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RESUMO 
 

 

Este trabalho pretende analisar a relação entre futebol e o regime militar brasileiro, entre 

1970 e 1985, abordando como este esporte serviu aos interesses do governo neste 

período e em contraponto observando como o futebol também foi utilizado como 

“elemento de oposição” à ditadura militar. Neste sentido, a abordagem aqui feita tenta 

partir desde a construção do futebol como elemento de identidade nacional até o 

momento em que ele se torna peça chave dentro da política dos militares e como, em 

outra perspectiva, este representou de forma “ativa” a luta em torno da 

redemocratização do país. 

 

Palavras-chaves: futebol, ditadura militar, redemocratização, identidade nacional. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 ABSTRACT  
 

 

This work intends to analyses the interface between soccer and the Brazilian military 

regime along 1970 and 1985, checking how this sport served the interests of the 

government by that time and, in counterpoint, showing how soccer was used as 

“opposing element” to the military dictatorship. By this way, the approaching made tries 

to start since the construction of the soccer as a component of national identity till the 

moment in which it seems to be main part inside the military authorities and how in 

another view it represented the “active” form of the fight of the country for 

democratization.  
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INTRODUÇÃO 
 

O futebol é um fenômeno sociocultural que tem reflexos nos campos 

econômicos e políticos não sendo simplesmente uma mera prática esportiva. Desta 

maneira, a análise desse esporte constitui uma forma eficiente de se compreender a 

sociedade brasileira. 

Esse esporte é um importante instrumento de integração social, um elo entre 

todas as classes, cores e credos, constituindo um elemento de identidade nacional que 

traz aos brasileiros um sentido de nação, um nacionalismo muito evidenciado, 

sobretudo, durante os anos de Copa do Mundo. Afinal somos “a pátria de chuteiras”, “o 

país do futebol”. 

No entanto, o futebol é ainda um tema pouco explorado no mundo acadêmico 

como afirma Jorge Ferreira, professor titular de História do Brasil da Universidade 

Federal Fluminense, no prefácio que escreveu para o livro O Brasil entra em Campo! de 

Denaldo de Souza.De acordo com Ferreira :  

Durante muito tempo alguns temas estiveram interditados ao trabalho 

do historiador. Um deles foi o esporte e, em particular, o futebol. 

Muito possivelmente as interdições se basearam em suposições 

preconceituosas, como as que falam que “futebol não é coisa séria” 1 

 Dessa forma, o preconceito em torno da temática afastou por um bom tempo as 

pesquisas historiográficas em torno do futebol. No entanto, é possível perceber que, 

ultimamente, vem crescendo cada vez mais o interesse dos pesquisadores pelo tema.  

O fato é que o futebol é certamente o esporte mais popular do mundo e precisa 

receber maior atenção por parte dos pesquisadores. Segundo Eric Hobsbawm:  

Esse jogo simples e elegante, não perturbado por regras e/ou 

equipamentos complexos, e que podia ser praticado em qualquer 

espaço aberto mais ou menos plano do tamanho exigido, abriu 

caminho no mundo inteiramente por seus próprios méritos, e com o 

estabelecimento da Copa do Mundo em 1930 (conquistada pelo 

Uruguai), tornou-se genuinamente universal 2. 

                                                           
1 SOUZA, Denaldo Alchorne de. O Brasil entra em campo: Construções e reconstruções da identidade 
nacional (1930-1947). São Paulo, SP: Annablume, 2008, p.13. 
2 HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos. São Paulo: Cia. Das Letras, 1995.p.197. 
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Sendo assim, a primeira Copa do Mundo realizada em 1930 difundiu o futebol e 

popularizou esse esporte em todo mundo, aspecto que pode ser observado, 

principalmente, durante as disputas dos mundiais entre seleções, onde milhões de 

pessoas acompanham e torcem pelos times que representam seus respectivos países. 

Nesse sentido, o futebol engloba uma capacidade mobilizadora como nenhum outro 

esporte, merecendo ser amplamente debatido e ter uma maior atenção por parte das 

comunidades acadêmicas.  

Dessa forma, sendo um expressivo fenômeno sociocultural e fonte de identidade 

nacional o futebol torna-se elemento essencial na compreensão da sociedade brasileira, 

tanto nos dias atuais quanto em períodos como, por exemplo, o regime militar em que 

os discursos de forte nacionalismo estavam presentes e onde o esporte era utilizado para 

demonstrar a força do regime, força que o governo afirmava ser refletida nas vitórias 

dos esportistas brasileiros, a exemplo da conquista do tricampeonato mundial de futebol 

pela seleção brasileira na Copa do Mundo do México em 1970. 

Desse modo, procuro analisar neste trabalho a relação entre o futebol e a 

ditadura militar, mas especificamente o uso deste esporte pelos militares, bem como sua 

utilização pelos que se opunham ao regime. No entanto, antes desta analise tento 

demonstrar como esse esporte chegou a se constituir em um elemento de identidade 

nacional permitindo que tanto o governo militar quanto os que contrapunham o regime 

utilizasse o futebol, porém, sobre diferentes perspectivas.  

Nesse sentido, o trabalho é dividido em três capítulos. No primeiro tento traçar 

um breve panorama do desenvolvimento da prática do futebol dentro do Brasil, partindo 

do momento da chegada do mesmo em terras brasileiras e sua prática inicial como 

esporte das elites, constituindo naquele momento uma identidade restrita, até a ocasião 

em que esse esporte se populariza e se eleva a elemento de identidade nacional. Para tal 

utilizo basicamente de obras como: Footballmania: Uma História Social Do Futebol no 

Rio de Janeiro,1902-1938 de Leonardo Pereira, O Brasil entra em Campo: Construções 

e Reconstruções da identidade nacional (1930-1947) de Denaldo de Souza e História 

política do futebol brasileiro de Joel Rufino dos Santos. Ainda neste capítulo tento 

demonstrar como se deu esta construção do futebol como elemento de identidade 

nacional e a influência do Estado Novo neste sentido. Por fim, procuro traçar um 

comparativo entre o uso que Getúlio Vargas fez do futebol durante a Copa do Mundo de 
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1938 com o uso que Emílio Garrastazu Médici  fez da Copa do Mundo de 1970, 

analisando suas semelhanças e suas particularidades. 

No segundo capítulo tento abordar de forma mais profunda e empírica a relação 

do futebol com a ditadura militar, entre o período de 1970 a 1985, evidenciando a 

utilização do mesmo como arma política do governo. Dessa forma, tento demonstrar a 

preocupação dos militares com o prestígio que a conquista da Copa do Mundo de 1970 

traria ao regime e de que maneira posteriormente Médici utilizou dessa conquista como 

propaganda “extraoficial” do seu governo. Tento abordar também outros momentos, 

além do caso notório do governo Médici, em que o futebol foi utilizado como forma de 

propagandear o regime ou com fins eleitorais dentro do governo militar. 

Por fim, no terceiro capítulo proponho inicialmente tratar da relação que a 

esquerda tinha com esse esporte durante os anos mais duros da ditadura militar, para 

posteriormente me ater à “outra face” que o futebol assumiu dentro do regime. Nesse 

sentido, tendo demonstrar como esse esporte teve destaque como “elemento de 

oposição” ao regime, sendo um componente importante nas campanhas pela 

redemocratização do país com a adesão de figuras representativas dentro do esporte à 

campanha das Diretas Já.Com isso, pretendi desconstruir a imagem do futebol como 

sendo apenas um esporte de alienação das massas, tentando demonstrar que ele vai além 

da alcunha de “ópio do povo” que lhe é atribuída. 

Sobre a minha motivação em elaborar este trabalho posso dizer que ela advém 

da minha paixão pelo futebol e, sobretudo, pela seleção brasileira, bem como pelo meu 

interesse em estudar o regime militar brasileiro. Dessa forma, tentei aliar as duas 

temáticas analisando de maneira critica a relação entre esses dois elementos. 

Nesse sentido, o momento que marca essa minha caminhada é o ano de 2010,  

período em que se realizava a Copa do Mundo da África e em que se comemorou os 

quarenta anos da conquista do tricampeonato pela seleção brasileira na Copa do Mundo 

do México. Este fato despertou em mim uma curiosidade adormecida sobre a relação do 

governo militar com a conquista desse título, fomentando ainda o questionamento se 

aquele teria sido o único momento em que o regime havia tido interesse sobre o esporte. 

Sendo assim, pretendi partir do caso mais notório, a Copa do Mundo de 1970, indo em 

direção as Copas subseguintes dentro do regime militar, buscando, através das fontes, as 

quais tive acesso, como as revistas: Veja, Placar e O Cruzeiro e os Jornais:  Folha de 
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São Paulo e o Jornal do Brasil, essa provável ligação do futebol  com o regime de 

exceção vivido pelo Brasil a partir do golpe de 1964. Posteriormente ampliei minha 

pesquisa para uma analise desta relação como um todo e não apenas em relação à 

seleção brasileira, não limitando esta analise apenas aos anos de Copa do Mundo. 

No entanto, até o momento o trabalho não me parecia pronto, sobravam 

questionamentos sobre se o futebol, durante a ditadura militar, havia sido apenas um 

instrumento do governo. Estes questionamentos me fizeram buscar através das fontes 

uma provável relação do futebol com os movimentos que de alguma forma combatiam o 

regime. Neste sentido, surge o que foi o terceiro capítulo deste trabalho, onde tento 

mostrar o “outro lado da moeda” não restringindo a análise do futebol, dentro do regime 

militar, a uma única via, dando uma unidade maior ao texto e tornando o trabalho mais 

completo. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO  1  
 

 FUTEBOL, POLÍTICA E IDENTIDADE NACIONAL. 

 

O futebol, como o conhecemos, fruto da cultura inglesa, parece ter encontrado 

no Brasil seu “solo” mais fértil, afinal a seleção brasileira é a maior campeã mundial no 

esporte. No entanto, a construção do futebol como “esporte nacional”, rendendo 

referências como “o país do futebol”, assim como a consequente afirmação deste como 

símbolo de uma “identidade nacional”, é algo que foi devidamente construído nas 

primeiras décadas do século XX. 

Neste capítulo pretendo demonstrar como o futebol se transforma em um esporte 

das massas sendo elevado a elemento de identidade nacional. Para tal utilizo de duas 

obras de suma importância para esta analise: Footballmania: Uma História Social Do 

Futebol No Rio de Janeiro, 1932-1938 de Leonardo Pereira e O Brasil entra em 

Campo: Construções e Reconstruções da identidade nacional (1930-1947) de Denaldo 

de Souza. Ambas tratam da construção do futebol como identidade nacional, embora a 

obra de Pereira, devido ao seu recorte temporal (1902-1938), traga informações 

indispensáveis sobre os primeiros tempos do futebol no Brasil, a formação dos 

primeiros clubes, os primeiros jogos e competições, bem como a popularização do 

esporte e a apropriação deste pelo Estado Novo, constituindo uma das principais obras 

sobre o futebol brasileiro. Já Souza, que trata do período de 1930 a 1947, vem 

demonstrar que a construção dessa identidade nacional, não parte apenas do governo, 

mas, também, por parte das classes populares e da imprensa.  

Nesse sentido, devido, não somente, aos recortes temporais, as obras se 

complementam e são fundamentais para a compreensão de como o futebol tornou-se um 

fenômeno de massa no Brasil, sendo, portanto, a base para a discussão presente neste 

capítulo. A importância destas obras está também presente no fato de serem trabalhos 

pertencentes a uma historiografia atual, ambas foram lançadas já nos anos 2000, sendo, 

então, obras de caráter revisionista, desconstruindo assim algumas generalizações a 

cerca do tema, como, por exemplo, o momento da popularização do futebol entre as 

classes populares, que como afirmam os dois autores, se deu bem antes do que afirmava 

a antiga historiografia. 
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No entanto, obras importantes como História política do futebol brasileiro de 

Joel Rufino dos Santos, lançada em 1981, não podem ser descartadas. O trabalho de 

Rufino dos Santos traz elementos importantes sobre a história do futebol brasileiro em 

um formato que se assemelha a uma crônica, devido, de forma mais especifica, à sua 

narrativa e pelo uso de expressões típicas do linguajar futebolístico, o que leva o próprio 

autor a afirmar que o seu livro “é apenas uma crônica” 3. Santos analisa o futebol como 

uma “luta de classes das boas”4, para o autor em determinado momento esse esporte 

torna-se uma luta de classe representada pelo “futebol da elite” versus “futebol do 

povo”, ou seja, uma disputa entre a elite burguesa e o povo formando pelos 

proletariados. Afirma ainda que para compreender a sociedade brasileira é preciso fazer 

“a história do seu futebol”5. Dessa maneira, a obra aborda a popularização e a 

construção do futebol como elemento de identidade nacional a partir de um viés 

marxista. 

Voltando ao ponto principal deste capítulo, a construção do futebol como 

elemento de identidade nacional, é necessário, antes de qualquer coisa, traçar um ponto 

inicial para tal processo, ou seja, a “chegada” do futebol no Brasil, para posteriormente 

entender sua elevação a elemento identificador da nação e o seu consequente uso como 

“arma política” do governo. 

Dessa forma, segundo Pereira, o futebol foi introduzido no Brasil por Charles 

Miller e Oscar Cox (ambos brasileiros e filhos de ingleses, que ao estudarem na Europa 

trouxeram para o seu país de origem uma nova modalidade esportiva, ainda recente, 

porém rapidamente difundida no “Velho Mundo”) que inicialmente era praticado pela 

elite, os chamados “sportmen”. Segundo Souza “Eles foram os responsáveis pela 

fundação dos primeiros clubes, foram também seus primeiros dirigentes, jogadores e 

torcedores”.6 Deste modo, como afirma Joel Rufino dos Santos, “o que Charles Miller 

nos trouxe, em 1884, foi um esporte universitário e burguês. Elegante e obediente a um 

código. Esporte de Gentlemen [...]”.7 

                                                           
3 SANTOS, Joel Rufino dos.. SANTOS, Joel Rufino dos. História politica do futebol brasileiro. Sao 
Paulo: Brasiliense, 1981.p. 78. 
4 Idem, p.17. 
5 Idem, pg.78. 
6 SOUZA, Denaldo Alchorne de. O Brasil entra em campo: Construções e reconstruções da identidade 
nacional (1930-1947). São Paulo, SP: Annablume, 2008, p.28. 
7 SANTOS, Joel Rufino dos OP.Cit.p.12-13. 
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 Esses sportmen davam ao futebol um aspecto fidalgo, um tom de elegância e 

refinamento, tanto pela maneira como se vestiam para atuar em campo, quanto pela 

maneira como se comportavam dentro dele. Dessa forma, atraiam tanto o interesse da 

alta sociedade paulista, que já conhecera o esporte há alguns anos antes, através de 

Charles Miller, quanto da alta sociedade carioca, que teve o esporte “introduzido” dois 

anos mais tarde por Oscar Cox. Sobre o futebol no Rio de Janeiro Pereira afirma que: 

“De diversão de grupos restritos de jovens que haviam estudado na Europa, o futebol 

convertera-se em pouco tempo em um promissor atrativo nos círculos refinados do Rio 

de Janeiro”.8 

A partir deste momento o futebol torna-se um esporte popular entre as elites que 

o via com bastante apreço e como privilégio da alta sociedade. Segundo Souza, “O foo-

ball funcionava como símbolo de status quo, como diferenciador de classes, um 

referencial para as pessoas que queriam ter bom gosto e ser aceitos na alta sociedade”.9 

Os jornais da época, através das crônicas esportivas, descreviam toda a elegância e o 

refinamento tanto dos torcedores quanto dos atletas durante as partidas. Apesar disso, o 

esporte já atraia a atenção das classes menos favorecidas que tentavam acompanhar os 

jogos fazendo dos morros, que circundavam os estádios, suas arquibancadas. Começava 

assim o processo de popularização do futebol que agora não se restringia apenas a alta 

sociedade e tão pouco poderia ser considerado um elemento de diferenciação de classe. 

