 
sobre aqueles territórios. Contudo, inicia-
ram-se conflitos em torno do direito de pesca 
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na região, opondo argentinos, norte-ameri-
canos (Estados Unidos da América) e ingle-
ses. Essa situação culminou com a ocupa-
ção inglesa do arquipélago, em 1833, por um 
ato de força militar, expulsando a presença 
argentina da região e violando a soberania 
do Estado argentino sobre as ilhas. A partir 
daí estava criada uma questão diplomática, 
permanente, entre Argentina e Inglaterra.14

Mas, de qualquer forma, o tempo passou 
e a história seguiu para os dois países. Na 
Argentina, uma longa série de instabilidades 
políticas culminou com um golpe, em março 
de 1976, levando ao Poder uma Junta Militar, 
bem ao sabor dos tempos de Guerra Fria. Na 
Inglaterra, em um momento de crise econô-
mica, os eleitores levaram ao poder o Partido 
Conservador, sob a liderança da primeira-
-ministra, Margaret Thatcher, em 1979.

14  Jaguaribe, Hélio. Reflexões sobre o Atlântico Sul. p. 12-13.
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Na Argentina, a orientação econômica 
da Junta Militar sustentava a abertura do 
mercado nacional aos capitais estrangeiros 
e o endividamento externo, gerando uma 
estabilidade econômica de bases débeis. A 
partir do início dos anos 1980, a crise gera-
da por essa debilidade desatou com muita 
intensidade. Inflação em alta e insatisfação 
generalizada compunham um quadro explo-
sivo. Os sindicatos, tradicionalmente fortes 
no país, organizaram uma greve geral, com 
uma grande concentração de massa na tra-
dicional Plaza de Mayo, no centro da capi-
tal, Buenos Aires, em 30 de março de 1982, o 
que gerou uma violentíssima repressão por 
parte do governo. O país vivia – mais um – 
impasse.15 Na Inglaterra, o governo conser-
vador, liderado por Margaret Thatcher, im-
plementou, a partir de seu início, em 1979, 
uma política de orientação liberal, com pri-
vatizações, fim de subsídios para determi-
nadas atividades econômicas (siderurgia, 
estaleiros e mineração de carvão) e cres-
centes conflitos com os sindicatos organiza-
dos. O resultado disso, em linhas gerais, foi 
15  Romero, José Luis. Breve Historia de la Argentina. p. 190-191.
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uma recessão econômica e grande insatisfa-
ção social. Esse quadro, em 1982, configu-
rava um risco de derrota eleitoral para os 
conservadores nas eleições gerais de 1983.

 Então, no dia 2 de abril de 1982, 
tropas militares argentinas, sob co-
mando do governo militar daque-
le país, ocuparam as Ilhas Malvinas.

 Os dois governos – argentino e inglês 
– viviam suas crises e impasses em 1982 e, 
nessas ocasiões, como tantas vezes demons-
trou e demonstra a história do gênero hu-
mano, lançar mão de um “inimigo externo” 
parece ser um caminho tentador. Para os mi-
litares argentinos, evocar uma tradicional 
causa histórica nacional – a soberania sobre 
as Ilhas Malvinas – desalojando pela força 
militar a presença inglesa das ilhas, parecia 
ser um meio de unir a Nação e neutralizar a 
crescente oposição ao governo. Para os con-
servadores ingleses – liderados por Margaret 
Thatcher – vingar, militarmente, a honra 
Imperial inglesa, ultrajada pela ação militar 
argentina nas ilhas, parecia ser exatamen-
te a mesma coisa. Ainda mais às vésperas 
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de arriscadas eleições gerais. Assim nasceu, 
em abril de 1982, a Guerra das Malvinas. 
Durante 74 dias, argentinos e ingleses lu-
taram no Atlântico Sul. No dia 14 de junho 
de 1982 a guerra terminou. A Inglaterra 
venceu e retomou o controle do arquipélago. 
Os conservadores ingleses – liderados por 
Margaret Thatcher – ganharam as eleições 
gerais de 1983. No mesmo ano, em outubro, 
os eleitores argentinos foram às urnas para 
eleger um civil, Raúl Alfonsín, formalizando 
a redemocratização do país e o fim do re-
gime militar, iniciado com o golpe de 1976.

