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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como se configurou a construção 
da relação de identificação dos brasileiros com o futebol, tendo como ponto 
fundamental de análise as participações da seleção brasileira em Copas do Mundo de 
Futebol. Com base na produção bibliográfica referente ao assunto, buscamos descrever 
o futebol desde a sua chegada e desenvolvimento no Brasil até a realização como sede 
da Copa do Mundo de 1950, momento de grande importância para a identificação 
brasileira com o esporte. As transformações que ocorreram com a profissionalização e 
o conseqüentemente aumento da participação do negro contribuem para a consolidação 
do que muitos chamam ‘estilo brasileiro’ de jogar futebol. Essas representações 
apontam para novas formas e diferenciações da estética da prática que, ainda hoje, 
estão presentes no imaginário social brasileiro. É possível perceber, em determinados 
momentos, a formação de uma unidade nacional e identificação do brasileiro, e 
também da nação, em torno do futebol, sendo essas possibilidades potencializadas em 
épocas de Copa do Mundo. Dessa forma, acreditamos ter no esporte, e em nosso caso 
o futebol, local privilegiado para a compreensão de determinantes históricos e culturais 
alocados na sociedade. 
 
Palavras-chave: futebol, identidade nacional, Copa do Mundo de Futebol. 
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01 – INTRODUÇÃO 

 

 ‘O Brasil é o país do futebol!’ Quantas vezes esta frase não foi ouvida. Quando 

há a disputa de uma Copa do Mundo de futebol aumenta a relação do brasileiro com 

este esporte. Esta ligação possui tamanha grandeza, que extrapola os limites dos 

estádios e das emoções, invadindo e contagiando esferas econômicas e políticas. Vaz 

(2002, p.152), corrobora com esta idéia ao afirmar que “não é inusitada a comparação 

entre o treinador do selecionado (de futebol) e o presidente da República, uma vez que 

ambas são figuras com enorme força simbólica no Brasil, para os quais o imaginário 

nacional destina forças incomensuráveis, sem limites”. 

Para Fátima Antunes (2004), 

 
nas sociedades contemporâneas, a importância do esporte – um modelo 
global, segundo Hobsbawm – é cada vez maior. Nelas os espetáculos 
esportivos têm-se revelados lugares propícios à constituição de identidades 
coletivas, sejam elas de grupos sejam mesmo nacionais, uma vez que 
permitem a conformação de diferentes arranjos e experiências de integração 
social (ANTUNES, 2004, p. 18). 

 

Na construção de uma identidade nacional, a antropologia de Roberto DaMatta 

(1986) pode nos trazer importantes contribuições. Para este autor, 

 
tanto os homens quanto as sociedades se definem por seus estilos, seus 
modos de fazer as coisas. Se a condição humana determina que todos os 
homens devem comer, dormir, trabalhar, reproduzir-se e rezar, essa 
determinação não chega ao ponto de especificar também que comida ingerir, 
de que modo produzir, com que mulher (ou homem) acasalar-se e para 
quantos deuses ou espíritos rezar. É precisamente aqui, nessa espécie de 
zona indeterminada, mas necessária, que nascem as diferenças e, nelas, os 
estilos, os modos de ser e estar, os “jeitos” de cada qual. Porque cada grupo 
humano, cada coletividade concreta, só pode pôr em prática algumas dessas 
possibilidades de atualizar o que a condição humana apresenta como 
universal. (DAMATTA, 1986, p.15) 

 

Especialmente no caso brasileiro, é possível identificar consolidada uma relação 

do brasileiro com o futebol, apresentando contorno em uma maneira especial de 

identificação. Conforme afirma o sociólogo inglês, Richard Giulianotti (2002, p.42), 

“o futebol é uma das grandes instituições culturais, como a educação e os meios de 
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comunicação de massa, que formam e consolidam identidades nacionais no mundo 

inteiro”.  

O entendimento do futebol enquanto fenômeno social, historicamente 

constituído, abre as portas para a compreensão de que a formação de uma identidade 

esportiva possa gerar reflexos e demandas culturais, econômicas e políticas na atual 

sociedade. 

A possibilidade de influência do futebol em outras instâncias, além da 

esportiva, pode ser notada principalmente em ocasiões como a Copa do Mundo de 

Futebol, momento em que os ânimos se acirram e as emoções afloram. Isto é 

assinalado nas palavras de Antunes (2004): 

 
no Brasil, costuma-se avaliar a sociedade e suas instituições pelo 
desempenho da seleção de futebol, sobretudo em épocas de Copa do Mundo, 
quando o que se tem, de fato, são nações reunidas num confronto no âmbito 
do esporte. Se a seleção vai bem, há mais otimismo e tende-se a valorizar o 
potencial do povo brasileiro, sintetizado na imagem do herói pleno de 
atributos que se convencionou reconhecer como tipicamente nacionais. Se, 
ao contrário, sobrevém uma derrota, os valores anteriormente exaltados são 
então interpretados como contendo os germes do insucesso. (ANTUNES, 
2004, p. 277). 