Entretanto, em campo esse estava longe de ser um esporte democrático já que as classes 

menos abastadas, até então, só praticavam o esporte nos campos de várzea e não 

poderiam configurar em nenhum dos clubes existentes. 

Contudo, o processo de popularização do futebol teria seu marco “inicial” a 

partir dos jogos de 1908 contra o selecionado Argentino, momento que pode ser 

considerado o “estopim”10 da paixão pelo futebol e do surgimento do esporte como 

possível identidade nacional. A disputa entre um selecionado brasileiro e um argentino 

no Rio de Janeiro foi acompanhada de um entusiasmo sem precedentes. De acordo com 

Pereira, “Atraindo uma multidão nunca antes vista, esses jogos extrapolavam os limites 

dos habituais frequentadores dos jogos da Liga, levando ao campo um público amplo e 

                                                           
8 PEREIRA, Leonardo  Affonso  de  Miranda.  Footballmania: uma história  social  do futebol no Rio 
de Janeiro, 1902-1938. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p.36. 
9 SOUZA, Denaldo Alchorne de. OP.cit. p.28. 

  10 PEREIRA, Leonardo  Affonso  de  Miranda.Op.cit.p.134. 
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diversificado”. 11 Esse público heterogêneo estava munido de um “furor nacionalista”12 

todos unidos pela mesma emoção e torcendo por um time em comum. O esporte que 

outrora era considerado fidalgo e refinado com os jogos contra os argentinos ampliou 

seu número de adeptos. Segundo Pereira:  

Construído a princípio por seus próprios praticantes como símbolo de 

uma identidade restrita, o jogo transformava-se, em momentos como 

aquele, em um poderoso evento de massas – em um processo que, 

tendo nos anos seguintes um grande incremento, pode nos ajudar a 

entender o movimento que acabaria por fazer do futebol um meio de 

identificação entre amplas parcelas da sociedade. 13 

O futebol que inicialmente foi introduzido no Brasil como esporte refinado e 

elegante e, portanto, praticado pelas elites foi aos poucos se transformando, também, em 

um esporte das classes populares o que pode ser observado mais claramente no 

momento das primeiras disputas entre as seleções de Brasil e Argentina. Portanto, o 

esporte que surge como uma identidade restrita no decorrer das décadas começa, a partir 

deste momento, ganhar contornos nítidos de uma identidade nacional. 

Os jogos de 1908 seriam precedentes para que na década de 1910 o futebol 

ganhasse força como futuro esporte nacional e que fosse praticado de forma intensa por 

todas as classes sociais nas mais diversas regiões do Rio de Janeiro. A partir deste 

momento surgem vários times no subúrbio carioca o que faz com que o esporte se 

propague muito além dos bairros nobres14, exigindo inclusive mudanças nos 

campeonatos que agora inevitavelmente teriam representantes dos bairros mais distantes 

e modestos da cidade e, consequentemente, se estenderia a negros e pobres, se 

contraponto assim ao caráter inicial de esporte das elites. De acordo com Pereira: 

De elemento de diferenciação, o futebol transformava-se em uma 

prática que, admirada por todos, ganharia uma força social somente 

experimentada pelo carnaval – que já conseguia há tempos empolgar 

parcelas muito diferentes da população carioca.15  

                                                           
11 PEREIRA, Leonardo  Affonso  de  Miranda.OP.Cit. p.104. 

  12 Idem.p.107 
13 Idem. p.109. 

  14 Idem, p.166. 
15 Idem, p.127. 
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Entretanto, seria outro evento que viria a consolidar de vez a “febre do futebol” 
16 ou a “footballmania”17em terras brasileiras - o campeonato sul-americano de 1919 - 

que seria realizado no Rio de Janeiro.Segundo Souza:  

Tratado como um assunto de utilidade pública, o campeonato sul-

americano recebia todo o apoio de jornalistas esportistas e autoridades 

como o ministro da Fazenda, que reduziu em 50 % os preços das 

passagens dos navios e trens usados pelas delegações estrangeiras. 

Grande marco para o esporte nacional a competição era saudada por 

cronistas que viam nela um evento que “enche-nos de orgulho e 

satisfaz o nosso patriotismo”.18 

Todo esse patriotismo aumentaria após o Brasil se consagrar campeão do sul-

americano vencendo o Uruguai, por 1 a 0, e tendo como “heróis” do jogo: 

Friedenreich19, autor do gol da vitória, e, sobretudo, Marcos Mendonça, primeiro 

goleiro a defender o gol da seleção e um dos maiores representantes sportmen. O título 

sul-americano foi o primeiro grande título da seleção brasileira e por tal feito o Rio de 

Janeiro, a então capital federal e sede do campeonato continental, literalmente parou em 

comemoração ao grande feito do selecionado nacional. A partir deste momento o 

futebol torna-se de fato um fenômeno de massa na sociedade brasileira, agregando em 

um mesmo sentimento patriótico as mais elevadas e as mais modestas classes, sem 

distinção de cor ou sexo.Dessa forma, a elevação do futebol como esporte nacional  

partiu da sociedade como um todo, incluindo a imprensa que contribuiu bastante ao 

divulgar o esporte através das crônicas esportivas, bem como os políticos que viram na 

difusão do esporte uma grande forma de se articularem em meio ao povo. 

Nesse sentido, surge a figura de Getúlio Vargas que governaria o país durante 

quinze anos ininterruptos (1930-1945), sendo que de 1937 a 1945 esse governo foi de 

cunho ditatorial, período denominado de Estado Novo. E foi durante a chamada Era 

Vargas que o futebol, antes amador e disputado pelos sportmen em um discurso da 

prática do “Sport pelo Sport”20, sai do amadorismo e torna-se profissional.De acordo 

com Souza:  

                                                           
16 Idem, p.135 
17Termo concebido, em 1915, pelo sociólogo Fernando de Azevedo segundo Leonardo Pereira. 
Op.cit.p.203 
18  PEREIRA, Leonardo Affonso  de  Miranda. OP.cit. p 135. 
19  Arthur Friedenreich foi um futebolista paulista e uma dos primeiros ídolos do futebol brasileiro.  
20 SOUZA, Denaldo Alchorne de. OP.cit.p.28 
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Durante as últimas décadas o esporte tinha passado por um intenso 

processo de ampliação e democratização. Os torcedores aumentaram, 

fazendo com que a atividade virasse um grande negócio para os 

clubes. Os jogadores passaram a ser recrutados entre as camadas mais 

pobres da população, com uma intensa participação de elementos 

negros e mestiços [...] Todo processo se consolidou com a 

profissionalização em 1933,quando no Rio de Janeiro, foi criada a 

Liga Carioca de Futebol 21 

Dessa forma, a profissionalização impulsionou a popularidade do futebol. A 

partir do momento em que esse esporte se torna um meio de ascensão social por parte 

das classes populares, para o jogador o esporte agora era o seu trabalho, há um aumento 

considerável no número de adeptos, agora não buscando o esporte apenas como forma 

de lazer, mas, também, como meio de ganhar a vida. Entretanto, inicialmente a 

profissionalização do futebol provocou uma cisão entre os cariocas e os paulista, que 

discordavam quanto a essa questão, o que fez com que Vargas, em 1935, iniciasse uma 

tentativa de “oficialização dos esportes”. Esta oficialização:  

[...] seria um meio de reunir forças separadas pela cisão, dando-lhe por  

intermédio do governo, um programa comum para se cumprir em paz 

.Tal definição, centrada nas divisões entre os grêmios futebolísticos 

causadas pelo desacordo entre profissionalistas e amadoristas, 

apontava o caminho da harmonia que o governo esperava estabelecer 

através do jogo e para além dele. 22 

Nesse sentido, esta seria feita pelo reconhecimento e apoio econômico as 

práticas esportivas mediante a fiscalização do estado, resultando na intervenção direta 

do poder público nos desportos que só seria consolidada em 1941. Enquanto isso, o 

governo tomava medidas para intervir diretamente nos esportes. De acordo com Souza:  

[...] a medida mais enérgica por parte do governo federal foi a 

adaptação da Lei Getúlio Vargas – que tratava da censura no meio 

artístico – aos eventos esportivos, igualando os profissionais do 

futebol aos artistas de teatro. Com essa lei, a censura Policial passava 

                                                           
 21 Idem. p.40. 
22 PEREIRA, Leonardo  Affonso  de  Miranda. OP.cit. p.335. 
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a inspecionar o comportamento dos jogadores e o cumprimento de 

seus contratos 23 

O governo a partir deste momento ficou mais atento a questões que giravam em 

torno do futebol, que se propagava cada vez mais. Nesse sentido, um fator que foi 

fundamental para a propagação desse esporte foi a difusão das novas tecnologias de 

comunicação em massa como o rádio, segundo Souza: “A ampliação das transmissões 

radiofônicas de eventos esportivos na década de 1930 propiciou um aumento ainda mais 

significativo do público do foo-ball” 24. Através do rádio o locutor levava a emoção do 

campo para dentro da casa do torcedor, não era mais preciso necessariamente estar 

dentro do estádio para acompanhar as partidas, desta maneira, o futebol atraia uma parte 

da população que não atingia anteriormente. Pereira afirma que: “Ao atrair para o 

esporte, segundo um de seus entusiastas ,‘gente que, por diversas razões não pode ir aos 

campos e que não iria mesmo’, o rádio aparecia para alguns cronistas como um 

poderoso ‘instrumento de propaganda’ do futebol”25 O rádio seria um poderoso 

instrumento de propaganda não apenas para o futebol, mas para o próprio governo de 

Getúlio Vargas que unindo esses dois fenômenos de massa, o rádio e o futebol, teria nas 

mãos um instrumento bastante eficaz para a proliferação dos ideais do seu governo. 

Sobre o Rádio, o historiador Eric Hobsbawm, afirma que:  

Era simplesmente um veículo, não uma mensagem. Mas sua 

capacidade de falar simultaneamente a incontáveis milhões, cada um 

deles sentindo-se abordado como indivíduo, transformando-o em uma 

ferramenta inconcebivelmente poderosa de informação de massa, 

como governantes e vendedores logo perceberam, para propaganda 

política e publicidade.26 

Nesse sentido, o rádio passa a transmitir, além do discurso do chefe de estado, os 

jogos de futebol ao público. Vargas sabendo da força desses dois elementos unidos fez 

bom uso dessa nova tecnologia de comunicação em massa. 

Desde o início do seu governo Vargas se aproximou bastante dos esportes, 

sobretudo do futebol, vendo neste um elemento importante para sua política, algo que 

na Europa já era debatido desde o final da Primeira Guerra Mundial. “Países como Itália 

                                                           
23 SOUZA, Denaldo Alchorne de.  OP. cit., p.52. 
24 Idem,p.31. 
25 PEREIRA, Leonardo  Affonso  de  Miranda. OP. Cit. p.317. 
26 HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos. São Paulo: Cia. Das Letras, 1995.p.194-195. 



 

 

17 

e, posteriormente a Alemanha já utilizavam as atividades desportivas como uma forma 

de auto-afirmação nacional.”27 Deste modo, Vargas foi inspirado pelo ditador fascista 

Mussolini que usou a conquista do mundial pela seleção Italiana durante a Copa do 

Mundo de 1934,disputada na própria Itália, como forma de propaganda do seu regime. 

Santos afirma que Mussolini “queria provar a superioridade do fascismo sobre a 

democracia e o socialismo [...]”.28 Dessa maneira, a conquista do mundial realizado em 

casa pelos italianos seria(e foi) uma excelente forma de propaganda da força do 

fascismo e da Itália de Mussolini. 

 Dessa maneira, Vargas, que tinha uma notória admiração pela figura do ditador 

italiano, pretendia da mesma forma utilizar uma provável conquista da Copa do Mundo 

de 1938, fazendo com que a relação do governo, agora um regime ditatorial, instalado 

em 1937 e chamado de Estado Novo, estreitasse ainda mais sua relação com o futebol. 

Nesse sentido, como afirma Leonardo Pereira, “Seria mesmo a Copa de 1938, no 

entanto, que marcaria de forma definitiva a aproximação do governo de Getúlio Vargas 

com o futebol”.29Como resultado dessa aproximação definitiva com o futebol Vargas 

nomeou a sua filha, Alzira Vargas, como madrinha da seleção brasileira e Lourival 

Fontes, seu homem de confiança e Ministro da Propaganda do Estado Novo, como 

chefe da delegação.  

A nomeação de Lourival Fontes como chefe da delegação demonstrava a 

preocupação de Vargas com a conquista do mundial da França. Dessa forma, o governo 

depositava a esperança da vitória na presença de jogadores negros como Leônidas da 

Silva e Domingos da Guia, presença essa que dava ao selecionado brasileiro um caráter 

verdadeiramente nacional, já que a equipe agora estava livre da segregação racial, tão 

debatida desde os primórdios da popularização do esporte por intelectuais como Mário 

Filho e Gilberto Freyre. Nesse sentido, Pereira afirma que: “A importância que Mário 

Filho atribuía aos jogadores negros desde o início de sua atividade na imprensa 

esportiva ganhava, durante a disputa do torneio mundial na França, contornos nítidos”.30 

De acordo com Pereira, para Mário Filho, jornalista, e Gilberto Freyre, 

sociólogo, a presença do negro no futebol brasileiro era um grande fator de 

diferenciação e de criação de um estilo genuinamente nacional, um estilo que misturava 

                                                           
27 SOUZA, Denaldo Alchorne de. OP. cit., p.36. 
28 SANTOS, Joel Rufino dos. OP. cit. p.36. 
29 PEREIRA, Leonardo  Affonso  de  Miranda. OP. Cit. p.336. 
30 Idem, p.331. 
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a capoeira com o samba  e que dava aos atletas negros toda uma agilidade especial 31. 

Segundo o autor, o livro Casa-grande e senzala, publicado em 1933 por Freire, era o 

respaldo intelectual para tal debate que neste ponto se tornava uma realidade.32 

Essa realidade, a presença de jogadores negros na seleção brasileira, traria ao 

Brasil vitórias em campos franceses rendendo à seleção o terceiro lugar no mundial, 

sendo até aquele momento a melhor posição já alcançada por um selecionado brasileiro, 

e uma consequente relação da vitória atribuída a Getúlio Vargas, que pode ser 

observada desde a primeira vitória no mundial sobre os poloneses.Nesse sentido,Souza 

afirma que : “Após a partida, inúmeros torcedores mandaram telegramas para o 

presidente Getúlio Vargas, congratulando-o pela vitória da seleção na França”.33 Mesmo 

não sendo campeã do mundial (embora para a torcida brasileira o time fosse o “campeão 

moral” devido a controversa vitória da Itália por 2 a 1,nas semifinais, que gerou 

inclusive especulações sobre o anulação da partida,o que não ocorreu) o orgulho cívico 

e o nacionalismo tão desejado pelo Estado Novo estavam implantados.De acordo com o 

Correio de Pernambuco de 1938,citado por Souza, “Os futebolistas brasileiros fizeram, 

nestes últimos dias, mas pelo Brasil do que qualquer propaganda paga, que acaso se 

tenha feito até hoje”. 34 

Nesse sentido, não era a toa que Vargas havia colocado como chefe da delegação 

o Ministro da Propaganda, Lourival Fontes, que era o responsável pelo Departamento de 

Imprensa e Propaganda, o DIP.Sendo assim, mesmo não trazendo o título a seleção 

propagou os ideais do Estado Novo, sendo neste caso a conquista do título, ou melhor, a 

falta dele, um mero detalhe. De acordo com Souza : 

Para o governo mais importante que as vitórias dos jogadores era o 

entusiasmo que atingia todos os cidadãos, fossem eles ricos ou pobres, 

negros ou brancos. Mais do que uma representação positiva da 

harmonia social o entusiasmo pelo futebol combinaria o nacionalismo 

e o orgulho cívico, tão defendidos pelo Estado Novo. Era preciso 

incentivar e controlar essa forma de manifestação social .35 

Com esse objetivo foi criada em 1941 o CND (Conselho Nacional de 

Desportos).Segundo Souza :   
                                                           
