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RESUMO 

 
O objetivo deste artigo é entender a ligação que o futebol pode ter com a política, juntamente 

com a ideia de como a imagem de um país pode ser vinculada e mudada por um esporte diante 

de outros Estados. Focaremos especialmente no estudo das copas do mundo em que o Brasil 

foi campeão, dando maior enfoque para a campanha da copa do mundo de 1970 e sua 

conquista pela seleção brasileira de futebol, que teve por meio do governo de Emílio 

Garrastazu Médici (1969-1974) uma concepção de imagem do Brasil no exterior totalmente 

ligada a essa conquista. Portanto, o que procuramos aqui elucidar é como o futebol, que é o 

principal esporteem terras brasileiras, impacta na imagem do Brasil no exterior e na sua 

politica. 

 
Palavras-Chaves: Futebol; Seleção Brasileira; Copa do Mundo, Identidade, Política, Brasil 

 

 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this article is to understand the connection that football can have with politics, 

along with the idea of how the image of a country can be linked and changed by a sport in 

front of other States. We will focus to the 1970 world cup campaign and its conquest by the 

Brazilian football team, which had trough the government of Emílio Garrastazu Médici (1969- 

1974) a conception of the image of Brazil abroad totally linked to this achievement. Therefore, 

what we seek to elucidate here is how football, which is the main sport in Brazilian lands, 

impacts on the image of Brazil abroad and on its policy. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente texto busca analisar como a imagem do Brasil perante outros países se 

transformou através das campanhas da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo, 

particularmente a de 1970 (a qual, adiantamos, será aqui tratada como um ponto de inflexão 

histórica da relação que nos serve de objeto) — isto devido às especificidades conectadas à 

fase de maior repressão e relativo “sucesso” econômico da Ditadura Brasileira, àquela altura 

comandada por Emílio Garrastazu Médici. Visamos, então, à compreensão de como a Seleção 

constituiu-se enquanto instrumento para a projeção da imagem brasileira no exterior durante 

a Ditadura Médici, de forma conectada às diversas mudanças ocorridas no cenário interno do 

país neste período e contribuindo para a consolidação de uma identidade entre o Brasil e o 

futebol, tanto entre brasileiros quanto estrangeiros. Para isto, este estudo passa pela observação 

I) da relação entre o futebol e política, manifesta nas transformações ocorridas a partir da 

imposição da Ditadura (percebendo as implicações diretas desse processo para alterações na 

dinâmica de organização formal do esporte no país); e II) da imagem que o regime objetivava 

construir para o restante do mundo, a qual aparece tanto em tramitações políticas internas 

quanto externas. Ainda que nossa principal argumentação na presente pesquisa vá de 1968 a 

1974, com destaque para a Copa de 1970 e eventos a ela relacionados, direta ou indiretamente, 

o todo do presente trabalho será composto de fatores históricos determinantes em momentos 

anteriores e posteriores ao recorte supracitado. 

Para tanto, trabalhamos, aqui, com a noção de soft power conforme cunhada por 

Joseph Nye — a qual, no âmbito das Relações Internacionais, diz respeito, entre outros 

aspectos, à construção da imagem de um país e sua influência através dos chamados meios 

culturais e ideológicos perante a sua população, outros Estados, grupos, instituições e outros 

agentes (i. e., por fora de articulações fundamentalmente operadas no meio denominado físico). 

Neste sentido, Bruno Guimarães e Igor Amazarray sintetizam a reflexão de Nye, que divide o 

poder em dois tipos: 

o hard power e o soft power, o primeiro sendo o poder de coagir e induzir, e o segundo 

o de cooptar. O hard power tem suas bases em ameaças e barganhas através dos 

poderes econômico e militar para fazer com que os Estados façam o que se deseja, 

enquanto o soft power consiste em fazer com que os outros países queiram a mesma 
coisa que se procura obter, ou seja, moldar as preferências dos outros conforme as 

suas. (2014, p. 146). 
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Pensando, então, que o desempenho brasileiro no futebol mundial pode significar uma 

contribuição para que outros países, sobretudo mais fracos, viessem a querer o mesmo que o 

Brasil, percebemos um esforço de aumentar o prestígio do país e seu soft power pelas vias do 

esporte (prática amplamente presente no cenário internacional ao longo de todo o século XX1) 

— tudo em meio à crescente importância econômica e cultural do futebol tanto no país quanto 

no restante do mundo, ao mesmo tempo em que estava por vir o desgaste econômico-social 

responsável por desencadear a redemocratização, em 1985. Chegamos, então, à pergunta 

norteadora de nosso trabalho: como a imagem e a percepção do Brasil se transformou através 

das conquistas das Copas do Mundo? A partir dela, buscaremos entender como a campanha da 

seleção masculina em 1970 pode significar um ponto de inflexão na relação entre o futebol e 

a política no bojo dos esforços de construção de uma identidade nacional brasileira pela 

Ditadura (e antes dela) — tentando destacar como isso de alguma forma auxiliou ou interferiu 

na imagem que o Brasil tinha e passou a ter como Estado (ou ideia de Estado). 

A atenção voltada para o futebol na promoção da imagem brasileira neste período 

pode se justificar passando por várias áreas. Além do interesse pessoal deste redator, não 

somente o futebol, mas o esporte de forma geral é percebido por alguns estudiosos “[...] como 

um dos fenômenos culturais mais importantes do século XX” (HOULIHAN apud. PIZARRO, 

2017, p. 2), de modo que aparece como elemento importante na dinâmica geral das Relações 

Internacionais. Dentro disto, então, o futebol, além de ser o principal esporte do mundo em 

nossos dias e o mais consumido e praticado pelos brasileiros — podendo ser, juntamente com 

áreas como a música e a matemática, uma linguagem propulsada à universalidade que somente 

em 2019 movimentou 52,9 bilhões de reais2 —, configura uma forma de transmitir a cultura 

brasileira e influenciar outros Estados por meios imateriais, fundamentais na política, em 

objetivos de dominação e na propagação de ideias. 

 
 

1 A este respeito, Guimarães e Amazarray resgatam análises similares ao longo de distintos momentos e 
contextos da história, que corroboram o sentido de nossa análise: “como Allison e Monnington (2002, p. 107) 

disseram: ‘[...] nós podemos notar que Estados utilizam o esporte de duas maneiras: para venderem-se e realçar 

suas imagens e para penalizar comportamentos internacionais que eles desaprovam.” [...]. Além do mais, basta 

lembrar os nefastos jogos olímpicos de Berlim em 1936 que serviram como propaganda dos nazistas (SHIRER, 

1960; LARGE, 2007) e das Olimpíadas de Moscou de 1980 e de Los Angeles de 1984, que, devido à Guerra Fria, 

sofreram boicotes dos Estados Unidos e da União Soviética, respectivamente. Não só isso, mas o tema é bastante 

atual, levando autores como Singh (2006) e Nye (2008) a comentar sobre como as Olimpíadas de Pequim de 2008 

serviram para aumentar o prestígio chinês tanto nacional quanto internacionalmente (e consequentemente seu soft 

power) ao mostrar a determinação de seu povo.” (GUIMARÃES e AMAZARRAY, 2014, pp. 144-145). 
2   Em relatório elaborado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a EY Consultoria, visando mensurar 

o impacto econômico do futebol brasileiro, a quantia supracitada foi calculada como responsável por 0,72 do PIB 

nacional. Disponível em: <https://www.cbf.com.br/a-cbf/informes/index/cbf-apresenta-relatorio-sobre-papel-do- 
futebol-na-economia-do-brasil>. Acesso em 16/07/2022. 

http://www.cbf.com.br/a-cbf/informes/index/cbf-apresenta-relatorio-sobre-papel-do-
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Com o presente trabalho visamos, portanto, trazer mais olhares para o futebol para 

além de sua função como esporte/entretenimento, localizando-o historicamente na dinâmica 

das Relações Internacionais como instrumento de promoção da imagem brasileira — posição 

estruturada a partir de sua grande influência em todas as camadas sociais, com um conteúdo de 

fácil de amplo acesso, e enquanto produto muito rentável e de interesse econômico inegável.  

Assim, este artigo estará direcionado ao Brasil, sinalizando o papel do futebol para a formação 

sócio-cultural da nação brasileira e sua utilização como instrumento de influência ao qual a 

imagem brasileira é intimamente vinculada. 

Para o trato deste tema, formulamos nossa discussão em quatro tópicos principais: I) 

começaremos por uma análise histórica da chegada do futebol ao Brasil, percebendo os 

principais elementos de sua crescente abrangência na sociedade (primeiramente um esporte 

praticado pela elite; depois, um esporte profundamente conectado à classe trabalhadora) e 

também as principais características do Estado brasileiro da virada do século XIX para o XX à 

reconfiguração do Estado e do capitalismo brasileiros, operada a partir da década de 1930, com 

o varguismo; II) seguiremos, então, para uma percepção do futebol em meio às transformações 

do pós-guerra, e, no Brasil, pós-Estado Novo, mapeando a relação futebol e política na segunda 

metade da década de 1940 e na virada para a de 1950, contrastando rupturas e continuidades 

com o período anterior (através das quais é possível observar a entrada do futebol no olhar 

político para a prática do soft power); III) após isso, sintetizando as especificidades societárias 

e culturais do Brasil imerso na Ditadura de 1964, sobretudo após o Ato Institucional 5, 

trataremos da particularidade da campanha da Copa de 1970 para uma consolidação da relação 

futebol e política na construção de uma identidade nacional que exerceu (e exerce) influência 

tanto na imagem que os próprios brasileiros têm do país quanto na autoimagem da política 

externa brasileira diante de outros Estados; IV) por fim, visando à conclusão de nosso 

raciocínio, traremos nossas considerações finais junto da percepção dessa influência após a 

falência do “milagre” enquanto uma continuidade decadente que pode ser percebida para muito 

além das conquistas de 1994 e 2002, com ecos visíveis na atualidade do Brasil sob o 

bolsonarismo. 

 

 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA (OU DE LITERATURA) 

 
A presente discussão foi elaborada com base na conexão entre a cronologia dos 

processos analisados e como os materiais utilizados dialogam com ela. Tudo visando à melhor 
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exposição de como, desde a sua chegada ao Brasil, o futebol se desenvolveu enquanto esporte 

social e culturalmente relevante a ponto de chamar atenção de operadores da política no sentido 

de ser usado enquanto mecanismo de soft power — buscando categorizar corretamente as 

distintas fases deste processo (por meio de fundamentação histórica e reflexão teórica) até o 

que consideramos ser a sua completude enquanto ponto de ruptura no funcionamento da 

relação futebol e política no Brasil e suas relações exteriores, necessariamente vinculada a uma 

inflexão na institucionalidade nacional do futebol brasileiro, e, por consequência, ligada a um 

esforço de harmonização entre o futebol e uma identidade nacional importante para osobjetivos 

da política externa da Ditadura. 

 

 
I. A CHEGADA DO FUTEBOL E AS CARACTERÍSTICAS DE ESTADO E 

SOCIEDADE NO BRASIL (DA VIRADA PARA O SÉCULO XX AOS ANOS 1930) 

Sendo um esporte formalmente considerado de origem britânica, o futebol surgiu por 

volta do começo do século XIX, sendo que relatos e registros mostram que um futebol primitivo 

vinha sendo praticado muito antes do registro comumente conhecido e com a totalidade de suas 

regras, isto, por exemplo, na China do período neolítico, na Grécia Antiga, na América Central 

e na região amazônica dos povos originários.3 Já na Inglaterra do século XIX, os principais 

entusiastas do futebol em seu início eram membros da aristocracia Inglesa — isto até sua 

popularização através da Football Association (FA), criada em Londres no ano de 1863 com o 

objetivo de atuar enquanto confederação oficial que rege os assuntos ligados ao esporte, e 

promovendo a universalização das regras do jogo. Além disso, juntamente com a explosão no 

número de clube criados, o número de jogadores e praticantes aumentou consideravelmente, 

desde crianças até trabalhadores industriais. 