  Assim, naquele 22 de junho de 1986, 
quando as seleções nacionais de futebol, 
argentina e inglesa, se colocaram frente a 
frente no gramado do Estádio Azteca, a car-
ga histórica construída pelos dois países, 
desde 1833, e em especial em 1982, impreg-
nava a partida. Talvez, sobretudo para os 
argentinos, que reivindicavam a soberania 
sobre as Ilhas Malvinas, desde 1833, e foram 
derrotados militarmente lutando por ela, 
em 1982. A partida entrou para a História 
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do Futebol Mundial e das Copas do Mundo 
por esse simbolismo. No fim, os argentinos 
derrotaram os ingleses por 2 x 1, tendo seus 
dois gols marcados por um jogador, no es-
plendor de seu talento futebolístico, aos 25 
anos de idade. No primeiro gol, aos 6 mi-
nutos do segundo tempo, esse jogador – de 
1,65 m de altura – disputou uma bola, no 
alto, contra o goleiro inglês – Shilton, 1,83 
m de altura – e levou a melhor, usando o 
punho da mão esquerda e enganando a ar-
bitragem. No segundo gol, aproximadamen-
te 4 minutos depois do primeiro, ele arran-
cou com a pelota, ainda do campo argenti-
no, percorrendo 60 metros em 10 segundos 
e deixando para trás cinco jogadores ad-
versários. Esse jogador usava a camisa 10. 
Seu nome era Diego Armando Maradona.
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CAPÍTULO 11
1986: do Atlântico Sul ao Estádio Azteca
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Quando, em 1985, Mikhail Gorbachev 
assumiu o posto de secretário-geral do 
Partido Comunista da União Soviética, 
tornando-se o líder político da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), o 
contexto histórico que seria o pano de fun-
do – talvez, do ponto de vista simbólico, o 
principal – da Copa do Mundo de 1990 co-
meçou a ser desenhado. Para compreen-
der isso é preciso pensar a partir de 1985.

Gorbachev chegou ao poder na URSS lan-
çando um programa de reformas, marcado 
pela perestroika (reconstrução) e pela glas-
nost (transparência). Com a reconstrução 
buscava-se uma reforma na economia e na 
estrutura social soviéticas. Com a transpa-
rência buscava-se o fim da censura policial e 
ideológica. Implementando medidas, no pla-
no nacional e internacional, pouco a pouco o 
governo de Gorbachev contribuiu para criar 
um ambiente de demandas por pluralismo e 
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democracia crescentes na URSS e nos países 
do chamado Bloco Socialista na Europa, en-
tre eles, a Alemanha Oriental. Lembremos: 
reflexo da derrota do nazismo, na 2a Guerra 
Mundial, a ocupação militar do território 
alemão levou, no contexto da Guerra Fria, à 
divisão do país, em 1949, surgindo, assim, as 
Alemanhas – Ocidental (área de influência 
norte-americana) e Oriental (área de influên-
cia soviética). Talvez o maior símbolo dessa 
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divisão tenha sido o Muro de Berlim, erguido 
em 1961 para isolar a metade Ocidental da 
cidade de Berlim do território da Alemanha 
Oriental, demarcando uma das fronteiras 
mais quentes da Guerra Fria, entre as par-
tes Oriental e Ocidental da cidade de Berlim.

Assim, quando em outubro de 1989 
Gorbachev visitou Berlim Oriental, no con-
texto das comemorações do 49o aniversário 
de fundação da Alemanha Oriental, os im-
pactos políticos das reformas que estavam 
em curso na URSS atingiram a Alemanha 
Oriental em cheio. Até porque, naquele ano 
de 1989, a fuga de alemães orientais em 
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direção ao Ocidente era crescente, já como 
um reflexo das reformas soviéticas, acom-
panhada de grandes protestos populares pe-
dindo liberdade e democracia. O regime so-
cialista alemão oriental, liderado por Erich 
Honecker desde 1971, estava em crise e ca-
minhava para o seu fim. Entre outubro (com 
a visita de Gorbachev a Berlim Oriental) e 
novembro de 1989 esse regime viveu sua ago-
nia final, culminando, no dia 9 de novembro, 
com a queda do simbólico Muro de Berlim.