  31 Idem,p.332-334 
  32  Idem,p.332 

33 SOUZA, Denaldo Alchorne de. OP.cit. p.65. 
34 Diário de Pernambuco, 1938, apud: SOUZA, Denaldo Alchorne de. OP.cit. p.67. 
35 SOUZA, Denaldo Alchorne de. Op.cit. p.70. 
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[...] através do CND o Estado consolidou o processo de oficialização 

dos esportes, que se iniciou nos primórdios do regime, mas que 

ganhou consenso no interior dos campos esportivos e políticos entre as 

olimpíadas de 1936 e a Copa do Mundo de 1938. O futebol em 

particular, servia como instrumento poderoso para a disseminação e 

legitimação do arcabouço ideológico do regime, que propagandeava a 

harmonia social e o nacionalismo. 36  

Com isso, Getúlio Vargas fez do futebol sua principal arma política-ideológica 

divulgando através deste, sobretudo através da seleção brasileira, o nacionalismo, um 

dos sustentáculos de sua ditadura. De acordo com Pereira, :  

Misturando o entusiasmo esportivo pelas vitórias brasileiras com um 

orgulho cívico que era alimentado pelo novo regime, ele fazia dessa 

mistura um grande benefício para a nacionalidade. Um dos pilares 

principais sobre os quais se assentava sua propaganda, o nacionalismo 

do Estado Novo podia assim ser alimentado pelo entusiasmo gerado 

pelos jogos do selecionado brasileiro.37 

Com isso, o futebol passa a ser um elemento central no projeto ideológico do 

Estado Novo na medida em que esse esporte alimentava o sentimento de nacionalismo 

dos brasileiros. Segundo Pereira:  

A maior mostra da importância que o futebol ia assumindo nessa 

segunda fase do governo de Getúlio Vargas fora dada, porém, pelo 

secretário-geral do Interior e Segurança, Átila Soares – que após o 

jogo contra os poloneses enviou um telegrama ao prefeito da cidade 

do Rio de Janeiro. Nele o secretário afirmava que a irradiação da 

vitória brasileira teria servido no Brasil como “propaganda da maior 

eficiência”, lembrando por isso ao prefeito “o quanto seria útil ao país 

a realização de um campeonato mundial de foot-ball em território 

nacional”. Sugeria, assim, a construção de “uma praça de sports à 

altura do acontecimento [...] ”.38 

A “praça de sports”  e o campeonato mundial só seriam efetuados em 1950, com 

a construção do Estádio Jornalista Mário Filho, o popular Maracanã, e a realização da 

Copa do Mundo no Brasil, já durante o governo de Eurico Gaspar Dutra. Porém, a 

                                                           
36 Idem, p.79. 
37 PEREIRA, Leonardo  Affonso  de  Miranda. OP.cit. p.337. 
38  Idem. p.336-337 
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intenção de sediar um Mundial de Futebol já estava presente no governo Vargas, fato 

que foi impossibilitado pela Segunda Guerra Mundial.  

No entanto, Vargas não foi o único e nem o primeiro presidente a buscar uma 

aproximação com o futebol. Segundo Souza:  

Em 1927 o presidente Washington Luiz, procurando se aproximar 

desta atividade de crescente popularidade – foi ao estádio São 

Januário, no Rio de Janeiro, para prestigiar a final do campeonato 

brasileiro de seleções. Ao chegar, foi aplaudidíssimo pelos cinquenta 

mil torcedores que lotavam as arquibancadas para assistir a partida 

entre paulistas e cariocas. 39 

No entanto, diferentemente de Washington Luiz, Vargas teve uma aproximação 

mais direta e efetiva com o esporte, bem como o presidente Emílio Garrastazu Médici 

em 1970. Médici, assim como Vargas em 1938, utilizou a seleção brasileira como “arma 

politica-ideológica” durante a Copa de 1970, fazendo da conquista do tricampeonato 

mundial uma propaganda “extraoficial” do seu governo. Entretanto, enquanto Vargas 

fez bom uso do rádio, Médici fez da televisão sua principal aliada.  

A copa do Mundo 1970 foi o primeiro mundial de futebol a ser televisionado ao 

vivo para o Brasil, fato que foi responsável para que a adoração e o entusiasmo em 

torno da seleção, comandada por Mário Jorge Lobo Zagallo, fosse ainda maior, já que 

foi possível acompanhar ao vivo pela TV as grandes jogadas de Pelé e companhia. 

Dessa maneira, o governo de Médici fora beneficiado pelo fato de milhões de brasileiro 

terem acompanhado o capitão da seleção, Carlos Alberto, levantar a taça conquistada no 

Estádio Azteca, no México, palco da final entre Brasil e Itália. Se 1938 o selecionado 

brasileiro havia perdido para os italianos por 2 a 1, nas semifinais, em 1970 a seleção 

teve sua revanche e venceu a Itália, na final, por 4 a 1. 

Entretanto, as posturas de Vargas e Médici não coincidem apenas no fato de 

ambos terem usado os meios de comunicação de massa mais populares da época, o 

rádio e a televisão respectivamente, para propagarem o sentimento de patriotismo em 

torno da seleção e fazerem propagandas dos seus regimes por meio das vitórias desta. 

Tanto Vargas quanto Médici recepcionaram as delegações brasileiras antes das mesmas 

partirem para a disputa dos seus respectivos mundiais. Embora os atos conservem suas 

particularidades, esses foram muito semelhantes como se pode observar. Segundo Souza 
                                                           

39 SOUZA, Denaldo Alchorne de. OP.cit. p.34. 
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: “Antes da viagem para a França, Getúlio fez questão de receber os atletas. 

Recomendou que voltassem como campeões mundiais, pois o título era de suma 

importância para o futuro do país”.40Ainda sobre a recepção de Vargas à 

seleção,Gilberto Agostino, em sua obra Vencer ou morrer: geopolítica e identidade 

nacional, relata que :  

Na despedida dos jogadores, um pouco antes do embarque para a 

França, o presidente fez questão de, pessoalmente, desejar sorte a 

seleção brasileira. Vestida a caráter a delegação foi ao palácio do 

catete, onde Vargas cumprimentou-a, detendo-se um pouco mais no 

craque da seleção, Leônidas da Silva, jogador negro que ficaria mais 

conhecido como Diamante Negro.41 

O mesmo ato foi repetido 32 anos mais tarde por Médici que recebeu a seleção 

antes desta viajar para México como relatou a revista O Cruzeiro: “Eles já estão no 

México, jogadores, comissão técnica e chefia da delegação. A eles o presidente Médici 

augurou, nas escadarias do Palácio Laranjeiras, que tragam de vez a Copa”.42 Se em 

1938 Leônidas da Silva recebeu maior atenção do presidente Getúlio Vargas, em 1970 

Pelé,certamente, foi o centro das atenções durante a recepção que o presidente 

Garrastazu Médici ofereceu aos futuros tricampeões do mundo. 

Podemos observar, entretanto, que enquanto Vargas construiu em torno do 

futebol um ideal nacionalista e ,até certo ponto, um patriotismo ufanista, Médici se 

beneficiou de um cenário já bem arquitetado, tendo em vista as conquistas do futebol 

brasileiro nos mundiais 1958 e 1962,  e até mesmo, anos antes, a comoção que a derrota 

na Copa do Mundo de 1950 provocou nos brasileiros. Dessa forma, o nacionalismo 

mediante a utilização do futebol, tão perseguido e alcançado, por Vargas durante o 

Estado Novo pode ser observado muito além da movimentação pública em torno da 

seleção brasileira que disputou a copa de 1938. Esse sentimento se propagou pelos anos 

seguintes estando presente até os dias de hoje. Seja nos momentos da alegria pela vitória 

ou da tristeza por uma derrota, o nacionalismo se faz presente na relação do povo com a 

seleção brasileira de futebol.  

                                                           
40 Idem, p.63. 
41 AGOSTINO, Gilberto. Vencer ou morrer: geopolítica e identidade nacional, Rio de Janeiro, Faperj : 
Mauad,2002,p.144. 
42 Revista O Cruzeiro, 12 de Maio. 1970, p.2. 
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Dessa forma, tal aspecto pode ser observado em uma matéria publicada pela 

Revista Veja que relatou sobre a fatídica derrota do Brasil para a Holanda no mundial da 

Alemanha em 1974. A matéria intitulada “Pobres alegrias e tristezas” resume bem tal 

aspecto ao falar da reação exacerbada dos torcedores brasileiros após as vitórias durante 

a competição e, sobretudo, após a derrota na segunda fase do mundial afirmando que:  

Num passado recente, a Copa do Mundo já proporcionou ao país 

manifestações de tristeza e alegria mais legítimas: em 

1950,quando,precisando apenas de um empate para arrebatar o título 

mundial, a seleção brasileira foi derrotada pelo Uruguai no Maracanã, 

no Rio de Janeiro; e em 1958,1962 e 1970 quando a explosão de 

euforia pela conquista definitiva da taça Jules Rimet uniu num mesmo 

carnaval todo o país e até mesmo suas embaixadas no exterior. Desta 

vez, contudo, a pálida atuação do selecionado brasileiro proporcionou 

algumas insólitas e, às vezes, incompreensíveis demonstrações de boa 

parte da torcida.43 

Nesse sentido, a mesma matéria ainda traz a reação de um torcedor após a vitória 

do “ carrossel holandês” 44 sobre o Brasil: 

Vestido com uma camisa número 10 Ecy dos Santos, um baterista da 

banda da rua Djalma Ulrich, em Copacabana no Rio, foi conduzido ao 

Hospital Souza Aguiar, depois do segundo gol holandês, como o que 

se supunha ser um enfarte. Consciente, Ecy anunciou aos médicos que 

o receberam: “Estou morrendo de desgosto, sou um patriota 

inconformado”. Diagnosticou-se, depois, que o patriota tivera apenas 

um chilique nervoso regado a álcool.45 

Com isso, é possível perceber na atitude do torcedor,diante da derrota da 

seleção, o ufanismo em torno do futebol que fora construído ainda durante o governo 

Vargas. No entanto, a maior tristeza por uma derrota do futebol brasileiro foi sem 

dúvida na Copa do Mundo de 1950 realizada no Brasil, na qual a seleção brasileira foi 

vice-campeã ao perde para o Uruguai no recém-inaugurado Maracanã, em um episódio 

que ficou conhecido como “Maracanazo” ou “a tragédia do Maracanã”, momento em 

                                                           
43 Revista Veja 10 de Jul.1974, p.22. 

  44 A seleção holandesa de 1974 foi assim chamada devido ao seu estilo de jogo dinâmico onde os   
jogadores não guardavam  posições, se reversando entre elas durante as partidas. 

45  Revista Veja 10 de Jul.1974, p.22. 
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que houve uma grande comoção dos brasileiros tanto dos que estavam no estádio como 

dos que acompanhavam a transmissão da partida via rádio.  

A partir desse momento a CBD (Confederação Brasileira de Desportos) atual 

CBF (Confederação Brasileira de Futebol) decidiu mudar a cor do uniforme da seleção 

por considerar que a camisa branca deu “azar” na disputa pelo título. Antes do 

Maracanazo, o uniforme titular brasileiro era composto de camisa branca com gola azul, 

posteriormente seriam experimentadas outras combinações até que no final 1953 o novo 

uniforme seria definido, sendo composto por camisa amarelo como gola verde, tal como 

é utilizado atualmente, tendo sido a mudança feita em decorrência da derrota do Brasil 

para o Uruguai em 1950.46 

Após a derrota para o Uruguai deu-se início a uma verdadeira “caça ás bruxas” 

na tentativa de encontra um culpado pela “tragédia”.Gilberto Agostino trata dessa busca 

por culpados,que foi muito além do dito “azar” dos uniformes.Segundo o autor: “Com a 

derrota vieram as mais diferentes explicações. Exorcizaram-se os culpados. Barbosa 

falhou, Flávio Costa errou, Bigode tremeu, a torcida não apoiou quando o time 

precisava e até o presidente Dutra deu azar!”.47 

A “culpa” do presidente Dutra seria citado ainda em matéria intitulada “Gighia 

ou Dutra?” publicada pela Revista Veja onde  Peracchi Barcellos, governador do Rio 

Grande do Sul, afirma : “Se tivéssemos um presidente fraco e pusilânime não teríamos 

conquistado o tricampeonato  mundial de futebol.” 48A matéria continua relatando que :  

O governador deve ter se referido exclusivamente ao tri, pois ao que 

se sabe a culpa pela falha que permitiu ao ponteiro direito Gighia, do 

Uruguai, marcar  o gol da vitória da sua equipe na IV Copa Do Mundo 

está dividida entre o goleiro Barbosa e o médio Bigode. Pela primeira 

vez, o presidente Eurico Gaspar Dutra se vê envolvido na desgraça de 

1950.49 

Dessa maneira, podemos observar que as vitórias ou derrotas da seleção são 

direcionadas aos presidentes da República. No caso, Dutra acaba dividindo a culpa da 

derrota com o sistema defensivo da seleção de 1950, já Médici devido ao seu “pulso 

                                                           
  46 RIBAS, Lycio Vellozo. O Mundo das Copas: As Curiosidades, os Momentos Históricos e os 
Principais Lances do Maior Espetáculo do Esporte Mundial. Rio de Janeiro. Editora Lua de Papel, 
2010.p.72-73. 
47 AGOSTINO, Gilberto. OP. cit. p.149. 
48 Revista Veja, 7 out.1970,p.18. 

49 Idem, Ibidem 
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firme” típico de um militar da “linha dura” é tido como um dos responsáveis pela 

conquista do tricampeonato mundial. Apesar disso, é necessário observar que a opinião 

de Barcellos, que assim como Médici era um militar da linha dura, se faz no intuito de 

legitimar o regime e não reflete de fato a realidade, já que durante os 21 anos do regime 

militar a seleção só conquistaria o tão aclamado título do mundial do México em 1970, 

enquanto os títulos de 1958 e 1962 foram conquistados sobre lideranças democráticas, 

Juscelino Kubistchek e João Goulart respectivamente.50  

Contudo, é interessante observar como Médici não foi o único a usar a Copa de 

1970 como propaganda política do seu governo, o então presidente do Corinthians e 

candidato a Deputado Estadual Wadi Helu também o fez, como relata a  Revista Veja 

em matéria intitulada “Os Futepolíticos” que narra dois fatos: a contração do lateral Zé 

Maria, reserva do capitão Carlos Alberto na Copa de 1970, e o anuncio da imprensa de 

que o Corinthians iria contratar o ponta-direita Jairzinho, da Seleção Brasileira e do 

Botafogo:  

Se é verdade que com a contratação de Zé Maria, o presidente do 

Corinthians, Wadi Helu, candidato a deputado estadual, conseguiu um 

bom reforço de votos na eleição do último domingo, também é 

verdade que com o desmentido da vinda de Jairzinho (pois o Botafogo 

não o vende mesmo) a campanha eleitoral do presidente Corintiano 

sofreu um certo abalo.51  

Em outro trecho da reportagem a Veja afirma:  

Wadi Helu não é, entretanto o único futepolítico (mistura de dirigente 

de futebol com político)deste país. Depois que o Brasil ganhou a Copa 

do México muita gente – principalmente na classe política – procurou 

faturar em cima do futebol. (Um exemplo: as campanhas eleitorais da 

ARENA e do MDB, feitas sobre as imagens do Brasil na Copa).52 

Com isso, é possível observar, então, que o uso do futebol parte dos políticos 

como um todo e não apenas pelo chefe máximo da nação. Tendo em vista que tanto o 

partido de sustentação do governo, a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, quanto o 

Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que fazia uma oposição consentida ao 
                                                           

50 Não pretendo aqui analisar o provável uso que esses presidentes fizeram dessas conquistas, já que 
tenho como objetivo tratar do futebol dentro da ditadura militar e, portanto, analisar de forma mais 
profunda o uso desse esporte pelos governos democráticos fugiria da minha proposta.  
51 Revista Veja 18. Nov.1970, p.75 
52 Idem, Ibidem 
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regime, utilizaram do futebol como forma de propaganda política. Sendo assim, 

podemos perceber que esta é uma prática que está longe de ser exclusiva de um passado 

remoto, estando presente ainda nos dias atuais. O uso do futebol como “arma política-

ideológica” é algo que tem suas raízes implantadas desde as primeiras décadas da 

República, passando do populismo ao regime militar e permeando até os dias de hoje. 