O Brasil é conhecido como “O país do futebol”, porém essa relação demorou algumas 

décadas para se formar, além de o país ter recebido o esporte algumas décadas depois da sua 

criação. O contexto da chegada do futebol ao Brasil é o do final do século XIX, e a introdução 

do esporte ao futuro país do futebol é atribuída a Charles Miller. Nascido em 1874, Miller é 

 

3 Conforme expõe Richard Giulianotti a partir de seu levantamento historiográfico, estudiosos “[...] apontam a 

América Central e o Amazonas como fontes culturais do futebol, onde tribos indígenas já praticavam jogos de 
bola em 1500 a.C. afirma que as primeiras formas de futebol foram jogadas na Antiguidade [...]. No entanto [...] 

é provável que a China tenha o mais convincente argumento para a mais antiga história do futebol. Durante o 

período neolítico, manufaturavam-se bolas de pedra para serem chutadas em jogos da província de Shan Xi. Mais 

tarde, durante a dinastia dos Han (206 a.C.-d.C. 220), jogava-se cuju com regras muito semelhantes às do futebol”. 

(GALEANO; MCINTOSH; MARPLES; SWEET; WALVIN apud. GIULIANOTTI, 2010, p. 15). 
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levado para estudar na Inglaterra em 1884 — onde descobre a existência do futebol. Quando 

voltou ao Brasil, Miller e outros amigos organizaram o que se considera a primeira partida 

disputada no país: 

O primeiro jogo de futebol disputado no Brasil mais ou menos dentro das regras oficiais, de 
acordo com os registros mais aceitos, ocorreu em São Paulo em 14 ou 15 de abril de 1895. 

Promovido por Charles Miller, reuniu funcionários da Companhia do Gás (The Team of Gaz 
Company) e da São Paulo Railway. A partida teve lugar na Várzea do Carmo, nas proximidades 
das ruas do Gasômetro e Santa Rosa, conforme descreveu mais tarde o próprio Miller, que 
conhecia bem a região — afinal, ele nascera no Brás. (GUTERMAN, 2014, p. 20). 

 

 
Após alguma oficialidade da chegada do futebol, de certa maneira seguindo 

desdobramentos similares aos experimentados na Inglaterra, clubes começaram a ser criados 

com o intuito de praticar o esporte principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, estando, 

neste início, restrito às elites e à sua visão de mundo — a qual por vezes se apresentava, por 

exemplo, quando “[...] os pioneiros viam no amadorismo o maior charme do jogo, uma maneira 

de acentuar o cavalheirismo e a noção de “fair play”, distinguindo-os daquilo que eles viam 

como costumes rasteiros da massa de imigrantes iletrados e de ex-escravos [...]”. (Ibidem). Por 

mais que posteriormente o caráter popular tenha se tornado decisivo para o futebol, será 

possível perceber que diversas das limitações impostas pelo conservadorismo hegemônico no 

Brasil ao longo do século XX encontraram seu meio para permanecer mesmo diante do 

constante desenvolvimento e popularização do esporte — e a permanência desse imaginário 

hegemônico diz muito sobre o uso do futebol enquanto propulsor de uma identidade nacional 

e mecanismo de soft power, conforme veremos. 

Mesmo restrito às elites do eixo Rio-São Paulo, já neste primeiro relato sobre a 

chegada do futebol ao Brasil o palco da partida de certa forma antecipa a abrangência popular 

que o esporte viria a ter futuramente: em 1895, o Brás já experimentava a dinâmica de um 

bairro operário — característica que somente se fortaleceu desde o fim do século XIX e ao 

longo de toda a primeira metade do século XX. O contexto de virada entre estes séculos traz 

transformações sociais importantes, em meio aos quais a chegada do futebol não estava alheia 

— de modo que o esporte se inseriu na sociabilidade brasileira em meio a tais mudanças, 

estando necessariamente sujeito à influência de nossas contradições sociais, que não são poucas 

nem muito menos inofensivas a qualquer processo histórico. 

De início, há que se pensar num Brasil de abolição jurídico-institucional 

extremamente recente; se hoje, em nossa sociedade, são visíveis a olho nu tanto os efeitos do 

tacão colonialista (que inaugurou nosso direcionamento, enquanto nação, àquilo que viria a se 
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constituir enquanto capitalismo) quanto as feridas sociais geradas pelo sequestro e escravização 

do povo preto, que dizer das primeiras décadas pós-abolição? Os clássicos escritos de Caio 

Prado Jr. sintetizam bem a dinâmica de trabalho no Brasil escravocrata: “a população livre, 

mas pobre, não encontrava lugar algum naquele sistema que se reduzia ao binômio ‘senhor e 

escravo’.” Mais ainda, “quem não fosse escravo e não pudesse ser senhor, era um elemento 

desajustado, que não podia se entrosar normalmente no organismo econômico e social do país” 

— isto porque uma dinâmica que se fortaleceu desde o período colonial “[...] resultava em 

contingentes relativamente grandes de indivíduos mais ou menos desocupados, de vida incerta 

e aleatória, e que davam nos casos extremos nestes estados patológicos da vida social: a 

vadiagem criminosa e a prostituição”. (PRADO JR. apud. KOWARICK, 2019, p. 15). Houve, 

então, a necessidade de se estabelecer institucionalmente a inserção do trabalho livre na 

estrutura societária formal voltada ao atendimento do capital na parcela brasileira — processo 

ao qual Lúcio Kowarick traz clareza em suas reflexões acerca da origem do trabalho livre [e 

da vadiagem] no Brasil: 

A apropriação privada de meios e instrumentos de produção, ao gerar lucros por meio 
da confecção de bens para o mercado de consumo, constitui condição necessária para 

o surgimento do capitalismo. Mas, para que ele se concretize, esses processos de 

produção precisam estar articulados de modo a criar excedentes mediante uma 

modalidade específica de subjugar o trabalhador: este deve ser livre e expropriado, 

de forma que sua liberdade não encontre outra alternativa senão submeter-se ao 

capital. Em outras palavras, é necessário que haja a reprodução ampliada de uma 

relação social de produção baseada na exploração da força de trabalho. (2019, p. 15). 

 

 
Não se trata de um problema de fácil solução para os operadores do capital no Brasil. 

Num contexto em que “[...] os nacionais sempre foram encarados como vadios, inaptos para o 

trabalho organizado e regular, que continuou nas grandes plantações paulistas alicerçado no 

escravo até as vésperas da Lei Áurea”, pobres livres frequentemente preferiam “[...] afundar- 

se na miséria itinerante e sem destino [...]” em vez de submeterem-se à completa subtração de 

sua dignidade e humanidade — consubstanciada nas “[...] regras de domínio com que os 

senhores tratavam os escravos”. (Ibid., p. 102). Em escritos do dia 8 de abril de 1888, somente 

sete anos antes da partida organizada por Charles Miller no Brás, a imprensa de São Paulo 

lamenta este aspecto: 

[...] os ex-cativos, como a maior parte dos caipiras, fogem ao trabalho. Se vão para as 

fazendas como camaradas, poucos dias param. São excessivamente exigentes, 

morosos no trabalho, param a cada momento para fazer cigarro e fumar; nas horas de 

refeições demoram-se indefinidamente, bebem, poucos se sujeitam a fazer um feixe 
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de lenha etc. [...] Qualquer observação que se lhes faça recebem como ofensa e 

formalizando-se dizem que são livres, largam a ferramenta e se vão.4 

 
 
 

O bojo social deste Brasil existia em meio ao encerramento do que nas Relações 

Internacionais é percebido como a primeira fase das relações exteriores brasileiras, que 

“durante o século XIX [...] configurou [...] uma ‘unilateralidade sob hegemonia inglesa’” 

(VIZENTINI, 2008, pp. 10-11) — já com movimentos em direção a uma nova unilateralidade, 

agora hegemonizada pelos Estados Unidos, o que seria mantido até meados da década de 1950. 

Fica cristalino que, diante da impossibilidade do sequestro e escravização de africanos, a 

dinâmica da sociedade brasileira recorria ao estrangeiro em detrimento dos interesses da 

população nacional, renegando-a até que esta não mais pudesse ser excluída do processo 

produtivo via trabalho livre — um país de capitalismo hiper tardio, de gênese colonial e 

escravocrata e que, em seus esforços para instituir o assalariamento privilegia imigrantes; ao 

mesmo passo em que, do ponto de vista de nossas relações exteriores, era desconsiderado 

qualquer interesse nacional diante do domínio da Inglaterra (em laços estabelecidos a partir de 

nosso passado colonial e imperial, em nada coerentes com qualquer aspiração republicana e 

independente). 

Em meio a tanto, o futebol, estava longe de vislumbrar inserção nas relações políticas 

do Estado brasileiro. Mais ainda, o esporte experimentava a dinâmica das profundas 

contradições da sociedade brasileira no início de sua popularização. Não é à toa que nomes e 

sobrenomes estrangeiros são hegemônicos entre os primeiros grandes fomentadores do futebol 

no Brasil (Charles Miller, Arthur Friedenreich etc.): a chegada do esporte ao Brasil é produto 

direto do estímulo à vinda de trabalhadores imigrantes para o país desde o final do século XIX, 

bem como, indiretamente, dos rios de capital inglês que afluíam para cá naquele momento. 

Friedrich, neste contexto, é um personagem de grande importância. Considerado o primeiro 

grande herói do futebol brasileiro, Fried nasceu em 

[...] 1892, no bairro da Luz, um dos berços do futebol nacional. [...] A mãe de Fried 

era Matilde, que geralmente aparece nos registros sobre o craque como “uma 

lavadeira negra”, sem nome completo nem dados biográficos. Consta apenas que era 
uma ex-escrava [...]. A historiografia a respeito do futebol e de Friedenreich parece 

se satisfazer apenas com os traços raciais de Matilde e com suas poucas qualificações 

profissionais [...]. Fried é justamente o resultado da relação íntima entre o ousado 

branco alemão Oscar, aquele que entre tantos veio ao Brasil para “fazer a América”, 

e a anônima negra, cuja única habilidade reconhecível era lavar roupas. Tal vício 

historiográfico provavelmente resulta do que Caio Prado Júnior, em Formação do 
 

4 Jornal A Província de São Paulo. São Paulo. 08/04/1888. In: KOWARICK, Lúcio. Trabalho Livre e Vadiagem. 

Ed. 1. São Paulo: Editora 34. 2019. pp. 115-116. 
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Brasil Contemporâneo, identificou como ‘subproduto da escravidão’ no Brasil. As 

escravas negras são aquelas que satisfarão as “necessidades do colono privado de 

mulheres de sua raça e categoria”. Os brancos estavam sempre rodeados “de negra 

ou mulata fácil”, como assinala Gilberto Freyre em Casa-Grande e Senzala”. 

(GUTERMAN, 2014, p. 41). 

 
 

Como se vê no trecho acima, a história de Fried é mais uma de tantas parcelas do negro 

drama5 característico do cotidiano social do Brasil. O jogador preto de pele clara e olhos 

verdes, que frequentemente recorria a várias formas de ocultar sua cor para manter as 

oportunidades que tinha como atleta — “[...] alisando vigorosamente o cabelo antes de entrar 

em campo (razão pela qual era sempre o último a aparecer, o que acabava chamando ainda mais 

atenção para ele)” —, integrou, junto de outro mestiço, o primeiro elenco da Seleção Brasileira 

a ser vitorioso num troneio internacional na disputa do Campeonato Sul-Americano de 1919. 