 
Dessa forma, neste trabalho, tendo como eixo a participação brasileira em 

Copas do Mundo de futebol, buscamos estruturar os capítulos de acordo com o 

desenvolvimento do esporte no Brasil e expansão do sentimento de identidade 

nacional.  

Assim, em um primeiro momento, descreveremos o início do futebol, a tomada 

do gosto pela população, culminado com a conseqüente, mas conturbada, expansão da 

prática futebolística, que a princípio era reservada aos clubes de elite para, em seguida 

se desenvolver pelos subúrbios, clubes operários e associações de bairros, isso levará, 

como veremos, ao início do processo de profissionalização da modalidade. 

Buscaremos demonstrar os primeiros laços criados entre a população brasileira e o 

esporte inglês. 

O capítulo seguinte deste estudo compreende a segunda metade da década de 

1920 até meados o final da década de 30, período este em que o futebol se 

profissionaliza e é associado a um forte movimento estatal nacionalista, em uma 

tentativa de se provar ao próprio brasileiro, de que este tinha capacidade de levar seu 
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país a um desenvolvimento econômico e social digno das maiores potências mundiais. 

O fim do amadorismo alterou a conformação do futebol: esta mudança possibilitou a 

presença de negros e mestiços neste universo, utilizando este espaço como uma 

possibilidade de ascensão social. Como poderemos ver, a passagem do amadorismo 

para a profissionalismo não ocorreu de maneira linear. Para alguns autores, este é o 

período de fundação do chamado “estilo brasileiro” de jogar futebol. 

Ao final, dedicamos o último capítulo Copa do Mundo de 1950, realizada em 

nosso país. Sem dúvida, este é um momento de grande importância para o Brasil e de 

fundamental relevância na construção da relação identitária do brasileiro com o 

esporte. Esta foi a primeira Copa após o fim da 2ª. Guerra Mundial, e a derrota da 

seleção nacional gerou reflexos nos mais variados âmbitos. 

Conforme já assinalamos, a análise da participação brasileira nas Copas do 

Mundo de Futebol será destacada dentro de nossa pesquisa. Realizada de quatro em 

quatro anos, este torneio reúne teoricamente as melhores seleções do mundo. A 

importância de uma Copa do Mundo, para um país como o Brasil, é destacada por 

Fátima Antunes (2004): 
 

para aqueles países que fizeram do futebol seu esporte nacional, a Copa do 
Mundo, no entanto, significa, no nível simbólico, o momento em que se 
estabelece uma hierarquia entre as próprias identidades nacionais. É uma 
questão de vida ou morte, e o que acaba sendo colocado em jogo, por vezes, 
é a própria honra. Para os latino-americanos, em especial argentinos, 
brasileiros e uruguaios, que aprenderam a jogar futebol com os ingleses, esse 
esporte serviu, em tempos passados, de instrumento de afirmação de suas 
identidade nacionais ante os europeus. (ANTUNES, 2004, p. 41) 

 

O valor da conquista ou perda de uma Copa do Mundo, para esses países, é 

descrito por Arno Vogel (1982): 

 
A Copa do Mundo é um confronto entre nações que escolheram o futebol 
como um esporte favorito e que fizeram dele um campo eletivo para a 
expressão de sua identidade. O objetivo é conquistar um título que não 
confere a seu detentor senão privilégio honoríficos e, mesmo estes, 
temporariamente. Essa conquista se dá por intermédio de um confronto 
ritualizado. Os perdedores vão sendo excluídos progressivamente da disputa. 
Os dois últimos sobreviventes do processo eliminatório jogam a partida final 
(VOGEL, 1982, p.82). 
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É possível perceber que, para alguns países, a Copa do Mundo torna-se um 

momento de afirmação internacional perante outros povos e, muitas vezes, a si 

próprios. É possível enxergar a transferência para o plano esportivo de disputas que 

quase não possuem de relação com o futebol. Assim, a análise dos comportamentos 

sociais em países que possuem elevado grau de identificação com o futebol, no 

instante que se disputa um mundial, pode revelar o que estudos etnográficos 

dificilmente conseguiriam explicitar. 