O ano seguinte, 1990, seria de Copa do 
Mundo, a ser disputada na Itália com a par-
ticipação da seleção de futebol da Alemanha 
Ocidental. E foi lá, nos campos italianos, 
que um dos maiores símbolos do processo 
de reunificação das Alemanhas que estava 
em curso desde os fatos ocorridos em 1989 
– reflexos do processo iniciado na URSS, 
em 1985 – foi construído: a vitória espor-
tiva da seleção de futebol da Alemanha 
Ocidental, campeã daquela Copa do Mundo.
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Em 1 de julho de 1990 foi decretada a 
reunificação monetária das Alemanhas, 
com a adoção do marco como moeda úni-
ca, processo econômico que encaminhava 
o processo de reunificação política. Uma 
semana depois, no dia 8 de julho daque-
le ano, as seleções de futebol da Alemanha 
Ocidental e da Argentina – repetindo a final 
da Copa do Mundo de 1986 – disputaram 
a decisão da Copa do Mundo, no Estádio 
Olímpico, em Roma. Um jogo parelho, sem 
grande brilho técnico, meio que resumin-
do o panorama esportivo daquele mundial. 
A vitória da Alemanha Ocidental por 1 x 0 
decretou o tricampeonato mundial de fute-
bol do país (juntando-se às conquistas de 
1954 e 1974), mas, talvez muito mais inten-
samente, refletiu, simbolicamente, o pro-
cesso histórico em curso nas Alemanhas.

Em 31 de agosto de 1990 foi assinado o 
Tratado de Reunificação da Alemanha em 
Berlim. E em outubro daquele ano, no dia 3, a 
unificação foi formalizada passando a existir 
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um único território e um único Estado sob o 
nome de República Federal da Alemanha.

E uma única seleção nacional de futebol, 
que, sobre o seu escudo na camisa, trazia 
três estrelas. O povo que essa seleção repre-
sentava deixara de ser ocupado e dividido. 
Ele habitava agora uma nação renascida e 
iniciava uma longa e árdua caminhada his-
tórica para selar sua reunificação, detendo, 
mais uma vez, o título de campeão do mundo.
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CAPÍTULO 12
1998: inimigos se encontram, enquanto uma nação 
se reencontra
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A décima sexta Copa do Mundo de fute-
bol foi disputada em terra francesa pela se-
gunda vez, 60 anos após a edição de 1938. E 
em 1998, na França, futebol e História se en-
contraram na cancha e em seus simbolismos 
em duas situações, envolvendo três nações.

Duas delas, Estados Unidos da América 
e República Islâmica do Irã, viram suas se-
leções de futebol se enfrentarem pela fase 
de grupos da competição, no dia 21 de ju-
nho, em uma partida que foi muito além 
do mero aspecto esportivo. Afinal, naque-
le dia, na cidade de Lyon, estiveram fren-
te a frente os Estados Unidos da América 
– uma histórica potência da geopolítica 
mundial – e a República Islâmica do Irã – 
um incômodo adversário do poder geopolí-
tico estadunidense. E dois times de fute-
bol que representavam, também, tudo isso.
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É preciso compreender, minimamen-
te, a trajetória histórica das duas na-
ções até aquele 21 de junho, em Lyon.

  Os Estados Unidos da América afir-
maram-se como superpotência, especial-
mente a partir do período posterior à 2a 
Guerra Mundial, exercendo intervenções, 
mais ou menos diretas, no plano interna-
cional, de acordo com uma agenda geopolí-
tica mundial. Para entender a relação dis-
so com a República Islâmica do Irã é pre-
ciso um olhar mais abrangente no tempo.