Tendo sido disputado entre Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, o Sul-Americano marcou a 

primeira vez em que o Brasil organizou um torneio internacional entre seleções — de sorte que 

o campeonato dividiu “[...] as atenções da elite brasileira com o noticiário sobre as negociações, 

em Paris, para o fim da Primeira Guerra Mundial”. (Ibid., p. 44). 

O destaque de Fried neste contexto veio com o gol da vitória sobre o Uruguai aos 13 

minutos do primeiro tempo da segunda prorrogação (ainda não havia decisão por pênaltis), foi 

assistido presencialmente por uma multidão de “vinte mil pessoas, entre elas o [então] 

presidente da República, Delfim Moreira [...]”. No entanto, seu futebol era apreciado já havia  

alguns anos (Fried integrou o elenco inaugural da Seleção Brasileira, criada em 1914). Este é 

um contexto em que a abrangência popular do futebol já era inegável não única e 

exclusivamente devido a Fried, mas a tantos outros que, como ele, eram pretos, pobres, 

socialmente marginalizados e que se apaixonaram pelo jogo, passaram a participar de partidas 

nas várzeas, deixando evidente que “[...] esse esporte havia transbordado as muralhas dos 

clubes de ricos brancos, ainda que estes não suportassem essa ideia, resistindo a ela o quanto 

podiam”. (Ibid., p. 45 e 46). 

No ano de 1910, em São Paulo, nascia o Corinthians — formado por “[...] um grupo de 

trabalhadores do Bom Retiro [...]” que, como era comum devido à própria dinâmica social que 

buscamos apresentar neste tópico, sentiam nada além de distância da política da Primeira 

 

5 Referência às reflexões de Edivaldo Pereira Alves e Pedro Paulo Pereira Soares (Edi Rock e Mano Brown) na 

música que se volta à expressão do sofrimento diário do povo preto no Brasil, tanto no mundo objetivo, material, 

quanto em sua subjetividade. ROCK e BROWN. “Negro Drama”. In: Nada Como Um Dia Após o Outro Dia. São 

Paulo:   Cosa   Nostra.   2002.   2   CD   (Disco   1).   Faixa   5.   6:51.   Versão   digital   disponível   em: 

<https://open.spotify.com/track/3ytXzEJFeVydFfmUhHvti8?si=6494e82d317440ba>. Acesso em 20/07/2022. 
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República — cujo padrão era tratar a questão da classe trabalhadora como caso de polícia. 

Antes do Corinthians, em 1904, outro clube (o Bangu Athletic Club) já reivindicava o título de 

“time dos operários”. De modo orgânico, outras organizações que consubstanciavam interesses 

de raça e classe com o esporte passaram a se formar e marcar presença. Isto num contexto em 

que clubes de várzea surgiam por todos os rincões do país, superando o eixo Rio-São Paulo. A 

partir de casos como este, “a ruptura do futebol, de esporte de elite para esporte de massa, de 

esporte amador para esporte profissional, se daria mais concretamente na década [de] 1920 

[...]”, já com os sinais de falência da organização estatal do Brasil anterior a 1930. Uma 

importante ruptura na formalidade do futebol caracteriza esse momento; desde a virada entre 

os séculos XIX e XX, o ingresso de jogadores pretos nos clubes de futebol para disputa de 

campeonatos era obstaculizado pela burocracia (isto quando não se apresentava uma proibição 

expressa): “em 1913, por exemplo, houve uma cisão na Liga Paulista de Futebol exatamente 

por causa da massificação crescente do futebol”, com um dos lados exigindo “[...] que os times 

fossem formados por ‘rapazes delicados e distintos’ [...]” i. e., brancos e ricos. (Ibid., p. 47, 50 

e 53). Tanto o exemplar futebol de atletas pretos quanto o enfrentamento, por parte dos próprios 

jogadores ou clubes, contra o conservadorismo das elites se encarregaram de ampliar tal acesso 

ao longo dos anos, marcando já uma primeira fase da relação futebol e política: 

O caso do Vasco é, nesse aspecto, paradigmático. Fundado como um clube de remo 

em 1898, fundiu-se com o Lusitânia, um time formado apenas por portugueses, em 
1915. Desde 1904, no entanto, o clube já mostrava uma face moderna e desafiadora: 

teve o primeiro presidente negro da história das agremiações cariocas, Cândido José 

de Araújo. [...] Em 1922, o clube ganhou o direito de disputar o campeonato da 

primeira divisão do ano seguinte. Com um time formado em sua maioria por negros 

e operários, destoava dos adversários elitistas que enfrentaria — Flamengo e 

Fluminense, sobretudo. (Ibid., p. 54). 

 

 
Estava posta, então, já sem possibilidade de retrocessos, a popularização do futebol 

enquanto a história brasileira se encaminhava para a ruptura operada a partir de 1930. Essa 

popularização caracteriza uma inflexão, pois rompe com a lógica vigente desde a chegada do 

esporte (ou seja, de exclusão do povo preto e pobre) — de tal sorte que o período de 1895 até 

meados da primeira década do século XX, por volta de 1904, caracteriza, quando muito, um 

embrião da presença do esporte no Brasil. A partir de 1905 até os anos 1920, no entanto, deu- 

se gradativamente o processo de apropriação do futebol pela classe trabalhadora, que aos 

poucos transitava para sua segunda geração (não mais podendo privilegiar imigrantes no 

âmbito do trabalho livre) — explicitando a primeira fase da relação entre futebol e política no 

país, sem a abrangência institucional que visamos expor neste trabalho, mas uma política de 
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base, organizada diretamente por trabalhadores através de seus clubes. A partir deste ponto, os 

laços entre futebol e política institucional passam a se formar mais concretamente, ainda com 

preponderância do cenário interno (sem desconsiderar o contexto exterior, conforme veremos). 

Era pavimentada a estrada que posteriormente viabilizaria o uso do futebol enquanto recurso 

para a política externa. Com esta nova etapa da reconfiguração do Estado e do capitalismo no 

Brasil ocorrendo simultaneamente ao crescimento do futebol nacional e internacionalmente, as 

proporções passam a ser outras — já trazendo indícios da conexão concreta entre o futebol e a 

construção de uma identidade nacional brasileira. 

 

 
II. VARGUISMO E O PÓS-GUERRA, INTERNACIONALIZAÇÃO DO FUTEBOL 

NACIONAL E OS PRIMEIROS SUSPIROS DO PAÍS DO FUTEBOL 

É sabido que a década de 1930 marca um ponto de inflexão na história brasileira, 

dando considerável solidez às estruturas do país enquanto Estado Nacional em processo de 

consolidação — aspecto que ganha ainda mais contraste quando posto em perspectiva junto ao 

que se sabe sobre a Primeira República (que buscamos ilustrar no tópico anterior). Neste 

contexto, o Estado estava atado diretamente aos interesses de “[...] uma oligarquia agro 

comercial, na qual predominavam as elites rurais do Nordeste, os plantadores de café de São 

Paulo e os interesses comerciais exportadores” (DREIFUSS, 1986, p. 21) — isto em meio a 

relações internacionais de “[...] dependência assimétrica [na] órbita do livre comércio 

hegemonizado pela Inglaterra”. A dimensão da política exterior brasileira mais acentuada até 

o momento de virada entre os séculos XIX e XX dizia respeito à “[...] ‘questão das fronteiras’, 

caracterizada por problemas nas regiões limítrofes, vinculados à construção do espaço 

geopolítico e nacional brasileiro”. Com a transição para uma hegemonia estadunidense de 

relações ainda unilaterais, nos anos iniciais do século XX, marca-se uma nova fase “[...] das 

relações internacionais do Brasil. Nela, foi concluído o traçado das fronteiras, o país voltou-se 

para um processo de inserção hemisférica e teve início uma vinculação mais estreita da política 

externa com o desenvolvimento econômico” — em ênfase para o período em que o Barão do 

Rio Branco esteve à frente do Ministério do Exterior (1902-1912), representando “[...] um 

momento paradigmático dessa fase, pois concluiu a demarcação favorável das fronteiras 

contestadas e estruturou a chamada aliança não escrita (segundo a clássica expressão de 

Bradford Burns) com os Estados Unidos da América”. (VIZENTINI, 2008, pp. 10-11). 
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Nessa dinâmica de inserção hemisférica de nossas relações exteriores, o futebol já 

começa a aparecer como mecanismo mais ou menos atado aos interesses de afirmação regional 

do Brasil — o Campeonato Sul-Americano de 1919, por exemplo, já se conecta às 

movimentações da política externa brasileira enquanto torneio internacional organizado sob a 

liderança do Brasil, e, portanto, do Estado brasileiro e de nossas relações com outros países 

sul-americanos que participaram da competição. Esboçava-se, aí, uma das primeiras investidas 

políticas que tomaram o futebol como objeto de influência, sem a mesma complexidade e 

sofisticação que se consolidou anos depois, naturalmente. No bojo desses acontecimentos, 

pensando nos desdobramentos internos do país, a década de 1930 representou mudanças no 

domínio do “[...] bloco de poder de interesses agrários, agroexportadores e interesses 

comerciais importadores dentro de um contexto neocolonial, bloco este que foi marcado pelas 

deformidades de uma classe que era ao mesmo tempo ‘cliente-dominante’”. A principal dessas 

transformações, na esteira do giro da hegemonia inglesa para a estadunidense, diz respeito à 

ascensão de atores ainda novos para o contexto brasileiro de então: “foi sob a tutela política e 

ideológica desse bloco de poder oligárquico e também sob a influência da supremacia 

comercial britânica nos últimos vinte e cinco anos do século XIX que se formou a burguesia 

industrial” (DREIFUSS, 1986, p. 21): 

apesar de a indústria e de os interesses agroexportadores haverem estabelecido um 

‘estado de compromisso’, eles tiveram uma coexistência difícil e o período foi 
marcado por crises contínuas a partir de 1932, o que levou ao estabelecimento do 

Estado Novo em 1937. Para a burguesia industrial, que estava então afirmando seu 

poderio econômico, eram inaceitáveis as dissidências das classes dominantes 

articuladas politicamente no seu interior, tais como se manifestaram na revolução de 

1932 ou no movimento fascista (integralismo) da metade da década de trinta e que 

impregnou a ideologia nacionalista daquele período. Além disso, reações organizadas 

por parte das classes subordinadas como, por exemplo, o levante comunista de 1935, 

a formação de uma Frente Nacionalista Negra em meados da década de trinta, ou a 

criação da Aliança Nacional Libertadora tinham de ser reprimidas. Os industriais 

perceberam que precisavam de uma liderança forte para conseguir disciplinar o 

esforço nacional e para impor e administrar sacrifícios regionais e de classe 
apropriados para a consolidação da sociedade industrial. (Ibid., p. 22). 

 

 
A sociedade brasileira era atravessada por um discurso de defesa da “paz social” 

(termo completamente incompatível com qualquer período da história brasileira), “[...] o 

Estado Novo intervinha também regulamentação da força de trabalho através da promulgação 

de leis trabalhistas, cumprindo assim um requisito básico no processo de acumulação”. Neste 

sentido, “o estabelecimento de um salário-mínimo em 1939 permitiu um nivelamento de salário 

para a força de trabalho urbana pelo grau mais baixo possível da escala, isto é, a nível de 

subsistência”. (Ibid., p. 24). Ainda assim, num país cuja população trabalhadora algumas 
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décadas antes deste período vivia nas piores condições possíveis, com trabalhadores nacionais 

sendo excluídos do processo de criação do trabalho livre e por vezes escolhendo uma vida 

itinerante de miséria diante da outra opção, de subjugação praticamente escravocrata vigente 

nos rincões rurais etc., o estabelecimento de um salário-mínimo para esta segunda geração da 

classe trabalhadora do Brasil teve impacto significativo; não obstante, essa mudança serviu 

também como mecanismo de “[...] cooptação das classes trabalhadoras, mostrando assim a 

‘face admissível do corporativismo. O Estado então foi projetado e percebido como protetor 

dos pobres, tendo à frente a figura paternalista de Getúlio Vargas”. (Ibid., pp. 24-25). 