Ao analisar-se a história do futebol, encontramos um esporte criado na 

Inglaterra, e que sofreu no Brasil um processo sem precedentes, o qual DaMatta apud 

Vaz (2002, p.147) chamará de “aculturação positiva”, em que é amplamente 

popularizado e massificado, tornando-se elemento de identificação cultural da 

população brasileira, através da criação de um estilo próprio de jogar futebol. Assim, 

conforme escreve DaMatta (1982, p. 28-29), “o futebol brasileiro – em comparação... 

com o europeu – caracteriza-se por ter jogo de cintura, por dobrar sem quebrar, 

dissimular, improvisar e sair com elegância de situações em princípio adversas, 

geralmente movendo o corpo e criando um jogo esteticamente valorizado”. Na mesma 

direção, Soares (2003, p.130) complementa, que “as imagens vinculadas àquilo que se 

denominou ‘estilo brasileiro de futebol’ são as da alegria, da improvisação, dos 

floreios, dos dribles, do toque de calcanhar, enfim, das firulas. Palavras como 

‘malandragem’ e ‘ginga’ funcionam como aglutinadores de seus significados”. 

Porém, não há um consenso nos estudos que investigam a apropriação do 

futebol brasileiro de que este estilo seja singular e expressivo de nossa cultura como 

afirmam os seguidores das teses, de miscigenação e formação cultural brasileira, do 

sociólogo Gilberto Freyre. 

Para outros autores, o “estilo brasileiro” de jogar o futebol é valorizado somente 

em casos de vitória, com expressões que destacam os dribles, a ginga e a malandragem 

do jogador brasileiro. Entretanto, em caso de derrota de nosso selecionado, geralmente 

o “estilo brasileiro” é atacado e criticado por ser individualista e sem objetividade, 

privilegiando jogadas de efeito, ao invés de buscar em jogo coletivo a meta adversária. 

É possível notar que é forjada, por algumas teorias, uma identidade a partir de 

um estilo, de uma maneira diferenciada de se praticar o futebol conhecido por todo o 
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planeta, nas mesmas regras, mas que no Brasil assume características possíveis de 

serem potencializadas como um elemento unificador. 

 
Ao transformar o esporte em uma prática definidora da cultura local, esse 
processo faz os brasileiros se auto-representarem como os mestres supremos 
do futebol – a partir da suposição de um talento para o jogo, que aparecendo 
como uma característica quase natural, confirmaria e daria um sentido 
inquestionável ao sentimento de identidade que une os habitantes do país 
(PEREIRA, 2000, p. 14). 

 

Buscamos com este trabalho compreender como ocorreu o processo de 

construção e identificação do brasileiro com o futebol, explicitando os fatores que o 

consolidam nessa posição. Desta forma, concordamos com Soares (2003, p. 156), 

quando afirma que, “não é o papel das ciências sociais afirmar identidades nacionais, 

regionais, clubísticas ou outras de qualquer natureza, pois, seu papel é interpretar, 

analisar e explicitar os mecanismos dos processos de construção de identidades”. 

A discussão acerca da presença do negro dentro da sociedade, e 

conseqüentemente no futebol fez, e ainda faz parte, de qualquer estudo que leve em 

consideração aspectos sociais do esporte. De esporte segregador até ser considerado 

grande meio de elevação social, o futebol passou por enormes transformações 

culturais, políticas, econômicas e, como citamos, sociais. 
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1.1 – PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Diversos são os elementos que caracterizam e potencializam a construção de 

uma identidade nacional a partir do futebol. Na literatura que abrange o tema, 

podemos encontrar categorias como: estilo de jogo, raça e miscigenação, a tensão 

individual versus o coletivo dentro de campo, a modernização do futebol, a 

necessidade de afirmação, não apenas esportiva, frente aos europeus, entre outras. 

A utilização que foi (ou ainda é) feita dessa identidade esportiva brasileira 

também é alvo de estudos e pesquisas. O futebol como ‘ópio do povo’, a utilização 

política das consagrações esportivas e formação de uma unidade nacional a partir do 

esporte, são outras formas encontradas na construção do imaginário social e político 

do brasileiro. 

Dessa forma, significativo identificar qual o eixo norteador e a temática das 

pesquisas e publicações que relacionam a população e a cultura brasileira ao futebol. 

Porém, a análise das obras e dos autores não pode ser desconexa do momento 

histórico, social, econômico e político pelo qual o país passava, compreendendo que o 

esporte e a sociedade estão diretamente ligados a estes fatores. 
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1.2 – OBJETIVOS 

 

- Geral:  

Analisar a produção bibliográfica produzida a respeito da construção da 

identidade esportiva nacional, a partir do futebol. 