Portanto, o futebol deve ser visto como um fenômeno sociocultural que infelizmente 

não está imune às manobras dos “futepolíticos”. 

No segundo capítulo pretendo abordar de forma mais profunda a ligação entre o 

futebol e a ditadura militar, seu uso como forma de propagandear as medidas do 

governo no período, bem como analisar e demonstrar, de forma mais específica, o uso 

da conquista do mundial de 1970 como propaganda “extraoficial” do governo e a 

consequente popularização de Médici.53 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Aqui essa discussão é feita de forma superficial, mais como uma tentativa de se fazer um comparativo 
entre o uso que Vargas e Médici fizeram do futebol, sendo assim, continuarei a análise sobre tal questão 
de forma mais profunda no capítulo seguinte. 



 

 

CAPÍTULO 2  

A BOLA NOS PÉS DO GOVERNO: O FUTEBOL COMO ARMA 

POLÍTICA DO REGIME MILITAR. 

 

Quando a ditadura militar foi instaurada no Brasil, pelo golpe militar de 1964, a 

seleção brasileira já ostentava o título de bicampeã mundial (1958 e 1962). No entanto, 

no primeiro mundial disputado após o início do novo regime, em 1966 na Inglaterra, a 

seleção nacional sucumbiu ao “futebol força” dos europeus, não se classificando para 

segunda fase e realizando uma campanha fraca, com apenas uma vitória em três jogos 

disputados. Os anfitriões acabariam conquistando o título naquele mundial. 

Dessa forma, a péssima campanha da seleção brasileira na Inglaterra fez com 

que os militares almejassem a conquista da próxima Copa do Mundo, que seria 

realizada no México em 1970, como forma de trazer prestígio ao novo regime. Esse 

desejo pela conquista do mundial tomaria uma dimensão ainda maior após Emílio 

Garrastazu Médici, que era um admirador do futebol e, sobretudo, da seleção brasileira, 

assumir o poder em 1969. Médici era um grande entusiasta do esporte e demonstrava tal 

entusiasmo não somente pela seleção brasileira de 1970, mas pelo futebol como um 

todo, fato que podemos observar na matéria da revista Veja de 1984, onde Médici, após 

votar nas eleições para a presidência do Clube Militar no Rio de Janeiro, fala sobre seu 

esporte favorito: “Depois de votar, Médici reuniu-se com o seu candidato, o general 

Tasso, e evitou declarações sobre a eleição. Sua única observação foi sobre uma de suas 

maiores paixões, o futebol. ‘o Grêmio vai ganhar do Vasco’, arriscou Médici.”54 

Garrastazu Médici foi o terceiro general a assumir o poder durante o regime 

militar, governando o país de 1969 a 1974, já sob a égide do Ato institucional número 

cinco, o AI 5, que fora decretado em 1968. Para Maria Hermínia de Almeida e Luiz 

Weiz :  

Esses foram os anos lacerantes da ditadura, com o fechamento 

temporário do Congresso, a segunda onda de cassação de mandatos e 

suspensão de direitos políticos, o estabelecimento da censura à 

imprensa e às produções culturais, as demissões nas universidades, a 

exacerbação da violência repressiva contra os grupos oposicionistas, 

                                                           
54 Revista Veja 1 de Fev.1984, p.29 
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armados e desarmados. É por excelência, o tempo da tortura, dos 

alegados desaparecimentos e das suposta mortes acidentais em 

tentativas de fuga. É também para a classe média, o tempo de 

melhorar de vida. O aprofundamento do autoritarismo coincidiu com, 

e foi amparado por, um surto de expansão da economia – o festejado  

 “milagre econômico” [...] 55 

O ato institucional nº 5 foi o instrumento que institucionalizou toda a repressão e 

censura durante a ditadura militar, sobretudo, durante o governo Médici, dando ao 

regime um caráter mais arbitrário, período que ficou conhecido como os “anos de 

chumbo”. A partir desse momento o regime assumiu “seu formato mais autoritário, e 

derrotou seus adversários – para o que teve importância decisiva o então inesperado 

sucesso no campo econômico”.56 Dessa maneira, os “anos de chumbo” foram 

“suavizados” pela euforia do milagre econômico, que veio a beneficiar as classes 

médias e altas “concentrando a renda a ponto de ampliar, em escala inédita no Brasil 

Urbanizado, a distância entre o topo e a base da pirâmide social”.57 Segundo Francisco 

Carlos Teixeira da Silva: “Sem qualquer limite ou condicionamento trabalhista ou 

sindical, praticando violento arrocho salarial, o governo gere o milagre econômico, um 

crescimento contínuo, ao longo do início da década de 1970, com taxas anuais em torno 

de 11%.” 58 No entanto, a:  

[...] expressão  “milagre econômico” foi usada pela primeira vez em 

relação à Alemanha Ocidental. A rapidez da recuperação desse país na 

década de 1950 foi tão inesperada que muitos analistas passaram a 

chamar o fenômeno de “milagre alemão”.A expressão foi 

posteriormente repetida para o crescimento japonês na década de 

1960. Finalmente, na década de 1970, a expressão “milagre brasileiro” 

passou a ser usada como sinônimo do boom econômico observado 
                                                           
55 ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de e WEIS, Luiz. Carro-Zero e Pau-de-Arara: o cotidiano da 
oposição de classe média ao regime militar. In: SCHWARCZ, Lília Moritz. (Org.) História da Vida 
Privada  no  Brasil:  Contrastes  da  intimidade  contemporânea.  V.4.  2ª  Reimpressão.  São  Paulo: 
Companhia das Letras. 2002. P.332-333. 
56 PRADO, Luiz Carlos Delorme e EARP, Fábio Sá. O “milagre” econômico brasileiro: Crescimento 
acelerado,  integração internacional  e  concentração  de  renda  (1967-1973).  In:  FERREIRA,  Jorge  e 
DELGADO, Lucília de Almeida Neves. (org.). O Brasil Republicano- o tempo da ditadura militar: 
regime  militar  e  movimentos  sociais  em  fins  do  século  XX.  V.4.  Rio  de  Janeiro.  Civilização 
Brasileira. 2003.p 220. 
57 ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de e WEIS, Luiz..OP.Cit, P.333. 
58 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da.  Crise da ditadura militar e o processo de abertura política no 
Brasil, 1974-1985. In: FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília de Almeida Neves. (org.). O Brasil 
Republicano- o tempo da ditadura militar:  regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. 
V.4. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira. 2003,p.206. 
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desde 1968 – e também como instrumento de propaganda do 

governo.59  

Dessa forma, é possível observar que esse crescimento econômico, que levaria 

ao “milagre brasileiro”, teve início durante o governo de Costa e Silva (1967-1969) 

sendo concebido teoricamente ainda no primeiro governo militar, o de Castelo Branco 

(1964-1967), pelo Plano de Ação econômica do governo (Paeg) que tinha como 

objetivo “acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico do país e conter 

progressivamente o processo inflacionário”.60 Portanto, foi no governo de Castelo 

Branco que as bases de um novo modelo econômico foram implantadas, durante esse 

governo obteve-se a força necessária para a realização de “reformas conservadoras” e de 

um plano de estabilização econômica que acarretariam posteriormente no “milagre 

brasileiro”. Contudo, “pode-se afirmar que o modelo brasileiro tinha características de 

ser fortemente concentrador de renda. Essa foi umas das mais pesadas heranças que o 

período do “milagre” deixou para o futuro”61 

A “herança” deixada pelo “milagre brasileiro” é sentida até os dias atuais, onde a 

concentração de renda e a disparidade entre a alta e baixa camada da sociedade 

brasileira ainda é bastante evidente. Nesse sentido, este “milagre” acentuou ainda mais 

estes aspectos já presentes no Brasil desde o período colonial. Entretanto, o milagre 

econômico seria um dos fatores que “legitimaria” o governo de Garrastazu Médici. 

Segundo Luiz Carlos Prado e Fábio Sá Eearp :  

Durante o governo Médici, a busca de legitimidade deslocou-se 

definitivamente do plano político para o plano econômico. A ideia de 

que estava em processo a construção de um “Brasil Potência” passou a 

construir a base da propaganda do governo e o fundamento de sua 

legitimidade.62  

Todavia, outro fator seria também bastante utilizado como forma de 

propagandear o governo: A Conquista do Tricampeonato de Futebol pela Seleção 

Brasileira de 1970.  

Contudo, essa conquista quase foi ameaçada pela crise que assolou a CBD 

(Confederação Brasileira de desportos, atual CBF, Confederação Brasileira de Futebol) 

                                                           
59 PRADO, Luiz Carlos Delorme e EARP, Fábio Sá.OP.Cit,.p 219. 
60 Idem, p. 213 
61 Idem, p.233 
62 Idem, p.228 
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meses antes da disputa do mundial, onde o cargo do Técnico João Saldanha foi 

colocado em xeque, como narra o Jornal do Brasil:  

A seleção Brasileira passa por uma crise que poderá culminar com a 

substituição de sua Comissão Técnica. O Sr. Antônio do Passo, 

presidente da comissão, pediu demissão do cargo ontem em oposição 

a João Saldanha, que se recusou a fazer o mesmo e disse que só sai da 

seleção se for demitido. Ao entregar ao Presidente João Havelange seu 

pedido de demissão o Sr. Antônio do Passo acusou Saldanha de não 

possuir equilíbrio emocional para ser treinador; disse ainda que o time 

estava à beira do abismo e temia um fracasso idêntico ao da copa de 

1966. O fato abriu uma crise na Seleção, que pode inclusive mudar 

hoje de treinador, pois o Sr. Antônio do Passo chegou a declarar “ele 

ou eu”, e o presidenta da CBD Sr. João Havelange, prefere manter o 

dirigente, considerando-o imprescindível.63 

A crise na seleção brasileira, que além da questão da substituição da comissão 

técnica envolvia também uma denuncia de corrupção dentro da CBD, chamou a atenção 

do governo que veio a intervir na questão. De acordo com a Veja:  

O governo federal, que sempre ficou afastado das paixões do futebol 

entrou energicamente na questão, para controlar a polêmica. O 

Ministro Jarbas Passarinho, um eventual jogador de futebol 

atormentado pelos meniscos, chamou toda a corte a Brasília. Quis 

saber o que estava acontecendo e tomar providências para que não 

acontecessem muitas outras coisas, além do interesse comum de ver o 

Brasil ganhar a copa, Passarinho tem a preocupação particular de 

impedir que a imagem do governo seja comprometida. Para 

Havelange, isso foi uma surpresa. Juscelino, Jânio Quadros, João 

Goulart, Castelo Branco e Costa e Silva mantiveram-no na presidência 

da CBD enquanto ele exercia sua autoridade absoluta [...] Havelange 

prometeu ao ministro, aos chefes das casas Civil e Militar e ao chefe 

do SNI um relatório completo da situação. 64 

Dessa forma, Havelange teria que prestar contas inclusive ao Serviço Nacional 

de Informação, o SNI, que, segundo Boris Fausto, “tinha como principal objetivo 

expresso ‘coletar e analisar informações pertinentes à segurança nacional, à 

                                                           
63 Jornal do Brasil, 17 de Mar.1970, P.1. 
64 Revista Veja , 25 de mar.1970, p.40. 
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contrainformação e à informação sobre questões de subversão interna” 65. Portanto, a 

seleção brasileira passava a ser uma questão nacional e, conforme a Veja, a conquista do 

mundial passava a ser : “Para o governo uma questão de Zelo e prestígio”66. E é na 

busca desse prestígio que o governo adentrou em meio à crise que assolava a CBD e 

“interviu” na situação como afirmou a Placar:  

Por enquanto, a CBD está sofrendo uma intervenção “fria”, iniciada 

logo depois da conversa de Jarbas Passarinho com Havelange e Elói 

Meneses, em Brasília, na quarta-feira da semana passada. Nesse dia, 

Passarinho exigiu o fim da “Crise Saldanha” de qualquer maneira. 

Não pediu o afastamento do técnico, nem de Antônio do Passo, nem 

de ninguém. Exigiu só o fim da crise, que Havelange pensou acabar 

derrubando Saldanha.” 67  

O governo agora passava a se preocupar com o que acontecia na CBD e com a 

Seleção Brasileira através do intermédio de Jarbas Passarinho, que segundo o Jornal do 

Brasil, após a reunião com o dirigente da CBD em Brasília, “transmitiu ao Presidente 

tudo que lhe foi contado pelo Sr. João Havelange”68.Dessa forma, o Ministro da 

Educação relatava para o presidente Médici os resultados de sua “intervenção 

fria”.Nesse sentido, a revista Placar apontaria o “interesse do governo pela seleção” 69 

como um dos motivos fundamentais que causaram a demissão de Saldanha, o “João sem 

medo” ou “João língua solta”, como também era conhecido devido ao seu 

temperamento impulsivo.  

Saldanha foi um cronista esportivo e técnico do Botafogo campeão carioca de 

1957, que apesar da pouca experiência como treinador foi contratado pela CBD para ser 

técnico da seleção brasileira em 1969. Apesar de “inexperiente”  Saldanha classificou a 

seleção brasileira para a Copa Do Mundo de 1970.Contudo, foi substituído meses antes 

do início do mundial.De acordo com Celso Unzelte,  Saldanha : 

[...] era uma figura controvertida, conhecida pela incontinência verbal 

e por sua condição de comunista assumido em plena vigência da 

ditadura militar no país. Fizera um ótimo trabalho nas eliminatórias, 

                                                           
65 FAUSTO, Boris. História do Brasil/Boris Fausto.13.ed.São Paulo : Editora da Universidade de São 
Paulo,208,pg 468. 
66 Revista Veja,25 de mar.1970 p.40. 
67 Revista Placar ,27 de mar.1970,p.7. 
68 Jornal do Brasil, 20 de mar.1970,pg.19.. 
69 Revista Placar ,27 de mar.1970,p.7. 
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classificando o Brasil com seis vitórias [...] No dia 17 de março de 

1970, porém, a pouco mais de dois meses da estréia no México, 

Saldanha foi demitido. O desgaste era fruto de uma série de episódios, 

entre eles um processo criminal por invasão de domicílio (Saldanha 

teria invadido armado, a concentração do Flamengo para acertar 

contas com o técnico Yustrich, que o criticara publicamente); uma 

incerta recusa em convocar o centroavante Dario, “sugerida” pelo 

então general-presidente Emilio Garrastazu Médici; e uma igualmente 

hipotética declaração de que Pelé, o craque do time, estaria sofrendo 

de miopia 70 

A declaração polêmica de Saldanha sobre Pelé aumentaria a crise instalada na 

CBD e culminaria na sua demissão. O Jornal do Brasil tratou do tema no dia seguinte a 

demissão do técnico:  

Na tarde de ontem, antes de sua demissão, Saldanha anunciara a 

escalação do time para a partida contra o Chile, domingo, sem Pelé, 

que “jogou mal todas as 18 partidas que fez comigo na Seleção e, 

além de tudo, está sofrendo de miopia”. Saldanha alega que Sr. 