Todo este processo corre paralelamente com o início da internacionalização formal 

das competições futebolísticas a nível global. No ano de 1928 foi criada a Copa do Mundo, 

com a primeira edição sendo disputada em 1930, no Uruguai — seleção vencedora da 

competição naquela ocasião, que contou também com a participação do Brasil. A Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA) já existia desde 1904, porém somente com a 

criação da Copa do Mundo a escala de aderência ao esporte tomou proporções próximas das 

que nos são familiares atualmente e desde a segunda metade do século XX — isto porque 

“depois de divergências com o Comitê Olímpico Internacional sobre as competições que 

envolviam o futebol, a Fifa, presidida por Jules Rimet, decidiu em 1928 criar seu próprio 

torneio mundial. A entidade [...] pretendia ser o centro da organização do futebol em todo o 

mundo [...]”. (GUTERMAN, 2014, p. 64). Este processo, do ponto de vista de suas implicações 

sociais, paralelas às institucionais, é analisado por Richard Giulianotti como uma passagem 

das “[...] relações sociais e culturais complexas no ‘cenário do futebol’ [...]” de um nível 

predominantemente moderno e “nacional” para um patamar “pós-moderno” e “global”. (2010, 

p. 43). 

Ainda que seja possível afirmar que o movimento geral do esporte possa adquirir tais 

contornos, o caso brasileiro — e, percebemos, o caso latino-americano de maneira geral — não 

se encaixa nessa análise; não à toa, Giulianotti deixa o Brasil de fora de suas reflexões, 

priorizando estudos de caso de países sul-americanos que possam ser encaixados neste 

esquema de pensamento (e evitando o enfrentamento das contradições que emergem da 

comparação entre o caso brasileiro e os casos argentino e paraguaio). A própria associação 

direta entre um caráter global e um encerramento da Modernidade — acionando, então, a noção 

de “pós-modernidade”, reproduzida em larga escala pelas academias mundo afora sobretudo 

após a década de 1980 — nos parece historicamente incoerente, e, portanto, inconsistente. Não 



Universidade Federal de São Paulo - EPPEN 

 

só porque vívidos aspectos da vida social fundados no seio da Modernidade ainda são 

dramaticamente centrais para a compreensão de qualquer estudo social até nossos dias, por 

meio da longa duração histórica dos processos em questão, mas também porque é impraticável 

dissociar todo a relação aqui analisada da consolidação de um capitalismo hiper tardio (e, 

consequentemente, de um Estado-nação que a torne possível) — de sorte que, na presente 

análise, a consolidação da relação futebol e política, tal como se deu no Brasil, se fundamenta 

nestes aspectos do contexto histórico brasileiro que são eminentemente modernas, 

características da lógica capitalista na especificidade de um país erguido sob o tacão do 

colonialismo, da escravidão, da subserviência econômica enfim, de problemas erguidos por 

instituições modernas e seus subprodutos. Entendemos que o uso do futebol para a política 

externa aparece na esteira de necessidades criadas pela dinâmica da forma de organização 

social que vivemos i. e., o capitalismo (outra instituição moderna). 

Não é à toa que o uso político formal, esquemático e organizado do futebol coincide 

com o momento de consolidação do Estado brasileiro, sob o varguismo, a partir de 1930. Isto 

em duas frentes: primeiro, a própria conjuntura de estruturação estatal, responsável por 

inaugurar no Brasil pontos chave do desenvolvimento capitalista tanto interna quanto 

externamente (características estas que buscamos sintetizar acima); segundo, paralelamente 

com o processo de internacionalização do futebol a nível global, aproximando-se cada vez mais 

[rapidamente] do esporte como conhecemos hoje, a própria mudança de paradigma das relações 

internacionais começava a deixar efeitos flagrantes que em grande medida contribuem para que 

um esporte já caracterizado pelas massas trabalhadoras, num momento de cooptação da classe 

trabalhadora por parte do então ascendente trabalhismo varguista6, apareça como ponto de 

 

6 Na contramão da historiografia hegemônica, optamos por lançar mão do conceito de populismo — 
originalmente trazido à tona para se referir a Getúlio Vargas e Juan Perón (Argentina), não raro como via 

comparativa entre ambos, quase como transplante da também insuficiente noção de totalitarismo para o contexto 

latino-americano (queira ver, a título de exemplo, CAPELATO, 1998, p. 248). Sobre este último ponto, Darcy 

Ribeiro traz importantes apontamentos: “o conceito de ‘populismo’, vulgarizado pela sociologia política de ótica 

norte-americana e francesa, parece consistir essencialmente em uma contra-imagem — correspondente aos países 

atrasados — das formas de liderança política tradicional dos regimes republicanos, tal como funcionam nos 

Estados Unidos e na França. Nesta acepção, o conceito se refere, de fato, às carências de nossos políticos 

subdesenvolvidos que apelam para a demagogia, a fim de alcançar o poder ou para manter-se nele. Assim definido, 

o termo populismo tem sido aplicado aos mais diversos protagonistas da vida política latino-americana, sem 

reconhecer suas diferenças nem indagar o valor explicativo das mesmas. Todos eles se unificam, por contraste, 

como típicos ou discrepantes, seja com relação às lideranças patriciais tradicionalistas, seja com respeito aos atores 
do cenário político norte-americano ou francês, os quais são alçados à condição de arquétipos que os latino- 

americanos talvez consigam um dia copiar”. (RIBEIRO apud. RAGO, 1998, pp. 162-163). Conforme percebe 

Antonio Rago Filho, então, consideramos que (além do preconceito visivelmente embutido) existe uma 

incoerência histórica e teórica na estruturação da chamada “[...] ‘crítica do populismo’, que por sua vez pertence 

ao ‘quarteto teórico da analítica paulista’, a saber, as teorias da dependência, marginalidade, autoritarismo e do 

populismo”. (1998, p. 48). Assim sendo, o termo trabalhismo varguista aqui utilizado visa à caracterização deste 
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particular interesse para a política sobretudo a partir da Copa de 1930: “o sentido de que a 

pátria vestia chuteiras e entrava em campo ganharia formidável sentido a partir dali. Para ter 

sucesso, uma seleção não podia prescindir dos melhores jogadores em atividade no país, ainda 

que não fossem brancos ou ricos — o craque da Copa, por exemplo, foi o negro uruguaio 

Andrade”. (GUTERMAN, 2014, p. 64). 

No Brasil, contudo, contradições internas ainda obstaculizavam tanto o melhor 

desempenho da Seleção como a maior projeção interacional através do futebol: mantinha-se a 

defesa do amadorismo (e, portanto, da idealização elitizada do jogo) por parte da Confederação 

Brasileira de Desportos (CBD), “[...] entidade máxima do futebol do país, criada em 1916 

justamente para solucionar a rivalidade entre entidades paulistas e cariocas”, problema que 

veria possibilidades de resolução somente a partir da Copa seguinte, em 1934 — uma vez que 

“[...] outra entidade já reunia os atletas profissionais e não parava de crescer. Era a Federação  

Brasileira de Futebol (FBF), surgida em 1933 a partir de um acordo entre paulistas e cariocas,  

em franco desafio ao amadorismo defendido pela CBD”. Ainda assim, a campanha de 1934 

não contempla o estabelecimento concreto de uma relação futebol e política institucional 

devido ainda às contradições internas do país, que permeavam e comprometiam a organização 

do esporte para participação em torneios internacionais — esta segunda Copa, aliás, marcou a 

participação brasileira “[...] mais rápida de sua história [até nossos dias]: durou apenas 90 

minutos, tempo suficiente para ser eliminada pela fortíssima seleção espanhola por 3 a 1”. 

(Ibid., pp. 65 e 66). Na Itália, contudo, já estava posto o interesse estatal do fascismo pelo 

futebol enquanto mecanismo de propaganda: 

Nos anos 1930, futebol e fascismo pareciam ter nascido um para o outro, e essa 

impressão se consolidou em 1934, quando a Itália de Mussolini realizaria sua Copa 

do Mundo. Ainda nos anos 1920, Mussolini centralizou a institucionalização do 

futebol, mandou construir estádios em todo o país e tentou usar o esporte como elo 

nacional, criando uma seleção que seria imbatível nos anos 1930 — ganharia duas 

Copas do Mundo e uma Olimpíada. [...] Na Copa de 1934, a pressão de Mussolini 

para que a seleção italiana ganhasse mostrou o tamanho da importância dada pelo 
regime ao futebol. Há fortes suspeitas até mesmo de que o ditador pessoalmente 

pressionou árbitros para que favorecessem a Itália. Outra irregularidade foi a 

formação da própria seleção italiana. A Itália apelou a seus “oriundi”, filhos de 

italianos que jogavam futebol em várias partes do mundo. Contra as regras, e 

provavelmente pela pressão brutal de Mussolini, a Fifa aceitou a formação da seleção 

com jogadores “importados”. Anfilogino Guarasi, o Filó, que jogava no Corinthians, 

atuou pela Itália, tornando-se o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo. (Ibid., 

p. 71). 

 

 

fenômeno a partir de sua concretude histórica ao mesmo tempo que pressupõe todas as contradições amplamente 

conhecidas sobre o período e o corpo ideológico e político tratados (as quais também buscamos apontar 

anteriormente). 
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O mais interessante do trecho acima é a similaridade de parte do esquema fascista 

[para vinculação do futebol com o regime] com a operação da Ditadura Médici para a 

campanha da Copa de 1970 — como veremos em nosso próximo tópico. Não é novidade, como 

vimos, o uso do esporte (e do futebol, particularmente) enquanto mecanismo de promoção de 

ideologia (independentemente do tipo de regime que vigorar); cabe recordar que, em sintonia 

com a prática de Mussolini, a Alemanha do Nacional Socialismo (Nazismo) não somente 

investiu fortemente na realização da IX Olimpíada (1936) como acionou uma de suas mais 

prestigiadas cineastas para a produção de um documentário inteiramente dedicado à realização 

do evento pelos alemães; Olympia (Olímpia), Alemanha, 1938, dirigido por Leni Riefenstahl, 

sintetizou a estética futurista do ubermensch (homem superior) nas gravações das práticas 

esportivas, num embutido visual da visão de mundo nazista a ser divulgada por meio do 

Cinema. É toda uma gama de soft power que gira em torno de práticas esportivas, uma das 

quais dedica-se especialmente ao futebol — e, no Brasil, Vargas percebia a importância política 

deste esforço de influência internacional (balizado pela crescente e pulsante abrangência social 

do futebol no Brasil, naturalmente): 

O projeto getulista abrangia o esporte como central para a transformação do brasileiro 

e também para a superação das diferenças políticas, duas circunstâncias fundamentais 

para a consolidação do regime. “Compreendo que os desportos, sobretudo o futebol, 

exercem uma função social importante”, declarou Getúlio, conforme registro de João 

Lyra Filho — que era o responsável pelo esporte no Estado Novo e que chefiaria a 

delegação brasileira na Copa de 1954. “A paixão desportiva tem poder miraculoso 

para conciliar até o ânimo dos integralistas com o dos comunistas, ou pelo menos 

para amortecer transitoriamente suas incompatibilidades ideológicas”, continuou o 

presidente, para em seguida manifestar sua preocupação em ter as rédeas de uma força 

social e cultural tão formidável: “É preciso coordenar e disciplinar essas forças, que 

se avigoram a unidade da consciência nacional”. (Ibid., pp. 71-72). 