- Específicos:   

1. Identificar o processo de desenvolvimento do futebol no Brasil e a 

conseqüente identificação cultural do brasileiro com este esporte; 

2. Identificar quais os fatores que consolidam o futebol como elemento 

identitário nacional. 
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1.3 – METODOLOGIA 

 

Utilizaremos nesta pesquisa o método histórico. Este método, segundo Lakatos 

e Marconi (1991), 

  
consiste em investigar acontecimentos, processos e instituições do passado 
para verificar a sua influência na sociedade de hoje, pois as instituições 
alcançaram a sua forma atual através de alterações de suas partes 
componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto cultural 
particular de cada época. Seu estudo, para uma melhor compreensão do 
papel que atualmente desempenham na sociedade deve remontar aos 
períodos de sua formação e de suas modificações (LAKATOS e MARCONI, 
1991, p. 107). 

 

Será realizada uma análise bibliográfica a partir do material já elaborado sobre 

o assunto, tais como livros, periódicos, artigos e jornais referentes ao tema. A pesquisa 

bibliográfica permite “ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”, sendo fundamental nos 

estudos históricos, pois “em muitas situações, não há outra maneira de conhecer os 

fatos do passado senão com base em dados secundários” (GIL, 1999, p. 65). 

Assim, entendemos que “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que 

já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo 

enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras” (LAKATOS e 

MARCONI, 1991, p.107). 
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1.4 – JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, a forte ligação do brasileiro com o futebol repercute nas mais 

variadas instâncias sociais, a ponto de uma derrota brasileira em Copa do Mundo, sub-

valorizar as instituições, organizações e, conseqüentemente, inferiorizar os que aqui 

vivem e nelas atuam. 

As imagens do futebol que se convencionou chamar de ‘estilo brasileiro’ são 

constantemente aplicadas ao cotidiano. A malandragem, o “jeitinho”, a facilidade em 

escapar de situações aparentemente desfavoráveis, são caracterizados como elementos 

culturais brasileiros. Dessa forma, o fenômeno esportivo deve ser constantemente 

utilizado de maneira tal, a entender quando e como surgem essas práticas, na tentativa 

de desmistificar determinados comportamentos. 

Compreender e analisar a produção referente ao futebol como elemento 

identificador cultural nacional, é ponto importante para a definição de novas temáticas 

e caminhos a serem trilhados pelos estudiosos que se interessam por este assunto. Para 

Giulianotti (2002), as prerrogativas culturais podem ser aplicadas ao fenômeno 

esportivo. Dessa forma, 

 
no folclore do futebol brasileiro, a  relação entre privação urbana severa e 
estilo de futebol fantástico é representado pelo “malandro”, outra figura 
mitológica. As qualidades do malandro são encontradas em sua persistência, 
em sua habilidade como trapaceiro esperto, experiente em sobreviver 
driblando a sorte e a autoridade (GIULIANOTTI, 2002, p.181). 

 

Além disso, concordando com Bourdieu (1990, p.208), quando afirma que a 

sociologia, em nosso caso do esporte, “consiste em estabelecer as propriedades 

socialmente pertinentes que fazem com que um esporte tenha afinidades com os 

interesses, gostos e preferências de uma determinada categoria social”. 

Assim, entender como se constituiu a cultura brasileira, consiste em buscar na 

história quais foram as bases nas quais se fundamentou a sociedade contemporânea, e 

o esporte não deixa de fazer parte desta construção. 



02 – IDENTIFICANDO OS PRIMEIROS PASSES: HISTORIOGRAFIA DO 

FUTEBOL NO BRASIL 

 

 2.1 – Compreendendo as identidades 

 

Compreender como inicia um processo de construção de identidade em 

determinado grupo social é uma tarefa complexa, que exige cuidados e atenções, para 

que o pesquisador, a partir das primeiras impressões, não se deixe levar por conclusões 

precipitadas e substanciais. 

 Para Decca “a identidade de um grupo forma-se normalmente por sinais 

externos e por um conjunto de símbolos ou valores a partir dos quais se opera uma 

identificação” (2002, p. 08). É possível afirmar que nem todos esse valores ou 

símbolos sejam positivos e que muitos deles carreguem traços reveladores de 

inferioridades e incapacidades do grupo, sendo utilizados para rotular e descriminar 

esses indivíduos. 

 Sob uma outra perspectiva, DaMatta (1986) afirma que  

 
a identidade se constrói duplamente. Por meio dos dados quantitativos, onde 
somos sempre uma coletividade que deixa a desejar; e por meio de dados 
sensíveis e qualitativos, onde podemos ver a nós mesmos como algo que vale 
a pena (1986, p.19).  

 

Para este autor, algumas peculiaridades culturais devem se consideradas quando 

se investiga formas de identidades, por possuírem um caráter importantíssimo na 

definição de uma possível brasilidade: a comida, o carnaval, a música e também o 

futebol. 