Antônio do Passo, ao tomar conhecimento desta escalação, não se 

conformou, dizendo que “Pelé, em boa ou má forma, é imprescindível 

à arrecadação de fundos para a Seleção” [...] Pelé explicou que, 

realmente, tem há muito tempo pequena miopia que nunca atrapalhou 

sua carreira, “pois mesmo quando vou ao cinema ou vendo televisão 

não tenho necessidade de usar óculos”. 71 

O fato é que Saldanha “Gaúcho de 54 anos, antigo comentarista de jornal, rádio 

e televisão conhecido em todo o Brasil [...] era apresentado como solução salomônica 

que neutralizaria a imprensa e traria de volta a confiança do torcedor na seleção.”.72 

Dessa maneira, Saldanha foi posto no cargo de técnico da seleção mais por ser uma 

“ameaça”, devido aos seus comentários ácidos sobre a seleção, que podia ser silenciada 

tendo nas mãos o comando da equipe brasileira, do que por sua experiência e 

competência como técnico, embora, sua campanha no comando da seleção tenha sido 

bastante significativa, tendo em vista que a equipe brasileira obteve “a melhor 

                                                           
70 UNZELTE, Celso. O Livro de Ouro do Futebol. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.p.190. 
71 Jornal do Brasil, 18 de mar.1970.p.1. 
72 Idem, p.20. 
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campanha dos 14 classificados para o México”73( A Copa de 1970 foi disputado por 16 

seleções, porém, Inglaterra, a campeã da Copa de 1966, e o México, país sede, foram 

classificados automaticamente não disputando as eliminatórias) .No entanto, mesmo 

com o ótimo retrospecto as polêmicas declarações e atitudes de Saldanha começaram a 

ser vistas tanto pela CBD quanto pelo governo como um possível empecilho a conquista 

do título. Além disso, o presidente Médici que era grande fã de futebol, dando até 

mesmo seus palpites quanto à convocação de jogadores, não teve seu pedido atendido 

pelo então técnico da seleção. 

Saldanha foi substituído por Mário Lobo Zagallo que logo após assumir o 

comando da equipe brasileira convocou cinco novos jogadores, inclusive Dario, Dada 

Maravilha, o qual o presidente Médici desejava ver no time. “Dario não se cansa de 

dizer que valeu a pena não ter sido chamado antes para a seleção, porque só assim o 

presidente da república se lembraria dele”74.Zagallo, independente de ter convocado 

Dario, foi visto como uma boa escolha pelos militares como se pode observar na 

matéria do Jornal do Brasil que traz relatos de João Havelange sobre sua ida à Brasília 

para conversar com o Ministro Jarbas Passarinho, segundo o periódico: “o Sr. João 

Havelange fez questão de ressaltar o apoio do Governo à escolha do técnico Zagallo”75. 

O fato é que Zagallo tinha sido bicampeão do mundo como jogador, 1958 e 1962, tendo, 

portanto, reconhecimento e admiração pelos amantes do esporte, além de possuir uma 

personalidade que diferentemente de Saldanha não conferia nenhum risco aos planos da 

CBD e do próprio governo. 

Sendo assim, a seleção de Zagallo foi recebida por Médici antes de partir para o 

México onde disputaria o mundial de futebol. O Jornal do Brasil descreve que: “O 

general João Batista Figueiredo, Chefe da Casa Militar, foi o primeiro a cumprimentar 

os jogadores. Ele não necessitou que nenhum dirigente da CBD o apresentasse, pois os 

conhecia a todos e fazia até questão de citar seus nomes enquanto apertava as mãos” 
76.Esse fato mostra que Médici não era o único que entendia de futebol no governo. A 

matéria ainda ressalta a confiança de Médici no selecionado brasileiro: “- Eu confio 

nesta seleção – disse o Presidente [...] ”77  

                                                           
73 Idem, ibidem 
74 Revista O Cruzeiro, 31 de Mar.1970,p.22-23 
75 Jornal do Brasil ,21 de Marc .1970,p.18. 
76 Idem, 29 de Abr.1970, p.23. 
77 Idem, Ibidem 



 

 

33 

  O Jornal do Brasil acompanhou a chegada do selecionado nacional ao México, 

divulgando as primeiras palavras de Zagallo após o desembarque: “- Somos os 

primeiros a chegar e seremos os últimos a sair - disse Zagallo aos jornalistas mexicanos 

que aguardavam a Seleção Brasileira no aeroporto, manifestando toda sua confiança na 

equipe”.78 A seleção foi a primeira a chegar para ter uma melhor adaptação ao clima e a 

altitude de Guadalajara, onde se preparou para sua estreia, que só ocorreria um mês 

depois. Toda essa antecedência era fruto da má preparação da seleção no Copa de 1966. 

De acordo com o Jornal do Brasil: “O pior do Brasil em 66 foi o preparo físico, tão 

ruim que os jogadores sofriam distensões musculares em simples treinos. Agora, temos 

uma equipe de preparadores físico trabalhando dentro do que há de mais moderno no 

setor”79.  Nesse sentido, se destacava “Cláudio Coutinho, capitão do Exército, 31 anos 

de idade e possuidor de diversos cursos no exterior, destacando-se um estágio realizado 

no Centro Espacial de Houston”80. Ele juntamente com Carlos Alberto Parreira auxiliou 

Admildo Chirol na preparação física da equipe brasileira, sendo mais tarde, inclusive, 

nomeado supervisor da seleção, cargo que realizou simultaneamente ao de preparador 

físico. Entretanto, coincidentemente ou não, o Capitão Coutinho não era o único militar 

na comissão técnica da seleção, além dele o Brigadeiro Jerônimo Bastos, Chefe da 

delegação, compunha a comissão técnica. 

Dessa forma, bem preparada fisicamente e taticamente, a seleção brasileira foi, 

de fato, a última a sair do México, como afirmou Zagallo. O  Brasil  saiu do país sede da 

Copa de 1970 com o título nas mãos, ao vencer a Itália por 4 a 1, na disputa final pela 

posse definitiva da taça Jules Rimet. Com a conquista da taça, o que observou logo após 

a vitória foi um verdadeiro carnaval fora de época nas ruas.A revista O Cruzeiro 

descreveu a festa e a euforia nas ruas do Rio de Janeiro: “Na Barata Ribeiro um homem 

de 40 anos corria agarrando a todos que estivessem por perto. – Foi Decreto, foi decreto. 

O noticiário disse que 4 a 1 era o palpite do Presidente Médici. Pra mim isso foi 

decreto” 81. A Festa seria ainda maior na chegada dos campeões do mundo à capital 

carioca como relatou o Jornal do Brasil:  

A Cidade em peso, eufórica, postou-se ao longo das ruas para receber 

os tricampeões do mundo e a Copa Jules Rimet com o maior carnaval 
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da história carioca, um “carnaval de apenas pouco mais de meio dia, 

mas que chegou ao delírio, à loucura, às lagrimas, às gargalhadas, ao 

enfarte, ao pisoteamento na ânsia de chegar mais perto dos jogadores, 

de toca-lhes a mão ou o pé, de gritar em uníssono: “ Brasil! Brasil! ” 82 

No entanto, a primeira cidade a receber os tricampeões do mundo foi a capital do 

país.  

Primeiro Contato dos brasileiros com sua terra, depois da campanha 

vitoriosa, foi em Brasília, que teve uma festa maior que a da 

inauguração, com o povo tomando todo o caminho do aeroporto ao 

Palácio do Planalto. Lá esperava os tricampeões o Presidente 

Garrastazu Médici, que abraçou longamente cada um dos jogadores e 

ergue a Copa Jules Rimet, como amor, para o povo ver.83 

Após receber os jogadores o Presidente da República ofereceu um almoço a toda 

delegação juntamente com as mais altas autoridades do país no Palácio da Alvorada. E 

desde este momento já se via alusões da conquista sendo também direcionada à Médici 

como, por exemplo, um bolo oferecido aos jogadores por uma confeitaria brasiliense: 

“Um bolo de quase um metro foi oferecido aos jogadores por uma confeitaria de 

Brasília: um retângulo verde-amarelo, com a inscrição: ‘Brasil – CBD – 1958, 

1962,1970’. Ao presidente Médici e aos tricampeões do Mundo. Viva o Brasil’ ”84. 

Médici, juntamente com Carlos Alberto, capitão da seleção, cortou o “bolo da vitória”, 

que foi dedicado pela confeitaria também a ele, em um momento simbólico das 

comemorações no palácio da Alvorada. Nesse sentido, assim como ocorrerá com 

Vargas,que foi congratulado pela conquista do terceiro lugar no mundial de 1938, 

Médici, em uma conquista ainda maior, teve o título do mundial de 1970 atribuída ao 

seu governo. 

Ao final do almoço, conforme o Jornal do Brasil: “O general Médici fez questão 

de apertar a mão de todos os membros da delegação, à saída do Palácio. ‘Obrigado a 

vocês todos, mais uma vez’. Declarou o Presidente, quando o ônibus deixava a 

Alvorada, rumo ao aeroporto.” 85 O Presidente Garrastazu Médici tinha mesmo o que 

agradecer aos tricampeões, com a conquista do mundial não apenas as grandes estrelas 

                                                           
82 Jornal do Brasil,24 de jun.1970.p.1. 
83 Idem, ibidem 
84 Idem, p.4. 
85 Idem, ibidem 
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da seleção se firmaram ou se tornaram populares, o próprio presidente da república 

desfrutou da conquista e ganhou muito em popularidade, como descreve a Revista Veja:  

Um dos objetivos perseguidos insistentemente pela revolução – a 

popularidade do governo - já foi conquistado pelo general Médici. A 

luta pela popularidade apresentou seu primeiro resultado favorável no 

momento em que empunhando o pedestal de mármore da estatueta 

dourada da Copa Jules Rimet, o presidente ergueu para todo o Brasil o 

símbolo da vitória no México e representou a imagem do torcedor que 

mesmo discretamente, sempre acalenta o sonho de poder repetir o 

gesto triunfante dos capitães das seleções vitoriosas 86. 

Médici ao receber a seleção brasileira na Praça dos Três Poderes repetiu o gesto 

do capitão Carlos Alberto no México e ergueu a taça, sendo ovacionado por milhares de 

pessoas em Brasília. Nesse sentido, ao ergue a Jules Rimet, Médici atribuiu a vitória ao 

regime no qual ele, no momento, era o “Capitão”. 

A popularidade do presidente foi de fato comprovada após um ano de governo o 

que pode ser observado através de uma pesquisa realizada pela Marplan, um instituto de 

pesquisas de mídia, que entrevistou jovens em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e 

Recife durante o segundo semestre do ano de 1970. A revista Veja87 divulgou os 

resultados onde o presidente obteve média geral 8,43,sendo que em São Paulo Médici 

recebeu nota 10 de 53% dos entrevistados, no Rio de Janeiro de 50%,em Porto Alegre  

43 % dos conterrâneos do presidente deram nota 10 ao primeiro ano do general no 

poder e em Recife 67% deram nota 10 ao governo .Os repórteres e correspondentes da 

Veja ainda entrevistaram os jovens nas ruas do país, em grande parte esses lembraram a 

Transamazônica como justificativa para admiração pelo presidente. No entanto, as 

grandes obras não eram os únicos fatores que garantiam a popularidade do governo. 

Conforme ainda relata a Veja: 

[...] outros fatores pesam bastante e o gosto pelo futebol é o principal, 

faz dele “o tipo de presidente que serve para o brasileiro”, segundo o 

mineiro Fernando Antônio de Barros, vendedor de livros. “ O 

presidente é bom deu sorte na Copa Do Mundo; tem uns que dão peso 

e a Brasil não ganha nada lá fora” disse Marco Antônio baterista da 

Escola de Samba Cidade Jardim, Belo Horizonte. Jorge Andrade, 
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87 Idem, 18 de Nov.1970.p.25 



 

 

36 

contínuo, curso ginasial completo, eleitor do MDB na Guanabara, 

acha o presidente “espetacular : ele é fã de uma coisa que eu gosto, 

futebol, e também está fazendo muita coisa boa, como a 

transamazônica ” 88 

Com isso, Médici, que assumiu o governo em 1969, após um ano de governo 

torna-se bastante popular e tal popularidade deve-se em grande parte a utilização da 

Copa do Mundo e da conquista brasileira no México como propaganda “extraoficial” do 

seu governo. Enquanto o povo comemorava a vitória nas ruas, a repressão do presidente 

“linha dura” torturava e exilava centenas dos chamados “subversivos” pelo regime 

militar. O presidente em seu gesto de erguer a Jules Rimet na Praça dos Três Poderes 

pareceu simbolizar a “vitória” de um governo aclamado por um “milagre econômico”, 

por “obras faraônicas” como a Transamazônica, e pela conquista do tricampeonato, 

maquiando aquele que foi um período marcado pela violência e pela repressão. 

Nesse sentido, a Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP), 

posteriormente chamada apenas de ARP, Assessoria de Relações Públicas, seria de 

suma importância. A AERP foi criada em janeiro de 1968 e funcionava com uma 

espécie de agência de propaganda política, sendo sua origem fruto da preocupação do 

governo com a opinião pública e com as criticas que tornavam o regime impopular e 

malquisto.89 Dessa forma, foi estabelecida pelos militares uma “estrutura oficial de 

propaganda política”90 na tentativa de combater a crescente impopularidade do 

regime.Entretanto, segundo Carlos Fico:  

[...] isso causava desconforto,lembrava demasiadamente as 

experiências nazifascistas,recordava o DIP,transparecia a noção do 

culto a personalidade,marcantes em outras ditaduras,das quais a 

ditadura brasileira buscava diferenciar-se. [...] Tudo isso explica como 

foi criada a Aerp – uma simples “assessoria” e não um “serviço 

nacional”  - ,pelo decreto de lei n° 62,119,de 15 de janeiro de 1968.91   

Os militares temiam que a criação de um sistema de propaganda oficial 

remetesse ao Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), criado por Getúlio Vargas 

durante o estado Novo. “ Assim, se o DIP fazia propaganda de Getúlio Vargas,a 

                                                           
88 Idem,ibidem. 
89 FICO Carlos. Reinventado o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil. Rio de   
Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas,1997.p.91. 
90 Idem, p.92. 
91 Idem,ibidem. 
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Aerp/ARP pautar-se-ia pela “impessoalidade”; se aquele fora um órgão 

superdimensionado e influente,os do regime militar deveriam ser enxutos (..)92 Dessa 

forma, era evitado o culto a personalidade e se tentava manter distância do DIP.Com 

isso, os militares denominaram de “relações publicas” o que na realidade era de fato 

propaganda,utilizando assim de um eufemismo para desviar o real foco da Aerp. 

Os militares apostaram no “impacto visual que as imagens da TV 

possibilitavam”93 como forma de propaganda.Sendo assim, foram produzidos pequenos 

filmes pela Aerp sob a chefia do tenente-coronel Octávio Costa.De acordo com Fico:  

Esses filmes foram produzidos em grande quantidade e tornaram a 

Aerp, praticamente, um das maiores produtoras brasileiras de cinema 

do período. Foi no início de 1970 que a sociedade brasileira deu-se 

conta da existência da nova propaganda. Os primeiros filmes da Aerp 

começaram a ser veiculados desde antes do carnaval. Mas foi com o 

comercial divulgado em março de 1970,que mostrava um gol de 

Tostão na Copa do Mundo,que eles realmente chamaram a atenção. A 

propaganda dizia que o futebol e a vida se equivaliam : “o sucesso de 

todos depende da participação de cada um. 94 

Esses filmes abordavam questões comuns, do cotidiano do brasileiro, “como a 

vida em família, trabalho, carnaval, futebol, etc.”95 .Nesse contexto, o futebol,elemento 

de identidade nacional e parte integrante do cotidiano do país, tinha espaço,sendo um 

meio eficaz para a transmissão da ideia por detrás do comercial,sobretudo, tendo em 

vista a Copa do Mundo de 1970 que seria realizada no mês de maio.Portanto, o futebol 

chamaria a atenção do público para a mensagem que o governo queria passar,uma 

mensagem de que o desenvolvimento do país dependia da participação de cada um,ou 

seja,da união do povo.Tentando promover um estado de união e “paz” dentro do regime. 

Essas propagadas eram sutis e aparentemente não faziam uma abordagem 

política, porém, de acordo com Fico, “não se pode ignorar o conteúdo político por trás 

dessa fachada aparentemente ingênua, idílica, despolitizada [...]”.96A Aerp além do 

futebol se aproveitaria também do milagre econômico para fazer seus filmes, aliando 

                                                           
92 Idem, p.96. 
93 Idem.pg.103. 
94 Idem,ibidem. 
95 Idem,ibidem. 
96 Idem.pg.69. 
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assim esses dois fatores que seriam a base da propaganda do regime e elementos 

funcionais na busca da “legitimação” do governo Médici. 