 

 
Foi então que uma primeira fase institucional da relação futebol e política passou a 

ser deflagrada; entre as diversas estatizações empreendidas pelo Estado Novo, esteve também 

a do futebol, acelerando seu processo de profissionalização e rompendo em definitivo com o 

amadorismo idealizado pelas elites que começaram a praticar o esporte no país — “afinal, como 

já ficou sugerido, está claro que articular a recompensa financeira aos ‘trabalhadores da bola’ 

era uma forma de atrair o apoio dos atletas e das classes pobres para as fileiras do governo”. 

Neste sentido, a análise de Guterman é cristalina; “isso tinha uma dupla função: ampliar a base 

social do regime, isolando as oligarquias [fortalecendo a solidificação da burguesia industrial 

então recém-nascida], e fazer crer que havia uma espécie de ‘democracia racial’ no Brasil”. 
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(2014, p. 72). A falácia da democracia racial é um ponto chave deste ponto em diante na 

história brasileira, e, sobretudo, nos encaminhamentos destinados ao futebol enquanto 

mecanismo construtor de uma imagem do Brasil e dos brasileiros no exterior (ao mesmo tempo 

em que atuava enquanto negação das profundas contradições legadas por séculos de 

escravidão). Fortalecida na também àquela altura recém-nascida tradição universitária 

brasileira por intelectuais como Gilberto Freyre (que fundou oficialmente o termo através do 

seu Casa-Grande & Senzala, publicado em 1933) a afirmação de que o Brasil é um país de 

harmonia entre os tons de pele será um dos pilares da visão de mundo institucional brasileira,  

e, principalmente, da perspectiva da Ditadura de 1964. 

É nesta dinâmica que, desde 1930, Getúlio passa a ter estádios de futebol como palco 

frequente para seus comícios: “entre 1939 e 1944, [Getúlio] reuniu milhares de pessoas no  

estádio do Vasco, em São Januário, para de tempos em tempos anunciar alguma nova medida 

em favor dos trabalhadores”. Já no ano de 1933, o Estado interveio na legislação esportiva em 

prol da profissionalização do futebol; contudo, “[...] o futebol entrou definitivamente na agende 

getulista na Copa de 1938” — a seleção contrastava com as anteriores, “sua formação incluiu 

jogadores negros e brancos, inspirando conclusões sobre as vantagens da miscigenação 

brasileira, inclusive no que dizia respeito à harmonia social, tão perseguida pelo regime”. No 

elenco, “Leônidas da Silva, o ‘Diamante Negro’, era símbolo de um time feito para levar ao 

mundo a força de um país que se afirmava como singular, razão pela qual recebeu atenção 

especial de Getúlio em pessoa quando o time se despediu para disputar o certame na França”.  

(Ibid., pp. 80 e 81). Tratava-se do futebol enquanto mecanismo de soft power para influenciar 

a percepção do mundo acerca do trato dado pelo Brasil às suas contradições raciais; uma 

colônia e depois um Império que por séculos sequestrou e escravizou o povo preto e indígena, 

para depois, enquanto República, excluí-lo de sua agenda de estabelecimento formal do 

trabalho livre ao mesmo tempo em que esforçava-se para embranquecer sua população agora 

valia-se do discurso de democracia racial ao propagandear o Brasil no exterior — exibindo, 

por meio de soft power, os benefícios de uma miscigenação que majoritariamente decorre de 

estupro e de uma política de ocultamento e subjugação dos não-brancos aos moldes da eugenia 

brasileira, em voga até o pós-guerra. Deste ponto em diante, o futebol apareceria um dos 

sintetizadores de toda esta gama de contradições, em prol dos objetivos políticos presentes na 

ordem do dia. 
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Ainda que o olhar preconceituoso da Europa para porções pobres do mundo — como 

a América Latina, Sudeste Asiático, África etc. — ainda marque presença até nossos dias, o 

reacionarismo hegemônico no continente europeu da primeira metade do século XX foi 

decisivo para que, num primeiro momento (ainda sem o precedente de boas campanhas do 

Brasil nas Copas até então realizadas), o Brasil tenha chegado à Copa de 1938, na França, “[...] 

com status de ‘país exótico’ dado pelos europeus. ‘Eis os brasileiros, com seu café e seus 

violões’, destacou o jornal Petit Parisien quando a delegação desembarcou”. Com uma 

campanha até então singular num torneio mundial, a Seleção Brasileira chegou às semifinais 

da competição, quando “[...] enfrentaria a poderosa Itália, campeã do mundo e favorita ao 

bicampeonato, segundo todos os prognósticos”. Com o time desfalcado (sem Leônidas), a 

vitória italiana se concretizou, ao que Vargas denominou em seus diários como uma desgraça 

nacional: “Não houve audiências. O jogo de football monopolizou as atenções. A perda do 

team brasileiro para o italiano causou uma grande decepção e tristeza no espírito público, como 

se se tratasse de uma desgraça nacional”. (Ibid., p. 81 e 82). 

Vargas não exagerou ao apontar a abrangência nacional da frustração com a derrota; 

àquela altura, o caráter popular do futebol já havia se estabelecido e consolidado — para 

desespero dos endinheirados apegados às já antigas idealizações sobre o esporte, conforme 

tratamos anteriormente. Naquele ano, com grande estímulo do Estado Novo ao rádio (tanto 

devido à busca por proximidade com os trabalhadores por parte do regime quanto devido à 

expansão dessa forma de comunicação naquele contexto), se “[...] transmitiu pela primeira vez 

ao vivo jogos realizados na Europa. As autoridades locais, incentivadas pelo governo, abriram 

a possibilidade de dispensa do expediente para que os trabalhadores pudessem acompanhar os 

jogos nas ruas, por alto-falantes ou pelo rádio de carros” — de modo que predominou a “[...] 

sensação de uma experiência coletiva [...]” (Ibid., p. 82), com torcedores do Rio e de São Paulo, 

por exemplo, cientes que acompanhavam o jogo ao mesmo tempo (entre si e junto com o 

próprio Presidente da República e seus familiares, via rádio). 

Anos depois, permanecia o uso político-institucional do futebol vinculado às relações 

internacionais do Brasil em diversas formas, também com abrangência do cenário interno. Em 

função da participação brasileira ao lado dos Aliados na Segunda Guerra Mundial, por 

exemplo, agremiações esportivas viram-se obrigadas a adotar medidas para driblar o vínculo 

com nacionalidades do Eixo. “Com a decisão do então governante Getúlio Vargas, 

representações de países do Eixo passaram a ser perseguidas em território nacional [...]”, de 
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modo que “[...] bens de imigrantes italianos, japoneses, e alemães poderiam ser confiscados 

pelo Estado”. Foi então que, “como forma de driblar estas medidas, diversas instituições 

passaram a adotar novos nomes”7 — com destaque para a antiga Società Sportiva Palestra 

Italia, que em 1942 passou a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras. 

O encerramento da Segunda Guerra marca também, em 1945, o fim do Estado Novo 

no Brasil. Contudo, não houve propriamente qualquer ruptura na relação futebol e política nos 

anos seguintes. O trato da política externa brasileira passou a tomar feições diferentes das 

experimentadas até então, sobretudo entre os anos de 1951 e 1964. Como expõe Vizentini, 

“apesar das distinções entre as presidências de Getúlio Vargas, Juscelino Kubistchek de 

Oliveira (JK) e Jânio Quadros (JQ)-João Goulart (Jango) [...]”, são visíveis “[...] acentuados 

traços em comum e elementos de continuidade” — uma continuação que tinha por alicerce o 

vínculo entre política externa e desenvolvimento econômico iniciado a partir de 1930, conforme 

destacamos anteriormente. Foi ao final do Estado Novo que, “durante o governo Dutra, a 

expectativa de uma relação privilegiada com os Estados Unidos como decorrência da 

colaboração durante a Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria gerou decepções, 

contribuindo para o ressurgimento da tentativa de realizar uma diplomacia mais autônoma”. 

Como pano de fundo do recurso à política externa visando ao desenvolvimento da economia 

brasileira, no entanto, permanecia, até o final do mandato de JK, uma “[...] ilusão de que o 

Brasil poderia, por meio de uma barganha nacionalista, voltar a estabelecer vínculos 

privilegiados com os Estados Unidos”. (2008, pp. 14-15 e 17). 

Do ponto de vista do futebol, em meio a tanto, o ano de 1950 inaugurou uma 

possibilidade de protagonismo brasileiro no esporte — sedeando a Copa ocorrida no mesmo 

ano, quando a Seleção, precisando apenas do empate, foi derrotada pelo Uruguai por 2 a 1 em 

pleno Maracanã (evento considerado a pior tragédia do futebol brasileiro até a derrota por 7 a 

1 contra a Alemanha, em 2014). Já aqui é exposta a insuficiência contumaz da noção de 

democracia racial que se visava propagar via futebol desde os anos 1930; com a derrota, 

Barbosa, Bigode e Juvenal, não à toa jogadores pretos presentes no elenco, foram escolhidos 

como bodes expiatórios da derrota brasileira em 1950 — expressando concretamente a 

profundidade do racismo brasileiro. O clima apático do futebol permaneceria na Copa seguinte, 

em 1954, na qual, em meio a tanto nervosismo e tensão, o elenco brasileiro “[...] terminou num 

 

7 Os trechos citados integram um texto da Gazeta Esportiva, sobre o caso específico do Palmeiras. Todas as 

informações encontram-se disponíveis em <https://www.gazetaesportiva.com/times/palmeiras/voce-sabia- 

palestra-italia-se-tornou-palmeiras-por-causa-da-2a-guerra-mundial/>. Acesso em 23/07/2022. 

http://www.gazetaesportiva.com/times/palmeiras/voce-sabia-
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melancólico sexto lugar e com sua reputação bastante questionada”. (GUTERMAN, 2014, p. 

108). 

O clima no país já prenunciava os ares conspiracionistas que venceriam em 1964, com 

apoio financeiro e político estadunidense, operação da burguesia brasileira ancorada ao capital 

transnacional e a realização do serviço sujo pelas Forças Armadas. É amplamente sabido que 

o golpe só não ocorreu em 1954, por exemplo, devido à tomada das ruas pelas massas após o 

suicídio de Vargas. O futebol também ia mal; desde o Maracanazo a Seleção permanecia 

desacreditada, sem atuações efetivamente relevantes apesar da presença garantida de grandes 

jogadores no elenco. A mudança neste quadro aparece com a ascensão de Pelé no Santos, a 

partir de 1956, já como fenômeno instantâneo. Uma perspectiva de disciplina e técnica pairou 

sobre a Seleção à luz das más campanhas anteriores; “Zagallo, aliás, era o jogador-símbolo de 

uma maneira cada vez mais técnica de encarar o futebol”, em conexão com uma comissão 

técnica que buscou “[...] esconder os jogadores na concentração [...]”, no que Paulo Machado 

de Carvalho, Carlos Nascimento e Vicente Feola definiram como um esforço para “[...] impedir 

o que tinha acontecido em 1950, quando a concentração em São Januário virou quermesse, e 

em 1954, quando os jogadores brasileiros mais falaram às emissoras de rádio do que jogaram 

bola”. (Ibid., pp. 126 e 128). Foi em 1958, então, que o Brasil conquistou sua primeira Copa 

do Mundo, com destaque para a atuação do trio Vavá, Garrincha e Pelé, que garantiu a vitória 

por 5 a 2 contra a Suécia, em 29 de junho daquele ano. “Nascia ali não somente o rei do futebol 

[...]”, mas também a primeira vez em que “[...] um presidente brasileiro teve a chance de 

explorar o poder mobilizador e transformador que uma conquista como a do Brasil na Suécia 

possuía”. (Ibid., pp. 129 e 130). 