 Pretendemos trilhar nosso caminho tendo como referências os dados sensíveis e 

qualitativos indicados por DaMatta. Assim, por colocarmos o futebol como tema 

central de nosso estudo, acreditamos serem essas informações de fundamental 

importância no que define e identifica a população que vive neste país. 

 Mas a identificação pessoal com determinados símbolos e valores e uma 

aproximação com um grupo social, remete-nos ao entendimento do ser humano como 
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um ser social e da sua necessidade de pertencimento e aceitação coletiva dentro de um 

grupo. 

 A compreensão dos elementos identitários de determinados grupos sociais são 

um dos principais objetos da história e da sociologia. A colocação do esporte como um 

desses elementos abre a possibilidade de diálogos entre diferentes áreas do 

conhecimento e a compreensão, por um outro ângulo, de questões que ainda não foram 

esgotadas e que podem contribuir muito no sentido de nos compreendermos. 

 Entretanto, nesta caminhada devemos guiar cuidadosamente nossos passos, 

seguindo os conselhos de Soares (1999), pois para este autor, 

 
o esporte parece ser um campo fértil à invenção de tradições ou à construção 
de histórias de identidade, no sentido de Hobsbawm. O conceito de “história 
de identidade” pode ser entendido como o uso emocional do passado para 
justificar instituições e ações no presente e/ou alimentar algum tipo de auto-
estima ou ressentimentos de coletividade. Neste sentido, as funções e usos 
sociais da história por grupos, instituições e indivíduos não devem ser 
confundidos com o ofício de fazer história profissionalmente (SOARES, 
1999, p.119). 

 

 Dessa forma, acreditamos ser o futebol motivo de identificação, orgulho e, em 

muitos casos, até devoção do brasileiro. A importância desse esporte em nossa 

sociedade não pode ser negada, ao contrário, deve ser explicitada e percebida como 

um espectro no qual refletem comportamentos e atitudes presentes em nosso cotidiano. 

 Buscando compreender o processo de identificação do brasileiro com o futebol, 

DaMatta (1982) explica que 

 
o futebol é, na sociedade brasileira, uma fonte de individualização e 
possibilidade de expressão individual, muito mais do que um instrumento de 
coletivização ao nível pessoal ou das massas. Realmente, é pelo futebol 
praticado nas grandes cidades brasileiras, em clubes que nada têm de 
recipientes de ideologias sociais, que o povo brasileiro pode sentir 
individualizado e personalizado (DAMATTA, 1982, p.27). 

 

Porém, desde a sua chegada até assumir a referência de ‘futebol-arte’, passando 

por um processo de massificação, muitos foram os caminhos, percalços e vitórias 

desse esporte por aqui. A partir de agora adentraremos à essa histórica única, na qual 
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temos como palco o Brasil e como personagem principal o futebol e sua relação de 

identificação com os brasileiros. 

 

2.2 – Identidades raciais e de classe 

 

 O advento dos esportes modernos e sua expansão pelo mundo, possibilitaram o 

surgimento uma nova forma de identificação entre diferentes grupos, classes, e 

principalmente entre diversas nações. Isto é enfatizado por Eric Hobsbawm (2002): 

  
em primeiro lugar, que as últimas três décadas do século XIX assinalam uma 
transformação decisiva na difusão de velhos esportes, na invenção de novos e 
na institucionalização de maioria, em escala nacional e até internacional. Em 
segundo lugar, tal institucionalização constituiu uma vitrina de exposição para 
o esporte, que se pode comparar (sem muito rigor naturalmente) à moda dos 
edifícios públicos e estátuas na política, e também um mecanismo para 
ampliar as atividades até então confinadas à aristocracia e à burguesia 
endinheirada capaz de assimilar o estilo de vida aristocrático, de modo a 
abranger uma fatia cada vez maior das ‘classes médias’. O fato de que ela, no 
continente, restringiu-se a uma elite consideravelmente reduzida, antes de 
1914, não nos interessa aqui. Em terceiro lugar, a institucionalização 
constituiu um mecanismo de reunião de pessoas de status social equivalente, 
embora sem vínculos orgânicos ou econômicos, e talvez, acima de tudo, de 
atribuição de um novo papel às mulheres burguesas (HOBSBAWN, 2002, p. 
306). 

 

 Especificamente no caso do futebol é possível perceber a existência de um 

“futebol primitivo” ou, como diriam os eliasianos, ‘não civilizado’, onde impera a 

violência e as agressões mútuas e, que no século XIX, no interior das aristocráticas 

escolas públicas inglesas incorpora regras, procedimentos e comportamentos 

específicos, tornando-se uma prática seletiva e distintiva. 