A região onde se encontra o Irã, no 
Oriente Médio, esteve povoada, pelo menos, 
a partir do oitavo milênio a.C. por uma mes-
cla de povos indo-arianos que terminaram 
por criar uma civilização em um território 
que foi alvo permanente de invasões, che-
gando assim às disputas contemporâneas 
entre as grandes potências mundiais. Nesse 
caldo histórico, a invasão árabe, no século 
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VII d.C., trouxe uma identidade muçulma-
na xiita à região. No século XX, no perío-
do posterior à 1a Guerra Mundial, o Irã era, 
cada vez mais, tanto participante da cres-
cente renda procedente da demanda petro-
leira mundial como cioso e desejoso de sua 
efetiva independência e autonomia políti-
cas. Em 1925, Reza Khan, um militar, ofi-
cial de cavalaria, tomou o poder no Irã por 
meio de um golpe militar, instaurando uma 
ditadura de cunho autoritário, nacionalista 
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e modernizante. Obrigando o parlamento 
iraniano a nomeá-lo xá, Khan instituiu uma 
dinastia chamada Pahlevi. Durante a 2a 
Guerra Mundial, Khan abdicou em favor de 
seu filho, Mohammad Reza Pahlavi que, en-
quanto esteve no Poder, foi, por vezes, qua-
se um fantoche dos interesses estrangeiros 
no país. O fim da 2a Guerra Mundial trou-
xe uma nova onda nacionalista ao Irã, ago-
ra objeto das atenções dos Estados Unidos 
da América no contexto da Guerra Fria. No 
bojo dessa onda, Mohammed Mossadegh, 
um político nacionalista ligado à hierar-
quia religiosa muçulmana xiita, chegou ao 
cargo de primeiro-ministro, buscando com 
tenacidade a afirmação dos interesses na-
cionais iranianos, especialmente com rela-
ção à nacionalização do petróleo e de seus 
lucros crescentes. Em 1953, o governo de 
Mossadegh foi derrubado por um golpe, or-
questrado por opositores iranianos e com o 
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ativo apoio de agentes estrangeiros ingleses 
e, sobretudo, estadunidenses, bem ao sabor 
dos tempos da Guerra Fria. O golpe de 1953 
trouxe duas consequências: o xá Mohammad 
Reza Pahlavi passou a governar o Irã como 
um ditador até ser derrubado por um levan-
te político e religioso, em 1979; e os Estados 
Unidos da América, por suas implicações no 
golpe, passaram a ser, crescentemente, vis-
tos no Irã, e no Oriente Médio, como uma 
potência agressora e imperialista. Para 
exercer seu Poder, o governo do xá passou a 
vigiar e reprimir várias instâncias da socie-
dade iraniana, em especial a religiosidade 
muçulmana xiita, causando vários confron-
tos e sendo combatido pelo líder religioso 
oposicionista, Ruhollah Khomeini, que aca-
bou preso e expulso do país para o exílio na 
Turquia, em 1963. Não por acaso, 13 anos 
depois, Khomeini seria a maior liderança de 
uma Revolução política e religiosa que cul-
minaria com a deposição do xá Reza Pahlavi 
e a instauração da República Islâmica do 
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Irã. Dessa forma, a partir de 1979, o Irã 
passou a ser um dos maiores oposicionistas 
da política externa dos Estados Unidos da 
América no Oriente Médio, havendo tensão 
permanente na relação entre os dois países.16

  Naquele 21 de junho de 1998, em Lyon, 
tudo isso foi a campo quando as seleções de 
futebol dos Estados Unidos da América e da 
República Islâmica do Irã viram-se frente a 
frente. Houve diplomacia, troca de presen-
tes e flores e uma foto conjunta dos dois ti-
mes antes do início da partida, mas, quan-
do a bola rolou, houve também a evidência 
16  Coggiola, Osvaldo. A Revolução Iraniana. p. 21-88.
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de que a vitória significava muito para os 
dois times e para os dois países. No final, 
a vitória iraniana por 2 x 1 marcou tanto 
um capítulo histórico e geopolítico na rela-
ção entre os dois países, quanto mais um 
capítulo das tradições esportivas da Copa 
do Mundo, nas quais, muitas vezes, equi-
pes menos tradicionais, do ponto de vista 
futebolístico, acabam triunfando na can-
cha. E, talvez, no caso de 1998, ao menos 
simbolicamente, também fora dela. Afinal, 
terminada a partida em Lyon e consumada 
a vitória iraniana, as autoridades gover-
namentais do Irã agradeceram à seleção 
nacional em um pronunciamento oficial:

Em nome de Deus, o Misericordioso, 
o Compassivo
Esta noite, em um honorável e co-
rajoso jogo, marcado pela técnica e 
pela força, vocês derrotaram nossos 
oponentes. Esta foi uma marcante 
demonstração da capacidade de luta 
da nação iraniana em toda sua revo-
lucionária existência. Mais uma vez, 
o arrogante e prepotente inimigo – o 
Grande Satã – sentiu o amargo gosto 
da derrota em suas mãos. Vocês são 
privilegiados por fazer a nação ira-
niana feliz.17

17  Agostino, Gilberto. Vencer ou morrer - futebol, geopolítica e 
identidade nacional. p. 224.
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  A terceira nação a viver um encon-
tro entre História e Futebol em 1998 foi a 
França, pelo menos para boa parte do povo 
francês. Ou, talvez, seja possível dizer que 
o encontro, ou o reencontro, deu-se para 
boa parte do povo francês consigo mesmo 
e com sua história por meio do Futebol.