Após a vitória brasileira, Kubitschek vivia a perfeita possibilidade de consolidação 

circunstancial da era de otimismo e ousadia que prometera antes de iniciar seu mandato; com 

ampla divulgação da imprensa, já inicialmente munida da televisão enquanto difusor de 

perspectivas, “[...] o presidente bebeu champanhe na taça Jules Rimet [e] o fato é que o Brasil 

estava em transe. ‘Com brasileiro, não há quem possa’, dizia um verso da marchinha composta 

para celebrar o feito da seleção”. (Ibid., pp. 130 e 131). A vitória não poderia ter vindo num 

contexto mais favorável, consagrando a aparente solidez econômica e os 50 anos em 5 de 

Kubitschek (em meio, é claro, a um imaginário de expansão das possibilidades gerais na vida 

cotidiana, visto que trata-se de um hiato democrático na violenta história autoritária do país). 

Consubstanciando suas atuações pelo Santos e pela Seleção (ao mesmo tempo em que as 
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circunstâncias possibilitavam condições de exploração política do futebol naquele momento 

como em nenhum outro), Pelé ganhava os holofotes e se aproximava da condição de herói 

nacional; ao completar 18 anos, o craque decidiu incorporar-se ao Exército Brasileiro, de modo 

que “a imagem do patriota rapidamente lhe foi incorporada” — ao mesmo tempo em que, no 

ano de 1960, seria “[...] convidado para ser garoto-propaganda do Instituto Brasileiro do Café 

no exterior. Pelos serviços, receberia 50 mil cruzeiros, quantia considerada ‘simbólica’ pelo  

jogador, que disse ter assinado o contrato ‘pelo espírito de patriotismo’”. Neste momento, 

passam a ser dadas as bases sustentadoras do que em 1970 viria a caracterizar um esforço 

singular de soft power do Estado brasileiro através do futebol, do qual trataremos a partir de 

nosso próximo (e principal) tópico. 

 

 
III. MILITARIZAÇÃO DO FUTEBOL, DITADURA E IDENTIDADE NACIONAL: A 

COPA DE 1970 COMO PROPAGANDA DO BRASIL DE MÉDICI VIA SOFT POWER 

Entendemos até este ponto algumas nuances principais do processo de popularização 

do futebol; de um início atado às elites, estruturado pelas limitações de sua visão de mundo 

conservadora, à incontrolável apropriação por parte das massas trabalhadoras, como forma de 

lazer, enquanto construção comunitária e política, de enfrentamento a injustiças que por 

séculos sofreram e sofrem (roteiro este que, como vimos, apesar de especificidades importantes 

de cada contexto, não é exclusividade do Brasil). De um esporte restrito a grupos específicos, 

minoritários, passou à atração que se mostrou capaz de levar milhares de trabalhadores a praças 

e ruas equipadas com rádios para acompanhar jogos ao vivo — por vezes, como percebia o 

varguismo, atuando como ponto comum entre inimigos, de ideologias diametralmente opostas. 

Um esporte que, sobretudo por sua popularidade, atraiu atenções de governos em todo o mundo 

— não raro, como no caso brasileiro, como via de cooptação da classe trabalhadora visando 

limitadas possibilidades momentâneas ou como difusor de uma ideologia dramaticamente 

antipopular, veiculada por um governo cujo sucesso econômico se sustenta na concentração 

monopolista vinculada a objetivos do capital estrangeiro, extraída por meio de superexploração 

da força de trabalho, arrocho salarial e repressão. 

O golpe de 1964 viria a significar uma grande transformação no futebol brasileiro, 

assim como alterou fortemente o futuro do Brasil a partir daquele momento. O final do governo 

JK teve como mote a necessidade de combater a corrupção — um dos velhos lemas abstratos 

e frequentemente mal-intencionados que marcam presença na história política do Brasil desde 
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a República (que não à toa alimentou a eleição de diversos dos mais obtusos e repulsivos 

representantes brasileiros, de Jânio Quadros a João Dória e Jair Bolsonaro). Terminada via 

renúncia a sucessão de fracassos representada pelo curto mandato de Jânio, a ascensão de João 

Goulart à presidência significou tensão; forças políticas, econômicas, sociais e culturais do país 

se dividiam, com a articulação entre empresários, operadores da burocracia estatal e agentes 

da política externa estadunidense (como o embaixador Lincoln Gordon) para enfraquecimento 

de Jango já em pleno funcionamento desde a renúncia de Jânio Quadros, no segundo semestre 

de 1961 (ver DREIFUSS, 1986, pp. 161 a 209). Dentro das Forças Armadas, o golpismo nunca 

deixou de estar em voga, como fica claro nas 

[...] observações de um arquétipo de conspirador histórico como foi o Marechal 

Cordeiro de Farias, figura política proeminente nos eventos críticos de 1922, 1924, 

1930, 1932, 1937, 1945, 1954, 1961 e, finalmente, de 1964. O Marechal Cordeiro de 

Farias, que havia chefiado a Missão Militar Mista Brasil-Estados Unidos, declarou, 

ao se referir à criação de um dos mais importantes aparelhos de Estado, a Escola 

Superior de Guerra: ‘Em 1948 nós plantamos carvalhos. Não plantamos couve. A 

couve floresce rapidamente, mas uma só vez. Os carvalhos demoram, mas são 

sólidos. Quando chegou a hora, nós tínhamos os homens, as ideias e os meios”. (Ibid., 

p. 105). 

 

 
Antes dos carvalhos golpearem a ainda incipiente democracia brasileira em 1964, o 

Brasil vinha de mais um título mundial, em 1962 — desta vez com Pelé ofuscado pela marcação 

(por vezes violenta) dos times adversários, pois ficara visado pelos zagueiros desde sua atuação 

em 1958, sendo Garrincha o destaque que desta vez levou ao chão as defesas adversárias. No 

intervalo entre o primeiro título mundial do Brasil e 1964, o uso político da imagem do futebol 

permaneceu estável; nenhum presidente desde Vargas deixou de apoiar publicamente a Seleção 

Brasileira, de tal sorte que o futebol já se tornara uma constante na expressão política do Brasil 

— Jango, à luz da vitória em 1962, posou para fotos com Garrincha na recepção dos atletas 

vitoriosos. (GUTERMAN, 2014, p. 143). Entre 1963 e 1966, o clima geral da sociedade com 

o futebol passou por diversas frustrações, especialmente no que diz respeito à imagem de Pelé 

e das expectativas para a campanha brasileira na Copa de 1966: “o retrato de um time muito 

confiante e mal preparado pôde ser visto já em 1963, quando o Brasil [...] em seis jogos [...] 

perdeu três — um deles foi uma vexatória derrota para a [então] inexpressiva Bélgica por 5 a 

1. Foi essa seleção sem perfil definido que entrou em campo contra a Bulgária em 12 de julho 

de 1966, na estreia da Copa”. (Ibid., p. 155). 

A vida cotidiana no país piorava. Marcavam presença as atuações da luta armada 

contra a Ditadura, ao passo em que os rumos do regime passavam de uma intervenção pontual 
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para [suposta] “devolução do poder à sociedade civil em 1965” ao recrudescimento do Estado 

militarizado, representado pela ascensão de Costa e Silva ao poder em 1966. Nos bastidores, 

Geisel e outros consideravam necessário o aumento da repressão. Pouco após a morte do 

ditador da vez, são encaminhadas a sua sucessão por Emílio Garrastazu Médici e o Ato 

Institucional 5. Pairava uma atmosfera de controle da inflação e crescimento econômico, cujo 

auge é representado pelo fictício milagre na economia brasileira, cujo esquema produtivo 

— centrado nos bens de consumo duráveis, capitaneado por empresas monopólicas 

majoritariamente estrangeiras, e complementado pelo “esforço exportador”, 

basicamente de produtos agrários — tinha como pilar fundamental o rebaixamento 

salarial: a superexploração da força de trabalho. A forma retardatária, subordinada e 

conciliada com o historicamente velho do evolver da industrialização brasileira 

mostra a manutenção, devidamente modernizada e “desenvolvida”, de sua face mais 

perversa — a miserabilização das amplas massas trabalhadoras, que se põe, não como 

produto de uma “lacuna” distributivista, mas como base e sustentáculo da própria 
forma de desenvolvimento. E esta não poderia jamais gerar uma distribuição de renda 

adequada para as classes trabalhadoras — tanto o que era produzido não se voltava 

para elas, quanto sua inserção social se fazia pelo critério do arrocho salarial, 

indissociável da lógica daquele ordenamento da produção. De modo que desde sua 

gênese, e ao longo de seus anos de “sucesso” — em que propiciou uma larga 

acumulação, prioritariamente para o capital monopolista, nacional e internacional — 

, o “bolo” confeccionado para o “milagre”, por mais que crescesse, jamais poderia 

render para as massas trabalhadoras.8 (COTRIM, 2000, p. VI). 

 

 
Caracterizada pela busca por uma política externa independente até o golpe, as 

relações internacionais do Brasil passaram a experimentar ares distintos a partir de 1964. “A 

doutrina da Segurança Nacional, largamente aplicada no plano interno, externamente limitou- 

se ao discurso e a uns poucos episódios concretos”. Tratava-se, de forma geral, de uma débil 

ideia “[...] de construir uma potência média industrializada, que remontava ao tenentismo [...]” 

e serviria como “[...] orientação do regime”. (VIZENTINI, 2008, p. 39). Tendo sido 

caracterizada como “[...] um verdadeiro recuo, abandonando o terceiro-mundismo, o 

multilateralismo e a dimensão mundial da Política Externa Independente [de João Goulart], 

regredindo para uma aliança automática com os Estados Unidos e para uma diplomacia de 

 
8 Um aspecto flagrante da superexploração sanguinária da força de trabalho, operada do início ao final da 

Ditadura, é trazida de modo cristalino por Ana Beatriz Ribeiro Barros Silva, que elucida o impressionante número 

de acidentes de trabalho ocorridos no país (mesmo com um sistema de registros ainda incipiente): “[...] em 1969 

o Brasil atingiu a cifra de mais de um milhão de acidentes registrados pela Previdência Social, e esse índice 
continuou a crescer, assim como o número de segurados da Previdência Social, que passou por franca expansão 

durante a ditadura. Para termos uma ideia da gravidade e frequência dos acidentes de trabalho durante a ditadura 

empresarial-militar, de acordo com as estatísticas oficiais, ocorreram uma média de 6.238 acidentes por dia em 

1975, contabilizando 4,3 acidentes por minuto. Entre 1970 e 1991, foram registrados 28.271.828 acidentes. 

Desses, 92.688 levaram a óbito. E para explicitar o efeito dramático do “milagre”, se em 1968 foram registrados 

454.097 acidentes no Brasil, em 1969 foram 1.059.296 casos notificados, número este que só se ampliou nos anos 

seguintes, chegando a 1.938.277 em 1975, maior índice registrado durante a ditadura militar”. (R. B. SILVA, 

2015, p. 165-166). 



Universidade Federal de São Paulo - EPPEN 

 

âmbito hemisférico e bilateral” — em confluência com o apoio direto dos EUA à conspiração 

concretizada em 1964 —, a diplomacia brasileira sob Castello Branco se diferenciou da conduta 

do restante dos ditadores neste sentido. Visto que o Itamaraty guardou alguma autonomia 

diante da Ditadura, “tolerância” que demonstrada pelos militares devido à sua “[...] percepção 

dos diplomatas como ‘militares à paisana’.” (Ibid., pp. 39, 41 e 43). Foi então que, em 1967,  

“os segmentos da burguesia que dependiam do mercado interno ou que sofriam a concorrência 

das empresas transnacionais favorecidas pelo governo [manifestaram] seu descontentamento 

por meio das entidades empresariais, como a Federação Nacional das Indústrias” — de tal sorte 

que “a eles logo se juntaram os militares da linha-dura nacionalista”, grupo dominante na 

Escola Superior de Guerra (ESG) e “[...] favorável a métodos políticos violentos [não que seus 

antecessores não o fossem] e a uma intervenção mais profunda na sociedade [...]” (Ibid., p. 44), 

com escopo mais nacional-desenvolvimentista. 