 Neste sentido, o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1983) afirma que, 
 

parece indiscutível que a passagem do jogo ao esporte propriamente dito 
tenha se realizado na grandes escolas reservadas às “elites” da sociedade 
burguesa, nas public schools inglesas, onde os filhos das famílias 
aristocráticas ou da grande burguesia retomaram alguns jogos populares, isto 
é, vulgares, impondo-lhes uma mudança de significado e função 
(BOURDIEU, 1983, p.139, grifos do autor). 

 
A introdução de jogos, e a sua transformação, dentro das escolas inglesas 

tinham por objetivo a consolidação de uma importante ferramenta do desenvolvimento 
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da educação moral de seus participantes. “Os jogos foram introduzidos como estrutura 

de caráter, ensinando as virtudes de liderança, lealdade e disciplina, sintetizando a 

nobre filosofia de mens sana in corpore sano” (GIULIANOTTI, 2002, p. 18). Os 

valores educacionais apontados aos jogos e esportes são reforçados por Bourdieu 

(1983): 

 
o esporte é concebido como uma escola de coragem e de virilidade, capaz de 
“formar o caráter” e inculcar a vontade de vender (“will to win”), que é a 
marca dos verdadeiros chefes, mas uma vontade de vencer que se conforma as 
regras – é o fair play, disposição cavalheiresca inteiramente oposta à busca 
vulgar da vitória a qualquer preço (BOURDIEU, 1983, p. 140, grifos do 
autor). 

 

 É com essa perspectiva que o futebol desembarca no Brasil, introduzido por 

estudantes brasileiros que foram à Europa com o intuito de estudar e retornam 

trazendo em suas bagagens bolas de futebol e manuais de regras de futebol, além da 

vontade de praticar em solo brasileiro o esporte inglês. 

 Muitos autores apontam Charles Miller como sendo o pioneiro da 

implementação do foot-ball1 no Brasil, quando este, após passar um período estudando 

em escolas inglesas, retorna a São Paulo, em 1894, e passa “a promover partidas, 

formar times e fundar clubes” (PEREIRA, 2000, p. 22). 

 O historiador brasileiro J. Sérgio Leite Lopes (1998) nos aponta outras ligações, 

além da Inglaterra, para o desenvolvimento inicial do futebol. Para ele 

 
la internacionalización del fútbol, en sus comienzos, sigue a la red de 
contactos que las relaciones previas y espontáneas de las elites locales con los 
sujeitos e instituciones de elite inglesas generan de forma indirecta. [...] sin 
embargo, fueron los partidos jugados como resultado del esfuerzo misionero, 
de convencimiento, de la colonia local de ingleses y luego de los jóvenes de 
leite brasileños por parte de ex-estudiantes en Inglaterra, Suiza o Alemania, 
residentes en Brasil, de vuelta en el país, los que fructificaron em la creación 
de equipos permanentes en clubes preexistentes o en la fundación de clubes 
de fútbol (LOPES, 1998, p.126). 

 

                                                 

1 O uso de termos ingleses como football, matches, sportmen, forward e outros, foi uma constante nos 
primeiros anos no Brasil, retrata o grau de influência cultural britânica e pode ser considerada como um 
elemento de identificação e distinção de seus praticantes. 
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Mas, de certa forma, estaríamos sendo reducionistas ao atribuir à apenas uma 

pessoa todo o mérito da introdução do futebol em terras brasileiras. À outros ex-

estudantes deve ser creditada grande importância no processo de implementação de 

divulgação em nosso país. Além de Miller, que estudou em Southampton, podemos 

destacar Oscar Cox que, em 1897, retornou de Lausanne, na Suíça, ao Rio de Janeiro e 

Hans Nobiling, que estudou na Alemanha, mais precisamente em Hamburgo, e era 

sócio do clube Germânia na capital brasileira da época. (LOPES, 1998, p. 126). 

 Entretanto, as primeiras partidas são disputadas por clubes ingleses dos quais 

jovens de famílias abastadas como Miller são sócios. Nessas partidas, o “futebol 

aparecia como uma espécie de celebração da identidade bretã” (PEREIRA, 2000, p. 

27). Os contornos da sua prática iam crescendo com o surgimento de novos clubes e o 

aumento do número de adeptos e conhecedores de suas regras. 

 Mas, ainda era uma prática elitista e reservada aos círculos mais refinados, aos 

seus praticantes era atribuído um aspecto de elegância e sofisticação, que muito diferia 

dos caminhos trilhados pelo esporte na Inglaterra, onde se tornara um divertimento dos 

operários, resultando em um jogo, em comparação com outros do mesmo período, 

considerado brutal, violento e muitas vezes sem sentido. 