  Para entender isso é preciso olhar para 
a seleção francesa de Futebol que disputou, 
e venceu, aquela Copa do Mundo, destacan-
do alguns personagens significativos desse 
encontro/reencontro. Lilian Thuram, late-
ral e zagueiro, um dos destaques daquele 
time, nasceu em Guadalupe, Departamento 
Ultramarino francês, no Caribe. O caribe-
nho Thuram negava o estereótipo branco 
e ocidental francês. Christian Karembeu, 
meia habilidoso, nasceu na Nova Caledônia, 
também Departamento Ultramarino fran-
cês, na Polinésia, e era mais um a negar o es-
tereótipo citado. Quanto a Zinedine Zidane, 
meio campista clássico e talvez o maior 
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astro daquele time, embora seu nascimento 
tenha ocorrido em solo francês – Marselha 
– sendo filho de argelinos carregava a he-
rança árabe de suas origens, simbolizan-
do uma das relações mais tensas do mun-
do colonial francês, entre França e Argélia.

  Esse é o ponto: o Mundo Colonial fran-
cês, construído na expansão marítima do 
Período Moderno e do Neocolonialismo dos 
séculos XIX e XX, que fomentou as tensões 
racistas entre os franceses “legítimos” eu-
ropeus e os franceses dos territórios colo-
niais, muitas vezes chamados de indigènes, 
um termo racista e pejorativo. Muitos des-
ses indigènes lutaram em defesa da Pátria 
francesa nas duas guerras mundiais, por 
vezes sob o desprezo racista de seus com-
panheiros, soldados e oficiais, franceses “le-
gítimos”. O belíssimo filme, “Indigènes”, di-
rigido por Rachid Bouchareb e lançado em 
2006, ambientado na 2a Guerra Mundial, 
conta parte dessa história de forma brilhan-
te. Essas tensões sociais e culturais refleti-
ram-se na formação da sociedade francesa, 
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adicionando ingredientes ao caldeirão mile-
nar ocidental e europeu da nação francesa.

  E quando em 1998 uma seleção nacio-
nal francesa – formada em boa parte por 
indigènes – defendeu as cores nacionais na 
cancha sagrando-se campeã do Mundo, a 
catarse e a reflexão foram quase irresistí-
veis. A seleção jogava em seu próprio país, 
com brilhantismo e competência, e foi ven-
cedora trazendo a Copa do Mundo para a 
França pela primeira vez (3 x 0 em cima da 
seleção brasileira na final). Não poderia ser 
mais simbólico. Os Bleus (Azuis) – apelido 
tradicional da seleção francesa pela camisa 
azul – tornaram-se então os Black-Blanc-
Beur (Negro-Branco-Árabe) simbolizando 
a Nação francesa multiétnica e vencedora.

  Catarse e reflexão históricas graças 
ao futebol. O L’Express, semanário de notí-
cias francês, trouxe um texto, publicado em 
16/7/1998, quatro dias após a final da Copa 
do Mundo que relacionava a identificação 
de “todos os franceses” com o time porque 
ele “era multirracial”. E assinalava: “Uma 
França mestiçada que ganha é um símbolo. 
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Foi isso, o Mundial, na França, na aurora do 
terceiro milênio. (...) Um intervalo de des-
preocupação compartilhado. Cinco semanas 
em que, sob o olhar do mundo, um país rea-
prendeu a se falar”. O mesmo texto, porém, 
terminava realista, lembrando que, se por 
um lado os Black-Blanc-Beur estavam longe 
de ser algum tipo de solução definitiva para 
os problemas sociais franceses, por outro re-
presentavam “uma marca, na memória cole-
tiva, dessas cinco semanas fora do tempo, em 
que, graças a uma bola, os franceses, voltando 
a ser crianças, foram adultos como nunca”.18

  A França e os franceses, assim como o 
mundo e a humanidade, seguiram e seguem 
seus caminhos pela história. Com crises 
sociais e econômicas, racismo e intolerân-
cia, desesperança e, por vezes, esperança. 
Esperança também baseada em memória e 
inspiração, como as do Mundial de 1998 e de 
tantos outros Mundiais nos quais história e 
futebol se encontraram na cancha e fora dela.