O progressivo recrudescimento da Ditadura levou à ascensão do facínora Médici (até 

então chefe do monstro criado por Golbery do Couto e Silva, o Serviço Nacional de 

Informações — SNI), cuja administração se caracteriza, nas relações exteriores, por uma 

diplomacia do Interesse Nacional. “Como havia declarado o presidente, ‘o Brasil vai bem, mas 

o povo vai mal’. Durante o governo Médici, sob o comando do [...] ministro da Fazenda, Delfim 

Neto, a economia cresceu em torno 10% ao ano entre 1970 e 1973 [...]”, de sorte que “apesar 

do arrocho salarial (Delfim Neto dizia que ‘era preciso primeiro fazer o bolo crescer, para só 

depois dividi-lo’), criou-se uma nova classe média de técnicos e profissionais liberais ligada 

ao ‘milagre’ e fortemente consumidora”. Assim, nas relações exteriores, “a autointitulada 

diplomacia do interesse nacional do chanceler Mário Gibson Barboza promoveu visíveis 

alterações de forma em relação à Diplomacia da Prosperidade de Costa e Silva” — de maneira 

que “a solidariedade terceiro-mundista foi abandonada, bem como o discurso politizado (que 

deu lugar ao pragmatismo), a estratégia multilateral cedeu lugar ao estrito bilateralismo e à via 

solitária, e as áreas de atrito com os Estados Unidos receberam maior atenção, estabelecendo- 

se um relacionamento satisfatório”. (Ibid., pp. 46 e 47). 

Ainda que esteja posta uma transitividade entre um Itamaraty mais ou menos 

“autônomo” e a fase mais repressora e sangrenta da Ditadura (munida de todas as suas 

implicações), a consolidação de uma identidade nacional através de vias fortalecedoras da 

visão de mundo da Ditadura foi conscientemente operada no uso político do futebol sob Médici. 

O futebol brasileiro possuía as estruturas adequadas para ter sua imagem consubstanciada com 
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o patriotismo reacionário da Ditadura, o simulacro da democracia racial e a ideia de “potência 

em ascensão” forjada pelo “milagre” — servindo como mecanismo perfeito para transmitir 

internacionalmente a noção de um país harmônico em torno do seu projeto nacional, 

independentemente das profundas contradições sociais e políticas daquele cotidiano brasileiro, 

muitas das quais nem de longe foram solucionadas até nossos dias. Além disso, a via solitária 

da diplomacia do interesse nacional cobrava seu preço na imagem do governo brasileiro — 

que àquela altura teve suas graves violações de Direitos Humanos chamando atenção até 

mesmo dos Estados Unidos, que não só contribuiu com o golpe, em 1964, como continuou 

enviando professores aos torturadores brasileiros ao longo dos 21 anos de Ditadura.9 A 

campanha para a Copa de 1970 sintetiza bem essas múltiplas variáveis numa ação concreta por 

parte do regime, que visava, através do futebol, ilustrar melhor o país que imaginavam existir. 

Naquele contexto, todos os poros sociais estavam sujeitos ao entupimento pela 

ideologia da Ditadura; “a partir de março de 1969, estava vetada qualquer menção negativa aos 

atos institucionais e decretos”, mesmo mês em que “[...] o governo militar decretou a criação 

do curso de Educação Moral e Cívica. Compulsório, ele visava difundir os ideais da ‘revolução’ 

de março de 1964, para que as futuras gerações fossem menos permeáveis às ideias 

‘subversivas’”. (GUTERMAN, 2014, p. 158). Em novembro daquele ano, mês seguinte à posse 

de Médici, Carlos Marighella era executado pelos protagonistas da criação do Esquadrão da 

Morte, liderados pelo facínora Sérgio Paranhos Fleury. Foi então que a soma de “[...] duas 

características — um[a Ditadura] no auge da repressão e um presidente muito interessado no 

futebol e em seus efeitos populares — acabou por transformar a Copa de 1970 na mais 

paradoxal da história brasileira”. (Ibid., p. 162). O processo que contradiz a felicidade com a 

espetacular campanha brasileira em 1970 é o que nos interessa aqui, pois nele estão contidos 

os desdobramentos construtivos do soft power através do futebol como em nenhum outro 

momento. O interesse não apenas de Médici, mas de toda a cúpula da Ditadura era evidente: 

o ministro da Educação [Jarbas Passarinho] reunira-se com Médici para discutir os 

problemas da seleção e, no mesmo instante, Havelange [então presidente da CBD] 

conversava no Planalto com os chefes do SNI, general Carlos Alberto da Fontoura, 
do Gabinete Militar, João Baptista de Oliveira Figueiredo, e do Gabinete Civil, João 

Leitão de Abreu. Ao final daquele dia, Passarinho declarou que “a discórdia nesse 

 

 

9 A falência de uma perspectiva de futuro democrático para o Brasil e [indiretamente] o decorrente 

aprofundamento de contradições sociais estruturais, duas obras da Ditadura, era de conhecimento dos operadores 

de Estado dos EUA, que lamentavam a fase mais sangrenta do regime sob Médici. “Quando o AI-5 foi decretado, 
em 13 de dezembro de 1968, o diretor de Informações e Pesquisas do Departamento de Estado escreveu uma 

análise intitulada Brazil – Requiem for Democracy na qual afirmou que a ‘mini-democracia brasileira tornou-se 

uma ditadura militar acabada”. (FICO, 2008, p. 204). 
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campo (a seleção brasileira) abala profundamente a opinião pública do país”. Logo, 

era preciso transformar a seleção num modelo de ordem e disciplina. (Ibid., p. 171). 

 

 

Foi então que se deflagrou um processo de militarização das estruturas da CBD. Antes 

deste contexto, inúmeros atritos existiram envolvendo o treinador inicialmente selecionado 

para a campanha de 1970, João Saldanha, e jogadores que passaram pelo elenco — entre os 

quais se destaca Pelé. Conhecido simultaneamente por histórias duvidosas, por ser um 

jornalista e dirigente de futebol renomado (sobretudo no Botafogo) e por ser um comunista 

notório, questão de grande atenção na época, “João Sem Medo”, como era conhecido, realizou 

toda a preparação física da seleção vitoriosa no México. “[...] Pelé vinha jogando mal havia 

algum tempo. Saldanha resolveu tirá-lo durante o treino para o amistoso contra o Chile, 

marcado para 22 de março de 1970, em São Paulo”. Além disso, “houve duras críticas à 

renovação de seu contrato com o Santos na época, por 840 mil cruzeiros novos, ou cerca de 

720 mil reais em valores atualizados, por mais dois anos, para encerrar a carreira no clube que 

o projetara”. (Ibid., pp. 166 e 167). O emaranhado de problemas envolvendo Saldanha e 

jogadores convocados para a Copa se juntou à antipatia da Ditadura pela imagem de 

“desorganização” passada pelas contradições dentro da administração do time. “Saldanha 

acabou demitido por Havelange na noite de 17 de março de 1970”, de modo que “[...] e o alvo  

da intromissão do governo era Havelange. ‘João Havelange não é mais o todo-poderoso 

presidente da CBD’, afirmou o Última Hora. ‘Ele apenas dirige, provisoriamente, uma entidade 

que vai entrar em rigoroso balanço, tendo de submeter à aprovação do governo cada um de 

seus atos”. (Ibid., pp. 169 e 171). 

De certa maneira, dentro do imaginário social em torno do futebol, pairava sobre todos 

o receio de uma repetição da campanha tímida de 1966 — tal como em 1954 temia-se uma 

repetição da frustração vivida em 1950. Causando, portanto, danos tanto nacionais quanto 

internacionais para a imagem do governo brasileiro. Não seria permitido. Foi então que o 

preparo físico coordenado por uma comissão técnica militarizada, “[...] liderada pelo 

preparador Cláudio Coutinho, um capitão do Exército que, ainda na década de 70, viraria 

técnico da equipe” — e cujo testa de ferro seria, após a demissão de Saldanha, Zagallo. 

Simultaneamente, o chefe da delegação brasileira, “[...] o brigadeiro reformado Jerônimo  

Bastos, diretor de esportes da CBD, nomeou o major Roberto Câmara Lima Ypiranga de 
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Guaranys como encarregado da segurança”10 — sendo este último um dos apontados pela 

Comissão Nacional da Verdade (2011-2014) como torturador. Misturavam-se, então, o time 

quase completamente estruturado e treinado por Saldanha — “um ano depois de Saldanha 

assumir o cargo, a seleção havia passado pelas eliminatórias da Copa com uma campanha 

impecável: seis vitórias em seis jogos, com 23 gols marcados e apenas dois sofridos” (Ibid., p. 

163) — e a estrutura militarizada da comissão técnica (e, a partir de então, consequentemente 

dos treinos) nas vésperas e durante a competição. 

A CBD, então, existia enquanto outro órgão público cuja administração passou a ser 

comandada por militares — prática padrão nos 21 anos de Ditadura; ao investigar a colaboração 

entre empreiteiras brasileiras e o regime, Pedro Henrique Pereira Campos elucida que “[...] 

havia o convite para que [generais e oficiais de alta patente em geral] integrassem a diretoria 

da[s] firma[s], de modo a obter trânsito junto ao aparelho de Estado em um momento em que 

cargos da sociedade política eram preenchidos por oficiais militares”. (CAMPOS, 2014, p. 

287). Ao mesmo tempo, era necessário estimular a mobilização popular em torno da Seleção 

de 1970; neste sentido, “o embalo cívico era dado pela marchinha que dizia ‘Noventa milhões 

em ação/Pra frente Brasil/Salve a seleção!/De repente é aquela corrente pra frente/Parece que 

todo o Brasil deu as mãos/Todos ligados na mesma emoção/Tudo é um só coração!/Todos 

juntos, vamos!/Pra frente Brasil, Brasil/Salve a seleção!’”. (GUTERMAN, 2014, p. 178). A 

esta última juntava-se a infame campanha de roupagem estadunidense: “Brasil, ame-o ou 

deixe-o”. No mesmo dia da vitória sobre o Uruguai (17 de junho), embarcaram para a Argélia 

quarenta integrantes da luta armada que foram libertados em troca da soltura do embaixador 

alemão (Ehenfried Anton Theodor Ludwig Von Hoelleben), abduzido em ação conjunta da 

Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e da Ação Libertadora Nacional (ALN). Eis então 

que na primeira página da quele 17 de junho, “[...] a Folha de S. Paulo dizia: ‘Notícias do 

México dão conta da perturbação que a notícia do sequestro provocou no ambiente do nosso 

selecionado. Pelé, Rivelino e outros jogadores manifestaram-se, condenando o ato terrorista”. 

(Ibid., p. 177). Notícias estas que se resumiam à nota oficial do Ministério do Exército: 

Causou profundo impacto a notícia chegada ao México sobre o sequestro do 

embaixador alemão. Pelé, Brito, Rivelino, Clodoaldo e outros craques lamentaram 

que maus traidores e criminosos venham a quebrar a tranquilidade e o entusiasmo da 

seleção. Lamentaram nossos craques que os terroristas, a serviço de países 
comunistas, tentem com atos criminosos atingir um país amigo. (Ibidem). 