 Para os refinados incentivadores da prática no Brasil, os sportmen, era 

fundamental que a prática em terras brasileiras estivesse ligada a uma imagem 

civilizada e distinta. Conforme afirma Pereira (2000), 

 
os entusiastas do jogo iam, com o tempo, sofisticando sua imagem: criando 
uma terminologia própria, definindo códigos de conduta compartilhados e 
concretizando através de uniformes importados a aparência refinada que 
pretendiam assumir, reforçavam a imagem restritiva e excludente do jogo – 
que garantiria aos seus poucos praticantes o papel de vanguarda da civilização 
(PEREIRA, 2000, p. 40). 

 

Além disso, como discurso edificante, era atribuído ao futebol, além da 

formação moral, o desenvolvimento físico e atlético dos seus praticantes, baseados em 

concepções higienistas de saúde, segundo assinala Pereira (2000), 

 
o esporte aparecia, a partir das formulações das teorias higiênicas, como uma 
solução perfeita: afirmando a superioridade “natural” dos indivíduos adeptos 
de uma boa educação física sobre aqueles que mantivessem seu apego à 



 15 

preguiça e ao marasmo que seriam uma das marcas do caráter nacional, dava 
aos jovens elegantes a oportunidade de buscar, nos campos, a justificativa 
moral para sua superioridade que se perdera no final do século XIX 
(PEREIRA, 2000, p.87). 

 

 Mesmo com todas as restrições e imposições colocadas à sua prática, aos 

poucos o futebol ia surgindo aos olhos não só dos sportmen, ingleses, descendentes e 

sócios dos primeiros clubes futebolísticos brasileiros, mas também às camadas mais 

pobres e menos abastadas da população. Do seleto e restrito público que freqüentava 

os estádios, o futebol assistiu a um grande aumento do número de torcedores que 

prestigiavam as partidas. Obviamente, este aumento gerou inquietações ao sportmen, 

que viram ser ameaçada a sua fidalga identidade com a tentativa de inserção de negros 

e trabalhadores nos eventos futebolísticos. 

 O período entre a segunda metade da década de 10 e início de 20 marca a 

popularização do futebol no Brasil, com a crescente onda de formação de clubes ditos 

‘populares’, formados em sua maioria por trabalhadores, negros, operários, entre 

outros, que eram proibidos de freqüentar os clubes elitistas, e o aumento do interesse 

da população em estar acompanhando os matches.  

 Porém, aos novos protagonistas não interessava apenas assistir e acompanhar os 

matches, esses buscavam também a prática. “A popularização do futebol era cada vez 

mais evidente. Já não era, de forma alguma, o esporte que envolvia apenas os clubes 

fechados de imigrantes ingleses e seus descendentes. Estava também nas ruas, nas 

calçadas e nos colégios” (LUCENA, 2001 p. 131) 

Negreiros (2003) corrobora esta idéia, apontando outras aspectos que surgiam 

com o aumento e popularização da prática: 

 
quando esse esporte deixa de ser o lugar de encontro de uma elite – sempre 
desvinculada e avessa a problemas populares –, novos setores sociais se 
fizeram presentes. Ao mesmo tempo em que o futebol foi perdendo seu 
caráter branco e elitista, veio o desprestígio social. A essas elites só restou 
desdenhá-lo como uma manifestação da irracionalidade, do atraso da 
desordem, da violência, da ausência de caráter educativo. Em última análise, 
demonstrava-se a incapacidade de o futebol estar nas mãos dos setores 
populares (NEGREIROS, 2003, p. 124). 
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 Essa idéia é corroborada por Pereira (2000), situando que a “prova maior do 

despreparo desses novos torcedores para as disputas esportivas seria, para os que 

consideravam os verdadeiros sportmen, o crescimento dos distúrbios e conflitos 

verificados nos campos de futebol da cidade” (PEREIRA, 2000, p. 128). 

 Dessa maneira, o caráter identitário elitista criado pelos sportmen no começo do 

século, começa a ceder com a popularização do esporte. Os novos participantes são 

acusados de invadir e usurpar um espaço destinado às elites, sendo responsáveis pela 

deteriorização do conceito de foot-baller. “De esporte refinado e restrito, o futebol 

transformara-se em um jogo de negros e pobres” (PEREIRA, 2000, p. 131). 

 Grande parte desse desprestígio apontado ao football pelos sportmen vinha do 

enorme número de clubes e agremiações futebolística que surgiam nos subúrbios, 

atraindo um número cada vez maior de pessoas das camadas populares para essa 

prática esportiva, com destaque para o Rio de Janeiro. “O interesse pelo futebol era um 

fato incontestável. Fundavam-se clubes nos mais variados recantos da cidade. Os 

jornais e, posteriormente, o rádio deram sua contribuição para que esse processo fosse 

dinâmico e lograsse êxito” (LUCENA, 2001, p. 128). 