    O grande historiador inglês, Eric 
Hobsbawm, escreveu, no livro Era dos ex-
tremos – o breve século XX 1914-1991: “A 
18  Texto disponível em: <https://www.lexpress.fr/actualite/sport/ce-
mondial-qui-a-change-la-france_493932.html>. Acesso em: 1º ago. 2019.

https://www.lexpress.fr/actualite/sport/ce-mondial-qui-a-change-la-france_493932.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sport/ce-mondial-qui-a-change-la-france_493932.html
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única generalização cem porcento segura so-
bre a história é aquela que diz que enquan-
to houver raça humana haverá história”.19

  O jornalista esportivo Marco Aurélio 
Borba contou, em um texto publicado na 
revista Placar, em 1982, o que seu pai, 
Altino Borba, havia lhe ensinado sobre o 
futebol: “Nenhuma tristeza vivida num 
campo de futebol é definitiva. Sempre 
há de durar apenas até o próximo jogo”.20

  Eric Hobsbawm – o historiador (atento 
observador da relevância histórica do futebol 
em vários de seus trabalhos), e Altino Borba – 
o advogado (ex-jogador de futebol do Athletico 
Paranaense) sem saberem – e naturalmen-
te, digo eu, sem relutar– complementam-se.

  Enquanto isso, o mundo gira, a pe-
lota rola e a história vai sendo vivida e 
construída, também a cada um dos 90 mi-
nutos, entre o apito inicial e o apito final, 
também de quatro em quatro anos, a cada 
disputa da Copa do Mundo, quando futebol 
e história entram na cancha, encontran-
do-se, por vezes, para sintetizar a histó-
ria e a própria vida e para nos dar, tantas 
vezes, esperança, memória e inspiração.
19  Hobsbawn, Eric. Era dos extremos - o breve século XX 1914-1991. p. 10.
20  Revista Placar, n. 618, março de 1982, p. 30.



124

BIBLIOGRAFIA
AGOSTINO, Gilberto. Vencer ou morrer: futebol, geopolítica e 
identidade nacional. Rio de Janeiro: Mauad, 2002.

BAUSO, Matías. 78 Historia Oral del Mundial. Buenos Aires: 
Sudamericana, 2018.

COGGIOLA, Osvaldo. A Revolução Iraniana. São Paulo: Editora 
Unesp, 2007.

GALEANO, Eduardo. Fechado por motivo de futebol. Porto 
Alegre: L&PM, 2018.

GALEANO, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. Porto Alegre: 
L&PM, 1995.

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX – 1914-
1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

JAGUARIBE, Helio. Reflexões sobre o Atlântico Sul: América 
Latina e Brasil ante a desarticulação do sistema interamericano. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

LOMBARDO, Ricardo. Donde se cuentan proezas – Fútbol 
uruguayo (1920-1930). Montevideo: Ediciones de la Banda 
Oriental, 2012.

ROMERO, José Luis. Breve Historia de la Argentina. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003.

SANTOS NETO, José Moraes dos. Visão do jogo – Primórdios do 
futebol no Brasil. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.



Foto registrada na cancha do CDC “Flor de Maio & Estrela 
Marinha”. O CDC (Clube da Comunidade) é a casa, desde 
2010, da Associação Desportiva Flor de Maio e da Associação 
Desportiva Estrela Marinha, clubes fundados em 1958, repre-
sentantes do futebol varzeano da Vila Califórnia, Zona Leste 
da cidade de São Paulo. O mural ao fundo, que guarnece o gol 
norte da cancha, é uma obra dos muralistas, Renato e Diego. 
A obra, belíssima, exalta a grandeza -  esportiva, cultural e 
histórica - do futebol brasileiro. E também lembra que essa 
mesma grandeza foi, e é construída a partir das ruas, bairros 
e várzeas do Brasil e do Mundo. Em um processo histórico.
Foto: Edu Guimarães - @eduguimaraesfoto
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