Nesse sentido, segundo Fico:  

[...] esses episódios – o “milagre” econômico e a conquista da Copa- 

forneceram  a  confirmação do destino de grandeza do país de que 

necessitava a propaganda política militar.E na verdade, a  aerp fez  

filmes que efetivamente aproveitavam a vitória esportiva,como aquele 

em que um gol de Jairzinho foi dividido em noves partes,intercaladas 

com cenas brasileiras tipicamente otimistas,e que assegurava,ao final : 

“Ninguém segura o Brasil”. Sem tais ocorrências no campo esportivo 

e econômico, provavelmente a nova forma de fazer propaganda criada 

pela Aerp não teria obtido o sucesso que granjeou 97 

O governo de Garrastazu Médici teve uma relação estreita com a seleção 

brasileira de futebol, sendo que a Aerp estreitou ainda mais esse laços, fazendo bom uso 

da Televisão, instrumento de  comunicação em massa ideal para difundir a ideologia do 

regime, aliando através desta o “esporte nacional” à política econômica do governo.No 

entanto, essa relação muito se deve ao real interesse do General Presidente pelo esporte. 

O historiador Boris Fausto, mais de trinta anos depois do ocorrido, em sua coluna 

semanal para o jornal Folha de São Paulo, relembra que:  

Médici era fanático por futebol, e não foi armação do regime militar a 

divulgação de algumas de suas fotos mais famosas - ouvindo jogo no 

radinho de pilha, enrolado na bandeira nacional por ocasião do 

tricampeonato e fazendo embaixadas com alguma perícia, o que 

revelava intimidade com a bola.98  

Dessa forma, Médici desejou a conquista do tricampeonato como torcedor, que 

de fato era, e  sabendo da dimensão e repercussão da vitória, a almejou também com seu 

olhar de presidente acarretado na “intervenção indireta” sob a seleção brasileira 

mediada pelo Ministro Jarbas Passarinho. 

No entanto, o governo Médici, apesar de ter sido o caos mais notório, não foi o 

único a ter uma forte ligação com o futebol. A ditadura viveria outros momentos de 

aproximação com o esporte, alguns mais especulativos, como, por exemplo, a questão 

                                                           
97 Idem,pg.137. 
98 FAUSTO, Boris. “Política e Futebol”. In: Folha de S. Paulo, 26.ago.2002, p. A2. 
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da escolha dos jogadores da seleção brasileira de 1974, já durante o governo de Ernesto 

Geisel, quando:  

O problema de escalação do time transformou-se numa preocupação 

nacional [...] E uma parte da imprensa atirou-se a uma histérica 

ciranda de especulações : duas visitas do presidente da CBD, João 

Havelange, ao Retiro dos Padres, foram atribuídas a um súbito 

interesse do ministro Ney Braga, da Educação, pelos problemas da 

seleção, o técnico Zagallo foi dado como virtualmente despedido e 

novas convocações chegaram a ser vislumbradas no horizonte .99 

As visitas do presidente da CBD a concentração da Seleção, no Retiro dos 

Padres, gerou especulações, como a “virtual demissão” de Zagallo, que assim como em 

1970 comandava novamente a seleção naquele ano.Estas especulações não se 

confirmaram, porém, o interesse do ministro Ney Braga pelo esporte é algo que de fato 

ficaria explicito a partir do momento em que esse auxiliou o sociólogo Nelson de Mello 

e Souza no projeto de reformulação do esporte nacional. A Veja, de dezembro de 1974, 

relata que Mello e Souza: 

[...] passou como um rolo compressor sobre as estruturas arcaicas das 

leis que regem o esporte brasileiro. Na semana passada, os primeiros 

efeitos dessa passagem se fizeram sentir quando o presidente da CBD 

há quase vinte anos, João Havelange, confirmou que nos próximos 

quinze dias ele e toda a direção da entidade deverão pedir demissão 

dos seus cargos, abrindo caminho para uma total reformulação no 

órgão [...] 100 

Na ocasião a CBD vivia uma nova crise, resultado, sobretudo, da derrota da 

Seleção no mundial de 1974, disputado na Alemanha, e das especulações em torno da 

eleição de João Havelange à presidência da FIFA, eleito ainda enquanto o torneio estava 

em andamento, gerando situações como a do deputado federal Maurício Leite de Toledo 

que: “alentado com a derrota do futebol tricampeão do mundo diante da Holanda [..] 

pediu uma CPI para investigar as atividades da CBD e de Havelange, que teria utilizado 

a seleção para se eleger presidente da FIFA”101. Sobre essa questão Gilberto Agostinho 

afirma que :  

                                                           
99 Revista Veja, 10 de Abr.1974.p.60. 
100 Idem, 11 de Dez.1974, p. 102 
101 Idem, 10 de jul.1974, p.20 
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Em janeiro de 1975, Havelange acabou finalmente afastado da CBD, 

tendo o comando da entidade passado para o Almirante Heleno 

Nunes. Neste novo quadro, a ingerência do governo ditatorial no 

universo esportivo ainda conseguiria conquistar mais algumas 

importantes posições. 102 

João Havelange saiu do comando da CBD sem conseguir eleger Silvio Pacheco, 

seu vice-presidente na CBD, como o seu sucessor. Dessa forma, “Indicado pelo ministro 

Ney Braga, da Educação, como candidato único, Heleno Nunes não era herdeiro natural 

que Havelange gostaria de deixar no cargo ocupado por ele nos últimos dezesseis anos” 
103. Com isso, a posse do almirante Heleno Nunes à presidência da CBD resultou em 

uma interferência direta no esporte nacional e , sobretudo, no futebol, por parte dos 

militares. Diferentemente da intervenção “fria” de Jarbas Passarinho, em 1970, agora o 

regime estava diretamente ligado à confederação a qual possuía um almirante das forças 

armadas no comando. A interferência de Heleno Nunes teria seu ápice durante a Copa 

de 1978, na Argentina, onde a seleção comandada por Cláudio Coutinho, que havia sido 

preparador físico e supervisor da seleção em 1970, conquistou o terceiro lugar. 

Em matéria intitulada “O Almirante interventor, mais técnico que o técnico” o 

Jornal do Brasil relata que:   

O Almirante Heleno Nunes volta da Argentina orgulhoso de sue papel 

de interventor. Não apenas da CBD, onde ele o é, de fato, desde a 

queda do Sr. João Havelange. Mas também na própria Seleção 

Brasileira, cuja formação mais bem-sucedida nesta Copa do Mundo 

(com Roberto, Jorge Mendonça e Rodrigues Neto nos lugares de 

Reinaldo, Zico e Edinho) foi praticamente imposta por ele a Cláudio 

Coutinho 104 

Dessa maneira, a seleção de 1978 foi escalada pelo presidente da CBD e não 

pelo técnico Cláudio Coutinho que teve seu comando subjugado pelo almirante Nunes. 

Sobre a relação entre o presidente da CBD e o técnico da seleção de 1978, Gilberto 

Agostino afirma que:  

[...] os atritos entre eles eram notórios, envolvendo tudo que se possa 

imaginar: escalação, treinamento, estilo de jogo e até mesmo detalhes 

                                                           
102 AGOSTINO, Gilberto, OP. Cit. p,163. 
103 Revista Veja,1 de Jan.1975,p.42. 
104 Jornal do Brasil,26 de Jun.1978,pg.4. 
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administrativos. Ninguém fazia questão de esconder a hostilidade e 

volta e meia a imprensa anunciava com cautela, alguma tensão. 

Cautela porque, afinal, o Brasil continuava sob uma ditadura e era 

sabido que o almirante Nunes era uma peça-chave do governo no 

meio futebolístico 105 

A função de peça-chave do almirante Nunes pode ser observada através da 

reportagem do Jornal do Brasil que relata que:  

Quando assumiu a presidência da CBD, o Almirante Heleno Nunes, 

era também, presidente da Arena fluminense, esse acumulo de cargos, 

longe de ser uma coincidência, era uma forma nem ao menos velada 

de o Partido do Governo utilizar-se do futebol com fins eleitorais. E o 

grande veiculo disso foi - e ainda tem sido - o Campeonato Nacional 

,onde a incessante multiplicação de clubes participantes, quase sempre 

determinada por motivos políticos, acabou resultando num gigantismo 

sem precedentes. 106  

A Confederação Brasileira de Desportos, militarizada com a presença do 

Almirante Nunes na presidência, fez do futebol um instrumento de obtenção de votos 

para o partido do governo. Com esta postura a CBD foi: 

[...] permitindo campeonatos cada vez com mais clubes, boa parte 

deles sem expressão futebolística, mas com razoável expressão 

eleitoral. Em 1978, a CBD apresentou uma tabela com 74 Clubes, 

número que subiu para 94 no ano seguinte. Foi dai que surgiu a 

máxima, atribuída à administração de Heleno Nunes: Onde a Arena 

vai mal, um time no nacional. 107 

A relação da ditadura com o futebol se estenderia ainda à Copa da Espanha, em 

1982, onde o PDS, Partido Democrata Social, fez sua estratégia de governo baseando-se 

na provável campanha que a seleção faria no mundial, como analisa a revista Veja :  

A estratégia eleitoral do PDS está pronta e divide o ano em três fases 

distintas. Uma vai de março a meados de junho, quando começara a 

Copa do Mundo. Até lá, as tropas do governo avançarão as obras 

sociais, procurando poucas complicações políticas, e jogando com o 

máximo possível de propaganda de obras realizadas. De meados de 
                                                           
105 AGOSTINO, Gilberto, OP.cit. p.182. 
106 Jornal do Brasil, 26 de jun.1978, p. 4. 
107 AGOSTINO, Gilberto. OP.Cit. p.163. 
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junho a meados de julho, enquanto o Brasil estiver ligado na seleção, 

vai-se fazer muito pouco e, nessa  época, se a Seleção for bem, 

poderão até ser tomadas providências amargas. Terminada a Copa, se 

o Brasil vencer, O PDS desce suas legiões no clima da euforia e, hoje, 

prevê que a oposição não terá pique para acompanha-la até meados de 

novembro. 108 

No entanto, a Itália de Paulo Rossi, autor dos três gols da vitória por 3 a 2, ao 

vencer o Brasil, atrapalhou, de certo modo, os planos do PDS, que certamente não 

imaginava que a seleção cairia ainda nas quartas de final do mundial. Porém, tal postura 

não é exclusiva do regime militar e está longe de ser algo extinto em nosso país. Vários 

casos recentes do uso do futebol com fins eleitorais podem ser observados, sobretudo, 

em ano de Copa do Mundo, onde todas as atenções, inclusive dos políticos, são voltadas 

para o mundial. Entretanto, durante a ditadura militar o futebol teve uma ligação mais 

estreita e diferenciada com o governo, seja de forma mais indireta, como em 1970, ou 

mais direta, como em 1978, tendo sempre como objetivo legitimar o regime vigente ou 

ser uma espécie de pano de fundo para campanhas eleitorais.  

O futebol foi, e ainda é utilizado, como arma política por parte dos governantes, 

fato que certamente será ainda maior com a aproximação da Copa do Mundo no Brasil 

em 2014. Contudo, é necessário ressaltar que esse esporte teve um papel importante no 

processo de redemocratização do país, através da participação de personalidades 

envolvidas com o esporte no movimento das diretas já, tornando-se assim um “elemento 

de oposição” ao regime, demonstrando que o futebol é bem mais do que apenas o “ópio 

do povo”. 

                                                           
108 Revista Veja, 3 de mar.1982,p.38. 
 



 

 

CAPÍTULO  3  
 

O “CONTRA-ATAQUE”: O FUTEBOL A FAVOR DA DEMOCRACIA 

 

A Copa de 1970 marcou o momento em que a relação entre o governo e o 

futebol foi uma das mais estreitas, atribuindo a conquista do mundial ao regime e não 

somente aos jogadores. Dessa forma, a conquista do tricampeonato aliado ao milagre 

econômico reforçou a ideia do “Brasil Potência”, que, para o governo, estava se 

concretizando sob o “braço firme” do regime militar.  

Nesse sentido, a esquerda, em geral, tendeu a repudiar a seleção brasileira que 

venceu o mundial no México. Segundo Maria Hermínia de Almeida e Luiz Weiz  essa 

repulsa: “tinha a ver com o ar de felicidade – previsível e intolerável – com que os 

generais apareciam na mídia festejando a vitória. Por tudo isso, torcer a favor seria ‘uma 

forma de colaboracionismo’ no dizer do escritor Luís Fernando Veríssimo” 109. Esse  

“colaboracionismo” era evitado a todo custo mesmo que fosse algo difícil de se 

conseguir já que aqueles que compunham a esquerda “Também gostavam de futebol e 

achavam que aquela seleção, de Pelé, Tostão, Gérson e Rivelino, merecia ganhar todas 

as copas do mundo” 110. Dessa forma, torcer contra a seleção se tornava uma 

contradição na cabeça desses “antitorcedores”, que viam neste ato uma forma de não 

compactuar com a ditadura, uma forma de resistir ao sistema vigente. 

Esta contradição é bem representada pelo cartunista Henfil em seus quadrinhos 

publicados, em junho de 1970, no O Pasquim, um jornal alternativo intelectualmente 

politizado, onde representou um personagem que criticava a mobilização social em 

torno da seleção enquanto assistia ao jogo pela TV.  

Um país inteiro pára por causa do futebol, mas não pára para resolver 

o problema da fome... Este sim é o verdadeiro ópio do povo! Faz 

esquecê-lo de que são explorados, subdesenvolvidos... Estou torcendo 

para o Brasil perder! Assim o povo voltará à realidade e verá que a 

vida não é feita de gols, mas de injustiças... Nossa realidade não é tão 
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infantil como uma jogada como esta de Pelé invadindo a grande área 

inglesa e... Pênalti! Pênalti! Juiz filho da mãe! Pênalti, seu safado! 111 

Os quadrinhos de Henfil, mesmo ficcionais, dão uma ideia de como torcer pela 

seleção de 1970 significava para a esquerda uma forma de compactuar com o regime 

militar, gerando toda a contradição existente entre aquele que ao mesmo tempo era um 

intelectual politizado e um torcedor encantado com as belas jogadas de Pelé e cia. No 

entanto, o futebol não pode ser encarado apenas como “ópio do povo”, dentro desse 

esporte se destacaram alguns nomes que em plena ditadura se rebelaram de alguma 

maneira contra o sistema. 

Nesse sentido, o historiador Euclides Couto afirma que:  

[...] o esporte se mostrou, especialmente no contexto da ditadura, um 

ambiente altamente propício para reprodução das tensões ideológicas 

presentes no imaginário político brasileiro. Além de favorecer a 

disseminação das ideologias governamentais, sobretudo pela 

veiculação da seleção via propaganda oficial, o universo do futebol 

também possibilitou que as ideologias da esquerda fossem 

publicizadas, mesmo que individualmente, por meio das atitudes dos 

jogadores simpatizantes do ideário progressista disseminado na 

juventude do país. 112 

Tendo em vista a ideia de Couto, do esporte como um espaço propicio a 

representação dos conflitos ideológicos dentro do campo político, podemos perceber 

que, dessa forma, o futebol incorporava as ideologias rígidas do regime militar, que 

tinha como um dos seus fundamentos a ordem e a disciplina, acarretando assim na 

militarização do futebol. Em contrapartida, em uma menor escala, esse esporte 

propagandeava as ideologias da esquerda através de alguns jogadores que simpatizam 

com os seus ideais. 