 
 

10 Essas e outras informações estão presentes na esclarecedora matéria de Breiller Pires para o El País, publicada 

em 17 de junho de 2020. O texto está disponível em: <https://brasil.elpais.com/esportes/2020-06-07/a-selecao- 

que-presenteou-a-ditadura-com-uma-taca.html>. Acesso em 26/07/2022. 
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O esforço de construção da imagem do Brasil no exterior fica ainda mais flagrante 

quando, diante de um problema diplomático gerado pelas contradições imanentes à natureza 

do regime (a saber, uma ditadura), o futebol é conscientemente mobilizado na manifestação 

oficial do único ministério a se pronunciar sobre o ocorrido — isto tanto enquanto mensagem 

aos brasileiros quanto, naturalmente, para o restante do mundo (em especial a Alemanha, 

nacionalidade do embaixador da vez). Naturalmente, o contexto da copa foi aproveitado pela 

luta armada como forma de projeção da ação — o que naquele momento, de literal destruição 

das guerrilhas por parte da Ditadura (a ALN já tinha perdido sua principal liderança, e Lamarca 

vivia a vertiginosa perseguição que o assassinaria pouco mais de um ano depois, em 1971), 

representava muito mais uma tentativa de ataque ao regime que propriamente uma 

possibilidade concreta de divulgar o combate ao regime pelas armas e angariar mais adeptos. 

Constituído enquanto fator de conciliação das contradições nacionais, o futebol relacionado à 

política aparece neste momento como um paroxismo se comparado aos momentos anteriores. 

Como vimos, desde Getúlio Vargas não se direcionava um esforço estatal tão direto 

às estruturas formais do futebol no país (centralizado na CBD). Ao longo de fins da década de 

1940 e durante os anos 1950, as figuras centrais do Estado brasileiro se aproximavam 

publicamente do futebol quase enquanto formalidade padrão diante da possibilidade de 

fortalecimento circunstancial da imagem do governo diante da opinião pública. Através de 

Vargas, o mundo passou a ser uma variável nesse procedimento — com JK podendo usufruir 

politicamente, no bojo dos efeitos do seu plano de metas na perspectiva de futuro do Brasil, 

em 1958, da primeira vitória brasileira na Copa. Em 1962, em meio à fervura popular 

representada pelo apoio dos trabalhadores a Jango e simultaneamente ao clima de tensão social 

engendrado pelo conflito deste fervor com os objetivos da burguesia brasileira associada ao 

capital transnacional e às Forças Armadas (nascedouro do golpe, em 1964), o futebol não 

deixou de aparecer vinculado ao projeto de país — com a vitória sendo festejada por Goulart 

num momento de enfrentamento direto dos “herdeiros” do trabalhismo varguista contra o 

grande setor conservador do Brasil e seus múltiplos braços. 

Com a Ditadura, entretanto, a relação tomou outra forma. Com a péssima campanha 

em 1966, no bojo dos conflitos internos da cúpula militar que sequestrava o Estado brasileiro 

em prol de seus chefes financeiros e às distintas diretrizes diplomáticas do Itamaraty àquela 

altura, o uso político institucional do futebol viveu um hiato quando comparado ao período de 

Médici. A partir deste último, seria consolidada a imagem do país do futebol, que permeia o 
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imaginário coletivo sobre o Brasil tanto nacional (ainda que de forma decadente na atualidade) 

quanto internacionalmente — contexto em que por inúmeras vezes o futebol é o único fator 

conhecido sobre o Brasil por pessoas comuns. Não à toa, no ano de 2007, a revista inglesa 

World Soccer definiu “[...] que ‘a equipe brasileira que venceu a Copa de 1970 com tanto estilo 

tonou-se um mito, uma equipe para ser vista como representante máxima do jogo bonito”. 

(Ibid., p. 162). Dois anos após este feito, quando da aposentadoria de Pelé, o jornal inglês 

Evening Mail dedicava sua primeira página ao craque brasileiro, com o título Hail “King” Pelé 

(Salve o Rei Pelé). Frutos de um esforço complexo, que reestruturou a Confederação Brasileira 

de Desportos aos moldes militares conforme feito típico da Ditadura (estrutura esta que 

permaneceu na atual CBF), interveio diretamente na campanha para a Copa de 1970 e também 

elaborou um poderoso projeto de propaganda para a sociedade. 

“Além das políticas específicas para cada situação, que dependem muito do contexto, 

um governo pode manter ou produzir soft power ao promover uma boa imagem de seu país, 

atraindo outras nações em aspectos gerais da sua cultura, sociedade e valores políticos” 

(GUIMARÃES & AMAZARRAY, 2014, p. 151) — questão muito bem compreendida pela 

Ditadura Médici, ao munir-se da associação entre a identidade nacional brasileira e o futebol 

enquanto mecanismo político para construir uma imagem de Brasil coerente com a visão de 

mundo do regime. A mobilização do Estado em torno do desempenho no esporte, cuja (imensa) 

projeção cultural e econômica no século XX não pode ser comparada à de qualquer outro, 

aparecia, então, ao mesmo tempo como tentativa de amenizar a tenção do pior momento da 

Ditadura e esforço de soft power no contexto da diplomacia do interesse nacional — cujo 

caminho solitário poderia ser facilitado por meio de relações bilaterais, as quais, por sua vez, 

poderiam ser estimuladas a partir da campanha de 1970. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil que recebeu o futebol, ao final do século XIX, ainda se aproximava muito 

mais do mais sombrio [e maior] período de nossa história, como vimos. Na necessidade [infeliz, 

para a oligarquia aqui dominante] de transitar para o então desconhecido mundo do trabalho 

livre, a opção seguida por décadas até que qualquer estrutura mínima para os trabalhadores 

fosse formalmente estabelecida — somente a partir de 1930 — excluía aqueles que constituíam 

a verdadeira totalidade da população trabalhadora brasileira, preferindo o estímulo à imigração 

como via de efetivação do projeto de branqueamento operado de baixo pelas elites aliadas ao 
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eugenismo daqueles dias. Somente uma geração de trabalhadores posterior, após o grosso das 

grandes ondas imigratórias, passou a constituir um operariado majoritariamente urbano que se 

expandiria nacionalmente somente após o varguismo. O futebol, aqui, foi popularizado e seguiu 

se desenvolvendo em meio a essas e outras profundas contradições, de raça, classe, gênero 

profundamente ancoradas em nossa sociedade; isto em processo orgânico, conforme visamos 

explicitar — visto que a dinâmica geral das medidas institucionais, oficiais, desde organizações 

esportivas privadas a órgãos de Estado, agiu no sentido de barrar a irrefreável abrangência 

popular do esporte, que se impôs. Assim, dão-se dois momentos constitutivos de uma relação 

futebol e política: primeiro, a própria popularização passou por objetivos políticos, em torno 

de classe e raça, como por vezes ficou claro nas várzeas e mesmo clubes posteriormente 

considerados grandes; segundo, a esfera institucional passou a estabelecer a relação já após a 

auto-organização característica do momento anterior, visando, para seus interesses, o maior 

construto social dela i. e., sua abrangência entre as massas populares. 

Buscamos demonstrar que a gênese da relação futebol e política tem profundos e 

íntimos laços com o processo histórico de consolidação do Estado brasileiro e da formação, em 

conchavos (por vezes conflitantes), da burguesia industrial no Brasil — elementos chave de 

qualquer democracia burguesa, aqui estabelecidos tão tardiamente quanto ela. Em meio a tanto, 

objetivamos demonstrar os vasos comunicantes de tal processo, nos âmbitos social, político, 

econômico e cultural, com as raízes coloniais, escravocrata e militar-golpista do Brasil — 

sendo o futebol mais um instrumento à disposição da disseminação de ideias e consequente 

construção de imaginário coletivo, vinculado, em nosso caso específico, aos esforços de 

composição de uma identidade nacional. Assim, tentamos expor um itinerário que tem vai da 

chegada do futebol e sua transição à popularização, na virada entre os séculos XIX e XX; 

passando por sua consolidação enquanto ponto de interesse do Estado em sua relação com sua 

própria população e enquanto mecanismo de projeção externa; e, diante das transformações na 

política externa brasileira, da mobilização estrutural deste esporte para os interesses 

ideológicos da Ditadura Brasileira comandada por Médici. 

Fica claro que a diplomacia do interesse nacional era permeada completamente por 

uma contradição cotidiana; em meio à pouca margem de manobra da Guerra Fria, o 

rompimento do alinhamento automático aos EUA consubstanciado à antipatia geral do regime 

em meio às dinâmicas de relações bilaterais tinha como síntese um itinerário solitário de 

política externa, ainda que repleto de oportunidades. Foi então que, com o futebol já 
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popularizado e em processo avançado de profissionalização, a ação da Ditadura a partir do 

esporte caracteriza uma produção de soft power muito mais consolidada que em momentos 

anteriores — os quais, conforme buscamos mostrar, têm papel determinante em diversos 

aspectos do desenvolvimento da relação futebol e política institucional no Brasil, mas não 

deslocaram tanta atenção e esforços na direção de integrar a CBD e a Seleção Brasileira à 

ideologia do regime em todos os sentidos. Desde a imagem individual dos jogadores, que por 

vezes caía como uma luva às intenções propagandísticas da Ditadura, até o próprio processo 

de treino e a organização formal e técnica da delegação brasileira de futebol. 

O Brasil como país do futebol se consolidou com a campanha de 1970, que, 

mobilizando diversos aspectos anteriores e incorporando-os a uma dinâmica então diferenciada 

e ampliada de veiculação da imagem do país externamente, atou todas as pontas àquela altura 

ainda soltas; Pelé, o herói nacional em declínio, encerrou sua atuação da Seleção da melhor 

maneira possível e em confluência com as intenções de divulgação da Ditadura; o regime não 

poderia ter um evento melhor para buscar vincular as cifras econômicas impressionantes do 

“milagre” ao cotidiano dos brasileiros (que em grande medida não refletia tais números, 

conforme também buscamos demonstrar); as instabilidades políticas [e diplomáticas] ocorridas 

desde 1964 tinham no futebol um oponente de peso, que tranquilamente poderia desviar a 

imagem de país ditatorial e instável à nação do ame-o ou deixe-o, que dá show de patriotismo 

via apoio à Seleção. Trata-se do movimento que se poderia esperar de qualquer Estado naquela 

situação, dispondo dos mecanismos que o Brasil dispunha — com o contraditório diferencial 

de valer-se de um esporte cuja principal característica é a sua conexão com as massas para 

fortalecer a imagem de um regime que massacrou trabalhadores. 

Observamos, por fim, uma manutenção consolidada do esforço ditatorial dentro da 

dinâmica democrática em voga no Brasil desde 1985. A Seleção é componente vivo de nossa 

identidade nacional, com as campanhas vitoriosas de 1994 e 2002 recebendo tanto apoio 

institucional quanto se tornou característico durante o período aqui tratado. A CBF, sucessora 

da CBD, mantém a presença militar em suas estruturas; Carlos Alberto Parreira, por exemplo, 

atuante na comissão técnica de 1970, treinador da Seleção em 1982, 1994 e 2006, formou-se 

na Escola Nacional de Educação Física e Desportos — órgão do Exército Brasileiro, vinculado 

oficialmente à equipe de futebol da CBF desde a Ditadura Médici. Como no contexto analisado 

no presente trabalho, o futebol integra o centro de disputas políticas — com o lavajatismo, e, 

posteriormente, o bolsonarismo protagonizando o uso de camisetas da Seleção na defesa de 
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suas visões de mundo e em suas disputas conjunturais. A imagem de país do futebol vive uma 

decadência, que julgamos percorrer duas vias: I) a apropriação dos símbolos nacionais pela 

extrema-direita brasileira, consubstanciado na camiseta da Seleção, gera alguma antipatia no 

cenário de acirramento das disputas políticas do Brasil desde 2013, não mais servindo como 

sinônimo de conciliação entre distintas visões (ao menos não por completo); ao mesmo tempo, 

II) as fracas campanhas somadas a grandes vexames (vide o 7 a 1 contra a Alemanha em 2014, 

na primeira Copa disputada no Brasil desde o Maracanazo) empurram a imagem de país do 

futebol para um lugar muito mais de nostalgia que de potencial — diluída junto a tantas 

esperanças para um Brasil do futuro que têm sido frustradas pelos retrocessos de nossa história. 
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