Sobre a militarização do futebol, o sociólogo José Paulo Florenzano afirma que: 

“A conjuntura política vivida pelo país decorrente do golpe de estado desfechado em 

1964, ensejava o processo de militarização dos clubes de futebol e da seleção nacional” 

                                                           
111 O Pasquim 11 a 17 de jun. de 1970 apud  GUTERMAN, Marcos.  O futebol  explica  o  Brasil  – 
Caso  da  Copa  de  1970.Dissertação (Mestrado em História), PUC, 2006.P. 48-49 
112 COUTO, Euclides. “A esquerda contra-ataca: Rebeldia e Contestação Política No Futebol Brasileiro 
(1970-1978)” In: Revista de História do Esporte, v. 3,n. 1,jun. de 2010. P.3 
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113.Essa tentativa de militarização provocou, mesmo que inicialmente de forma tímida, 

uma resistência no sentido de evitar que fosse refletida a situação sociopolítica do país 

nos campos de futebol. Deste modo, para Florenzano, “A trajetória de Afonsinho 

revela-nos a luta da resistência dos jogadores brasileiros à disciplinarização  militar 

adotada nos clubes brasileiros” . 114 

Afonsinho 115 era jogador do Botafogo e foi barrado pelo técnico Zagallo 

durante a excursão que o clube fazia pela América Latina no início de 1970. O jogador 

sofreu uma contusão enquanto se preparava para a competição, entretanto, havia se 

recuperado a tempo de disputar a partida de estreia. No entanto, após questionar o 

técnico sobre o seu afastamento da primeira partida Afonsinho foi barrado do time, só 

voltando a jogar pela equipe nos minutos finais da última partida disputa na excursão. 

Dessa forma, o atleta havia sido punido por questionar, a inquestionável, ordem 

hierarquia do modelo militar de disciplina. Após voltarem para o Brasil Zagallo iria 

assumir o comando da seleção, substituindo João Saldanha, enquanto Afonsinho seria 

emprestado ao Olaria.116 

Contudo, no segundo semestre, da temporada de 1970, Zagallo retornava ao 

Botafogo, como Tricampeão Mundial pela seleção brasileira, e Afonsinho ,após o fim 

do empréstimo ao Olaria, voltava ao clube da estrela solitária. Entretanto, na sua 

reapresentação ao Botafogo Afonsinho ostentava barba e cabelos longos, sendo proibido 

de treinar pelo técnico e pelo dirigente do clube o que se agravou pelo fato do jogador 

relutar em tirar a barba.117.Segundo Florenzano:  

No contexto da militarização do futebol brasileiro, exibir-se pelos 

gramados com a barba e os cabelos longos constituía-se numa 

manifestação da intransigência da liberdade em sujeitar-se às relações 

de poder. A imagem do jogador-hippie, com efeito, evocava no 

futebol o movimento de revolta que abalava a sociedade moderna 

desde os anos 60.118 

                                                           
113 FLORENZANO, José Paulo. Afonsinho & Edmundo: a rebeldia no futebol brasileiro. SãoPaulo: 
Musa, 1998. P.49 
114 Idem, p.50. 
115 Afonso Celso Garcia Reis, Afonsinho , é um ex- jogador brasileiro revelado em 1962  pelo XV de 
Jaú,clube do interior  paulista,sendo transferido para o Botafogo no ano de 1965. 
116 Idem, p.51-54 
117 Idem, p.86-87 
118 Idem, p.108 
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Dessa forma, Afonsinho tinha seu novo visual associado à contracultura, sua 

rebeldia e resistência tinham na estética uma forma de luta contra à exacerbada 

disciplina do modelo militar pela qual passava o futebol brasileiro. 

De acordo com Couto, “Submetido à Lei do Passe, Afonsinho foi impedido, em 

âmbito mundial, de exercer sua profissão em qualquer clube de futebol profissional. A 

única saída para o jogador foi recorrer à justiça” 119 No entanto, Afonsinho em sua luta 

por seu direitos trabalhistas e contra a Lei do Passe enfrentaria o fato de ,até o momento, 

nenhum jogador ter vencido os clubes nos tribunais.120 Durante o período em que o caso 

se arrastou na justiça desportiva, entre setembro de 1970 e março de 1971, Afonsinho 

recebeu o apoio de inúmeras pessoas ligadas ao movimento estudantil, às classes 

artísticas e até mesmo de intelectuais e políticos de esquerda, que  manifestam-se a 

favor da causa do jogador121.Nesse sentido, segundo Couto, “Além da barba e dos 

cabelos compridos – traços muito associados às esquerdas dos anos setenta – a luta pelo 

‘passe livre’ se incorporava ao repertório de reivindicações das organizações de 

esquerda do país” 122 

Dessa forma, Afonsinho e a esquerda política brasileira tinham algo em comum, 

a busca por liberdade. No caso, o “passe livre” foi encarado não apenas como uma 

batalha contra a Lei Do Passe que o vinculava ao Botafogo, possuidor do seu passe, mas 

como uma luta literalmente pelo passe livre, ou seja, pela liberdade de expressão, em 

todos os âmbitos, e, sobretudo, pelo direito de ir e vir. Nesse sentido, Afonsinho 

conquistaria no Superior Tribunal de Justiça da CBD o passe livre e sua identificação 

com os ideais libertários, típicos da esquerda brasileira, era resumida em seu discurso: 

“Venci e agora minha barba e cabelos compridos são um símbolo de liberdade”(O 

Estado de São Paulo, 16 fev.1972 apud FLORENZANO (1998,pg.105)123 

Segundo Florenzano, Afonsinho e o seu “movimento da rebeldia” anteciparam 

em boa parte a experiência da democracia corintiana nos anos 80 a qual retomou e 

aprofundou muitas das reivindicações do “movimento rebelde” da década anterior. 124.A 

democracia corintiana surgiu no início da década de 80 após Waldemar Pires assumir a 

                                                           
119 COUTO, Euclides. Op.Cit. p.7 
120 Idem, ibidem 
121 Idem, ibidem 
122 COUTO, Euclides. Op.Cit, P.7-8 
123 FLORENZANO, José. Op.Cit, p.105 
124 Idem, P.246-247 
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presidência do clube, convidando o sociólogo Adílson Monteiro Alves para ser o diretor 

técnico, o qual a Veja assim retratou na época :  

Formado em Sociologia e apontado com o principal arquiteto do novo 

Corinthians, Adílson, 34 anos, filho do Vice-presidente do clube, 

Orlando Monteiro Alves, assumiu o cargo há um ano e desencadeou 

sua revolução.125 

A revolução ao qual se referia a matéria era o fato de todas as decisões serem 

tomadas em grupo, onde os jogadores davam suas opiniões aos diretores, até mesmo em 

questões como as contratações ou dispensa de jogadores.126Deste modo, o “novo 

Corinthians” ia de encontro com o regime autoritário imposto pelos militares, o que 

ficava evidente a partir do momento em que os jogadores tinham o direito de opinar 

sobre as questões que envolviam o clube, diferentemente do que acontecia no governo. 

No entanto, antes da experiência democrática o Corinthians havia vivido, por quase 10 

anos, um “regime autoritário” imposto pelo ex-presidente, Vicente Matheus, que dirigiu 

o time com “mãos de ferro” 127, nos moldes da disciplina militar. O fim desse 

autoritarismo se daria após Waldemar Pires assumir a presidência e se consolidaria com 

a reeleição do mesmo em 1983. A revista Placar relatou assim a vitória de Pires sobre 

Vicente Matheus, que desejava retomar o poder no clube paulista : “Foi uma goleada, 

bem ao estilo deste novo Corinthians : com 68,5 % dos votos, Waldemar Pires derrotou 

Vicente Matheus e garantiu a continuidade da abertura.” 128 

Nesse sentido, o Corinthians seria um grande exemplo da afirmação, 

supracitada, feita por Euclides Couto, de que futebol era um “ambiente altamente  

propício  para  reprodução  das  tensões ideológicas presentes no imaginário político 

brasileiro”, sendo esse esporte, portanto, de acordo com o antropólogo  Roberto Da 

Matta, “um veículo para a dramatização de problemas importantes”.129.Dessa forma, o 

clube paulista refletia os anseios da população brasileira que almejava uma abertura em 

torno da democracia, processo que  já durava quase 10 anos, tendo início no governo 

Ernesto Geisel, em 1974, e que ele mesmo definiu como, uma abertura lenta, gradual e 

                                                           
125 Revista Veja 22 de Dez.1982, p.68. 
126 Idem, Ibidem 
127 Revista Placar, 4 de mar.1983,p.22 
128 Idem, 11 de mar.1983,p.14 
129 “DAMATTA, Roberto. “Futebol: Ópio do Povo Versus Drama de justiça Social”. In: Novos Estudos 
Cebrap (São Paulo),V.1,N.4,1982,p.55 
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segura.130 Esse processo seria ampliado pelo governo do seu sucessor, o general João 

Batista Figueiredo.  

Durante o governo Figueiredo (1979-1985) foram tomadas medidas mais 

concretas em direção à abertura política, como por exemplo, a lei de anistia, que, 

segundo Boris Fausto: 

[...] continha, entretanto restrições e fazia uma importante concessão à 

linha dura. Ao anistiar crimes de qualquer natureza relacionada com 

crimes políticos ou praticados por motivação política’, a lei abrangia 

também os responsáveis pela prática da tortura 131. 

Com isso, os militares envolvidos com atos de repressão e tortura não poderiam 

ser julgados ou condenados. Por outro lado, foi permitida a volta dos exilados políticos, 

marcando um momento fundamental para processo de redemocratização. Contudo, o 

governo tomou tal medida temendo ser ultrapassado pelo movimento popular que a um 

bom tempo clamava pela a Anistia, sendo assim foi tirado da oposição uma de suas 

principais bandeiras. 132 

Essa bandeira foi literalmente sustentada pelos movimentos populares, no 

momento em que a torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, estende uma 

faixa no estádio do Morumbi em fevereiro 1979. O caderno esportivo da Folha de São 

Paulo trazia uma foto da torcida durante o clássico paulista entre Santos e Corinthians, 

que foi publicada com a seguinte legenda: “Nas arquibancadas do Morumbi, uma faixa 

erguida ontem pela Gaviões da Fiel no meio da massa corintiana : um renovado apelo 

ao governo, pela anistia ampla e irrestrita” 133.Segundo o Jornalista Juca Kfouri, essa foi 

a primeira vez que uma faixa pela Anistia no Brasil apareceu para um grande público, 

cerca de 110 mil pessoas.134 Desse modo, a torcida organizada do Corinthians já 

apresentava um engajamento político que precedeu a própria democracia corintiana, que 

só teria início nos primeiros anos da década de 1980. 

No entanto, a relação do futebol com a luta pela anistia remeteria ao ano de 

1977, quando, segundo Euclides Couto, Reinaldo135, atacante do Atlético Mineiro e da 

                                                           
130 FAUSTO, Boris.OP.Cit.p.498 
131 Idem, p.304 
132 Idem,ibidem. 
133 Folha de São Paulo,12 de fev.1979,p .36. 
134 KFOURI, Juca. A emoção Corinthians. Coleção tudo é História. Ed. Brasiliense. 1981, p.36 
135 José Reinaldo de Lima, Reinaldo, é  um  ex-jogador  brasileiro revelado pelo Atlético Mineiro no 
início da década de 1970. 
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seleção Brasileira, “insistia em exteriorizar seus posicionamentos ideológicos à 

imprensa mineira, defendendo a anistia aos exilados políticos, o voto direto e o fim da 

ditadura no país” 136.Com essas declarações, o nome de Reinaldo foi cogitado a ser 

cortado da lista dos convocados que iriam para o mundial de 1978 na Argentina. Essa 

postura partiu do então presidente da CBD, o Almirante Heleno Nunes, que alegou que 

o atleta não possuía as condições físicas necessárias para uma competição de alto nível 

como a Copa do Mundo. Porém, de acordo com Couto, tal justificativa era uma forma 

de isentar o governo militar de uma suposta intervenção na seleção brasileira. 137 

O jogador Reinaldo foi mantido na lista dos convocados para a Copa na 

Argentina, mas a partir desse momento figuraria a lista dos rebeldes do futebol 

brasileiro, que resistiam ao regime vigente, tal como Afonsinho. Contudo, essa lista 

ganharia outro nome de peso a partir da supracitada democracia corintiana. O 

movimento no qual os jogadores participavam da gestão do clube, tendo tanta 

importância quanto os dirigentes, tinha na figura do jogador Sócrates um dos seus 

líderes. O Dr.Sócrates ou “magrão”, como também era conhecido, expôs seu ponto de 

vista acerca do movimento em uma entrevista cedida à revista Veja:  

Achamos, no Corinthians, que o jogador deve participar mais, 

desenvolver sua potencialidade sócio-política, e estamos começando a 

fazer isso. A profissão é também muito sacrificada. O jogador é talvez 

o único trabalhador que não pode escolher o lugar em que vai 

trabalhar, pois seu passe e seu destino estão nas mãos dos dirigentes 

dos clubes. Isso também precisa ser alterado 138. 

Sendo assim, além de destacar a importância do jogador de futebol no meio 

sócio-político, a democracia corintiana lutava também pelo passe livre, principal 

reivindicação de Afonsinho na década de 1970. 

No movimento corintiano ainda tinham destaque os jogadores Wladimir e 

Casagrande, que eram filiados ao Partido dos Trabalhadores e militavam politicamente 

com a aprovação do Clube 139. Isso demonstra que o engajamento politico do 

Corinthians  tendia aos partidos de esquerda, mais especificamente ao PT, que havia 

                                                           
136 COUTO, Euclides. Op.Cit,p.14 
137 Idem,p.16 
138 Revista Veja, 16 de mar.1983, p.130. 
139 Idem, ibidem 
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surgido em 1980,após a aprovação da Nova Lei Orgânica dos Partidos em 1979 140,mais 

uma medida em busca da abertura política, que pôs fim ao bipartidarismo instalado em 

1965. O PT seria um dos partidos que encabeçariam a campanha pelas eleições diretas 

para a presidência da República em 1983, campanha que ficou popularmente conhecida  

como “diretas Já”. O partido liderado por Luiz Inácio da Silva, o Lula,: 

[...] foi um dos elementos centrais de mobilização popular na 

campanha das Diretas Já!, sendo o responsável, boa medida, pela 

incorporação do debate político de amplos segmentos de 

trabalhadores, tanto no campo como na cidade 141 

O Partido dos Trabalhadores seria fundamental na oposição ao regime militar. 

Segundo Silva: 

A proposta de Diretas Já! representava um rompimento radical com a 

abertura limitada e pactuada que o regime vinha implantando e 

levaria, através da eleição de um presidente pelo voto direto, com uma 

Constituinte, a uma ruptura constitucional extremamente desfavorável 

para as forças que implantaram a ditadura militar no país 142. 

A campanha teria um forte apelo popular sendo aderida, além dos partidos de 

oposição, por artistas, intelectuais e esportistas em geral. 

Nesse contexto, a democracia corintiana teve grande importância, pois 

representava um “sistema democrático” em plena ditadura, sendo uma experiência 

positiva, em todos os sentidos, inclusive no âmbito esportivo, tendo em vista o 

retrospecto do time desde a implantação da mesma. Sobre essa questão a Placar relatou 

que:  

A experiência da democracia corintiana valeu um bicampeonato, a 

melhor colocação na Copa do Brasil dos últimos anos, um time ( que 

não era um supertime) que sabia perder e ganhar o jogo sem perder o 

sentido do grupo [...] A democracia corintiana possibilitou que se 

discutissem as estruturas de poder do futebol : os direitos do clube, do 

jogador, da torcida; o papel do sindicato; o papel politico do jogador 

profissional. 143. 

                                                           
140 FAUSTO, Boris. Op.cit.p.506 
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142 Idem, p.273 
143 Revista Placar, 15 de nov.1985, p.16 
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Sendo assim, a democracia corintiana era um exemplo de liberdade de 

expressão, onde os jogadores exibiam seus pontos de vista, seja em relação ao 

autoritarismo no futebol ou em, uma visão mais ampla, no próprio país. Constituindo-se 

em um movimento politicamente engajado que veio a ser um importante apoio à Diretas 

Já, participando ativamente da campanha ,inclusive com a presença de alguns jogadores 

nos comícios. 

Esses comícios foram se espalhando pelas principais capitais do país e 

mobilizando cada vez mais multidões contrárias ao regime, sendo que no Rio de 

Janeiro, principal centro de oposição ao regime na época, um milhão de pessoas 

exigiriam eleições diretas.144.No entanto, foi em São Paulo que aconteceu um dos 

momentos mais marcantes das campanhas das Diretas Já, tendo o jogador Sócrates 

como personagem central. O comício do Vale do Anhangabaú superaria o do Rio de 

Janeiro, com quase 2 milhões de pessoas, e ficaria marcado pela declaração de Sócrates, 

como narrou a Placar : 

Não bastasse a vontade expressa nos comícios de norte a sul, o maior 

ídolo do futebol brasileiro condicionou a sua permanência no país à 

aprovação da emenda Dante de Oliveira. Sócrates está tão interessado 

nela que, para divulgá-la ainda mais, não teve dúvida em assumir o 

papel de dom Pedro I, transformando-se na capa desta edição 145.  

A Placar, que relatou o discurso de Sócrates, trazia o ídolo corintiano vestido de 

D.Predo I e fazia alusão às suas declarações com o dia do Fico, intitulando a matéria de 

“O dia do fico do rei corintiano”, onde o atleta prometeu continuar no Brasil, mesmo 

com o assédio constante dos times europeus em torno do seu futebol, se a emenda pelas 

eleições diretas fosse aprovada. De acordo com Boris Fausto “ A emenda constitucional 

que pretendia introduzir as eleições diretas ficou conhecida como emenda Dante de 

Oliveira, nome do deputado do PMDB por Mato Groso que a apresentou” 146.Com esse 

gesto Sócrates pretendiam chamar atenção e apoio para questão da redemocratização do 

país que passava pelo direito do povo escolher seu presidente. 
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Na esfera das personalidades ligadas ao esporte e que apoiavam as eleições 

diretas estava ainda o narrador esportivo Osmar Santos147, como relata a Veja :  

Do alto de palanques, Santos, tem sido um dos astros da campanha 

pela eleição direta do próximo presidente, e já apresentou os comícios 

realizados em Curitiba, Campinas, São Paulo e Santos. Na quarta-feira 

passada, na Praça da Sé, o locutor nascido na cidade paulista de 

Oswaldo Cruz, gesticulou, cantarolou e falou durante quatro horas. 

Deixou o palanque cansado, mas satisfeito. “Foi um dos momentos 

mais emocionantes da minha vida, já que nunca votei  para presidente 

e nunca vi tanta gente junta fora de um estádio de futebol”, conta 

Osmar. 148. 

Osmar Santos era o locutor mais popular de São Paulo e  a partir da sua presença 

nos comícios ia se tornando um símbolo das diretas e o elemento que dava “voz” a essa, 

como afirma a Veja:  

E, na qualidade de locutor oficial dos comícios, para onde transporta a 

mesma vibração do locutor esportivo, e o mesmo vocabulário rico de 

expressões divertidas como “ripa na chulipa”, “pai da matéria” ou 

“capricha garoto”, tornou-se a voz das diretas. 149. 

O locutor esportivo durante os comícios ou entrevistas sempre utilizava dos 

jargões do futebol para tratar da campanha das Diretas e era exatamente essa sua 

linguagem, que girava em torno de um elemento de identidade nacional, ou seja, o 

futebol, que fez dele a “voz das diretas” e um personagem importante dentro do 

movimento em busca da redemocratização do país. É possível perceber a “linguagem 

futebolística” utilizada pelo locutor em entrevista cedida a revista Veja, onde ele 

afirmava: .  

Ser contra a eleição direta para presidência é como ser contra a 

seleção brasileira de futebol [...] O time do governo é um time 

derrotado, endividado. E time que está perdendo tem que mudar. É 

necessário mudar não só o técnico ou os jogadores, mas o próprio 

presidente do clube 150. 

                                                           
147 Osmar Aparecido Santos, também conhecido como “o pai da matéria” é um ex-radialista e locutor 
esportivo brasileiro. Trabalhou como locutor  nas rádios Jovem Pan, Record e Globo. 
148 Revista Veja, 1 de fev. 1984 p. 5. 
149 Idem, 14 de mar.1984, p.54 
150 Revista Veja,1 de Fev.1984,p.5 
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O time derrotado a qual Osmar, metaforicamente, se referia era o time dos 

militares e o presidente do clube, na ocasião, era o general João Figueiredo. Era preciso, 

portanto, mudar o “presidente do clube” e a mudança deveria ser feita pelo voto 

popular, objetivo máximo das campanhas das diretas que cada vez recebia maior apoio 

das grandes personalidades do futebol, inclusive de algumas inusitadas como, por 

exemplo, Pelé. Inusitada porque o “rei do futebol”, segundo Couto, “era um jogador 

perfeito que, no entanto, corroborava a ideologia preconizada pela ditadura militar”, 151 

sendo “considerado pela imprensa alternativa como um ‘fantoche’ dos militares” .152 

Dessa forma, era, até certo ponto, inimaginável que ele aderisse à campanha.No entanto, 

de acordo com revista Veja, a campanha pelas diretas receberia o apoio do: “ brasileiro 

mais popular de todos os tempos: Pelé.”153 .Entretanto, o camisa 10 da seleção 

tricampeã não iria a nenhum comício e nem faria  nenhum tipo de partidarismo , 

deixando, segundo a revista Placar 154, tal tarefa para os políticos. 

Pelé assim como Osmar Santos usaria de uma “linguagem futebolística” para 

tratar da questão das diretas, como se pode perceber em entrevista sua concedida  à 

revista Placar :  

Nós estamos numa luta difícil, que é a luta pelas diretas .O Brasil já 

ganhou a Copa do Mundo definitivamente  e esta ninguém tira. Agora, 

tem uma outra Copa que agente tem que ganhar e foi por isso que 

ergui a minha réplica da Jules Rimet, pelas eleições diretas. 155.  

Nesse sentido, Pelé posou para fotos com sua réplica da Jules Rimet em apoio às 

diretas.Se a original foi erguida por Médici em Brasília no que marcou a consolidação 

do “Brasil Potência” ,tão propagandeado pelo regime militar, a réplica serviu de apoio à 

campanha das diretas já e foi erguida por um Pelé, que tentava justificar sua 

“conivência” com o regime durante a Copa de 1970 :  

Na minha posição, você tem de conviver com a bajulação e a 

falsidade. Você esbarra em montes de pessoas que só querem aparecer 

com você nas fotos. Às vezes, é difícil evitar. É difícil evitar um 

presidente, por exemplo, como Geisel e o Médici. São coisas que 

acontecem e que não dá pra evitar e, indiretamente, é claro que é um 
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uso. Mas disso eu era consciente, eu cedia porque você tem de fazer 

concessões.156 

Em sua declaração Pelé afirmava que era consciente, já durante a Copa de 1970, 

de que seu futebol era utilizado pelo governo. No entanto, na época nada fez além dos 

gols que tornariam Médici popular após o término do mundial no México. Ainda nesse 

sentido, outro companheiro de Pelé , da seleção de 1970, aderiria à campanha pelas 

eleições diretas, e diferentemente dele participaria dos comícios em prol da causa. 

Segundo a Veja :  

No próprio palanque, entre as celebridades, estava o divertido 

centroavante Dario, do América Mineiro, ele tem o hábito de dar 

nome aos seus gols e, dias antes, fizera o “ Eleição Direta”, de cabeça. 

“Quando subo, parece que estou saindo do mundo da inflação”, 

explicou ao sair do campo, arrematando no comício com um curto 

discurso: “o meu título já está amarelo. É hora de Dadá Votar. É hora 

de todos votarem” 157. 

O mesmo Dario que era tido como o jogador preferido de Médici na década de 

1970, tendo inclusive sua convocação associada ao desejo do presidente de vê-lo no 

time, pedido que Saldanha recusou-se a atender, mas que Zagallo o fez assim que 

assumiu a equipe, agora fazia o gol “eleição direta” e subia no palanque para dizer que 

seu “título já estava amarelo”, a cor das diretas, e que era hora de escolherem um 

presidente pelo voto direto.  

O apoio desses jogadores demonstrava a repercussão que o movimento havia 

adquirido, onde, sobretudo, o apoio de Pelé, mesmo inusitado e resumindo-se a algumas 

declarações e fotos, se tornava um elemento importante, tamanha era sua relevância no 

esporte mundial, fato que gerava uma mobilização pública muito grande em torno da 

questão.  

As diretas se tornariam uma espécie de moda onde as cores amarelas,faixas e 

camisetas com o slogan da campanha estavam presentes em toda parte, inclusive nos 

estádios de futebol, como relata a revista Veja : 

No rastro da nova moda engajam-se até mesmo entidades inusitadas, 

como a novíssima Fla-Diretas, torcida organizada do Flamengo que 

                                                           
156 Idem,ibidem 
157 Revista Veja,29 de fev.1984,p.21 
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tem a atriz Christiane Torloni como Madrinha. A Fla-diretas propõ-se 

a acompanhar o time pelos estádios de todo o país, divulgando faixas 

favoráveis á eleição direta 158  

No entanto, a Fla-diretas não foi a única torcida organizada que apoiou a 

campanha, que, além de outras torcidas, recebeu também apoio de um personagem 

ilustre e um dos primeiros a se rebelarem contra o regime militar, como demonstrou a 

Veja:  

Afonsinho, aquele rebelde ex-jogador do Botafogo, Fluminense, 

Flamengo, Olaria e Santos, hoje com 35 anos e médico, estava entre o 

milhão de pessoas que fizeram no Rio de Janeiro, terça-feira passada, 

o monumental comício pelas eleições diretas. Além dele, bem diante 

do palanque marcavam presença duas torcidas organizadas, a Youg-

Flu e a falange rubro-negra – está com mais ou menos 1200 

componentes. “Viemos em massa”, contava seu líder João Roberto 

Bezerra, 29 anos e que nunca elegeu um presidente. Armando 

Martins, 56 anos, chefe da Young-Flu,já votou em quatro –mas fazia 

questão de dizer que queria votar de novo,  

“ E já ”. 159 

Afonsinho, um dos primeiros jogadores a contestar abertamente o modelo de 

disciplina militar, e consequentemente a ditadura, seria também personagem da luta pela 

abertura política que ,de certa forma, ele havia começado ainda na década de 1970 ao se 

rebelar contra a militarização do futebol e a conjuntura do país. Nesse sentido, o 

“jogador rebelde” participaria de um dos maiores comícios em prol das diretas no 

Brasil, no Rio de Janeiro, que ainda contaria com as torcidas organizadas Young-Flu  e 

a Falange Rubro-Negra. Essas figurariam juntamente com a Fla-diretas e, em outro 

contexto, com a Gaviões da fiel de 1979, dentre as torcidas que lutaram contra o regime 

militar, seja reivindicando a anistia dos exilados políticos ou as eleições diretas para 

presidente da república. 

A emenda Dante de Oliveira não foi aprovada pela câmara dos deputados, 

Sócrates cumprindo sua promessa partiu para jogar no futebol italiano e a Democracia 

Corintiana chegaria ao fim após o sociólogo Adilson Monteiro Alves perder as eleições 

                                                           
158 Revista Veja, 8 de fev.1984,p.71 
159 Idem,20 de abri.1984,p.40 
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para presidente em 1985. 160. Dessa forma, o fim da democracia no Corinthians 

coincidiria com a redemocratização do país que foi restabelecida após a eleição indireta 

de Tancredo Neves a presidência da República, colocando fim ao regime autoritário que 

durante 20 anos suprimiu os direitos constitucionais, as liberdades individuais e 

perseguiu aos que eram contra o sistema vigente.  

Contudo, é importante perceber que o fim da ditadura militar também perpassa 

pelo futebol, elemento que teve sua importância durante as diretas já a partir, sobretudo, 

da democracia corintiana, e que durante esse período revelou suas “duas faces”, 

servindo tanto ao governo quanto a oposição ao regime , indo muito além do elemento 

de alienação ao qual sempre esteve relacionado. Como bem define Euclides Couto: “o 

futebol per si não deve ser considerado como causa ou produto de alienação, mas, assim 

como qualquer outro fenômeno social, deve ser investigado em todas as suas dimensões, 

abrangências e potencialidades” 161 

Nesse contexto, Sócrates e Afonsinho são dois grandes exemplos de que o 

futebol não deve ser encarado apenas como “ópio do povo”, são exemplos de que, como 

afirma Roberto da Matta: “O futebol praticado, vivido e teorizado no Brasil seria um 

modo específico – entre outros – pelo qual a nossa sociedade fala, apresenta-se, revela-

se, exibe-se, deixando-se descobrir.” 162 E, nesse sentido, a sociedade brasileira se 

revelou contra o regime militar, e teve suas reivindicações refletidas e explicitadas 

também através de um fenômeno social chamado futebol. 

 

, 

                                                           
160 Revista Placar, 15 de nov.1985,p.16. 
161 COUTO,Euclides.Op.cit,p.20 
162 DAMATTA, Roberto.Op.cit, p.55. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise da relação entre futebol e ditadura militar, nos remete ao momento em 

que este se torna um esporte nacional, um elemento de identidade coletiva. Nesse 

sentido, antes de figuras como Emilio Garrastazu Médici se apropriarem desse 

fenômeno sociocultural, Getúlio Vargas já havia construído em torno do futebol um 

ideal nacionalista deixando,podemos assim dizer, para Médici um cenário já bem 

arquitetado que deu seus primeiros passos ainda em 1938, com a conquista do terceiro 

lugar no mundial da França, e que se concretizou com as conquistas dos títulos nas 

Copas de 1958 e de 1962. 

Dessa forma, a análise das fontes demonstrou que Médici se aproveitando desse 

cenário utilizou a conquista da Copa do Mundo de 1970 como uma propaganda 

“extraoficial” do seu governo atribuindo a vitória ao regime que aliado ao Milagre 

Econômico conseguiu se “legitimar”, popularizando assim a figura do presidente 

Médici. Nesse sentido, o governo observou de perto a preparação da seleção que 

disputaria o mundial no México, para garantir que a imagem do governo não fosse 

comprometida com uma possível derrota, acarretando no que as fontes me permitiram 

interpretar como uma “intervenção indireta”, onde o Ministro da Educação Jarbas 

Passarinho pediu esclarecimentos sobre o que ocorria dentro da CBD e do selecionado 

brasileiro. 

A análise das fontes me permitiu concluir ainda que a relação do regime militar 

com o futebol não se restringia ao governo Médici e que essa seria ainda mais estreita a 

partir do momento em que o Almirante Heleno Nunes assumiu a presidência da CBD 

em 1975. Sendo a Copa do Mundo de 1978 o momento de maior interferência dentro da 

seleção brasileira, com o presidente da CBD escalando o time, subjugando a função do 

treinador, configurando nesse momento uma intervenção direta do regime militar no 

futebol. A administração do Almirante Nunes ainda resultou em um campeonato 

nacional marcado por clubes sem expressão futebolística, mas que possuíam um relativo 

campo eleitoral, tornando a admissão de novos clubes no campeonato como moeda de 

troca para obter votos para o partido do governo, a Aliança Renovadora Nacional, 

ARENA. Com isso, foi possível perceber o uso do futebol como forma de angariar 

votos, ou seja,o uso do futebol com fins eleitorais. 
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Por fim, foi possível perceber que o futebol não se limitou a atender somente os 

interesses do governo, esse foi utilizado por aqueles que desejavam a abertura política e 

a anistia, como o jogador Reinaldo e a torcida Gaviões da Fiel, bem como por aqueles 

que posteriormente fizeram campanhas pela redemocratização do país exigindo eleições 

diretas para presidente da república. Neste caso, foi possível observar que jogadores 

como, por exemplo, Sócrates e Casagrande, que compuseram a Democracia Corintiana, 

foram bastante representativos dentro da campanha das diretas Já, bem como, neste 

mesmo sentido, o locutor Osmar Santos, tido como a “voz das diretas”, foi um porta-

voz do movimento utilizando de jargões do esporte enquanto discursava em prol do 

voto direto para presidente da república. 

Nesse sentido, é possível analisar o futebol como um reflexo do próprio contexto 

em que a sociedade estava inserida no período. Se em um primeiro momento esse foi 

utilizado para legitimar um regime recém-implantado e que vivia uma crescente 

impopularidade, posteriormente, com abertura política, esse refletiu os anseios da 

sociedade brasileira que desejava o fim do regime militar. 
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