 Leonardo Pereira (2000) aponta um dos reflexos do aparecimento desses novos 

clubes: “essa proliferação de clubes teve como conseqüência imediata o surgimento de 

novas ligas e campeonatos. Por todo o lado eram criadas associações para absorver os 

grêmios” (PEREIRA, 2000, p. 121). 

 A segregação colocada ao futebol não impedia a sua prática por negros, pobres 

e trabalhadores, mas tentava afastar essas classes ‘subalternas’ do contato com os 

refinados e letrados sportmen, inclusive no selecionado brasileiro. 

 A realização, em 1919, no Rio de Janeiro do campeonato sul-americano de 

futebol possibilitou aflorar no brasileiro diversos sentimentos. Conforme assinala 

Pereira (2000) “a realização do torneio no Brasil, consolidando a devoção geral pelo 

futebol ao mesmo tempo em que era resultado dela, contribuiria decisivamente na 

definição dos contornos da identidade geral construída através do jogo” (PEREIRA, 

2000, p. 135). 
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 A vitória brasileira no torneio possibilitou a consagração de um negro, Arthur 

Friedenreich. Nas palavras de Eduardo Galeano (2004), as conquistas possibilitadas 

por este atacante paulista, foram para muito além dos gramados: 

 
em 1919, o Brasil venceu o Uruguai por 1 a 0 e se sagrou campeão sul-
americano. O povo se lançou às ruas do Rio de Janeiro. Presidia os festejos, 
levantada como um estandarte, uma barrenta chuteira, com um cartazinho que 
proclamava: O glorioso pé de Friedenreich. No dia seguinte, aquela chuteira 
que tinha feito o gol da vitória foi parar na vitrina de uma joalheria, no centro 
da cidade. 
Artur Fridenreich, filho de um alemão e de uma lavadora negra, jogou na 
primeira divisão durante vinte e seis anos, e nunca recebeu um centavo. 
Ninguém fez mais gols que ele na história do futebol... somou 1329 gols... 
Este mulato de olhos verdes fundou o modo brasileiro de jogar. Rompeu com 
os manuais ingleses: ele, ou o diabo que se metia pela planta de seu pé. 
Fridenreich levou ao solene estádio dos brancos a irreverência dos rapazes cor 
de café que se divertiam disputando uma bola de trapos nos subúrbios. Assim 
nasceu um estilo, aberto a fantasia, que prefere o prazer ao resultado. De 
Friedenreich em diante, o futebol brasileiro que é brasileiro de verdade não 
tem ângulos retos, do mesmo jeito que as montanhas do Rio de Janeiro e os 
edifícios de Oscar Niemeyer (GALEANO, 2004, p. 48-49). 

 

 As proezas de Friendreich são descritas por Santos apud Soares (1991, p. 20): 

“ele foi o fundador da Escola Brasileira de Futebol: o drible desconcertante, a firula 

diabólica, a doce matada no peito, o passe que deixa o companheiro cara a cara com o 

goleiro inimigo. Friendreich rasgou os manuais ingleses que ensinavam a jogar 

futebol”. 

 Nota-se que a comparação com o futebol inglês era grande. O estilo de futebol 

praticado na Europa era considerado o mais preciso e o que apresentava os melhores 

resultados em comparação com o brasileiro. Entretanto, Friendreich começa a romper 

com essa maneira de considerar o futebol jogado aqui. 

 Reforçando estas idéias, a democratização do futebol e a fundação de um estilo 

brasileiro é apontada por Gordon Jr. (1995) como sendo uma importante conquista 

possibilitada pelos negros, principalmente na figura de Friendreich, a qual o autor 

atribui outras: 

 
No futebol, como no resto da sociedade, toda essa ideologia da amoralidade 
negra e mestiça (legitimada pelo “saber científico”) se fazia sentir de forma 
muito clara. Quando era preciso justificar as derrotas e incentivar os 
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adversários, os argumentos recaíam sobre os negros e mulatos: fracos 
emocionalmente e intelectualmente imprestáveis, como dizia Nina Rodrigues. 
Ao lado dessa ideologia, no entanto, novos fatores agiam na direção inversa: 
contra a segregação, dando início a uma maior aceitação dos jogadores 
negros. O jogador mulato, que por um lado era objeto da carga 
preconceituosa, servindo de veículo para a manutenção de estereótipos, por 
outro, teve um papel central na democratização. E particularmente a figura de 
um mulato foi fundamental para dar início a esse movimento na direção 
oposta ao segregacionismo no futebol – Arthur Friendreich. 
Com esse nome nada brasileiro, o mulato Friendreich se tornaria o maior 
ídolo do futebol brasileiro da época (...) Através dele, uma grande parcela dos 
torcedores, e do povo em geral, começou a perceber que o futebol não 
precisava ser de uma só cor, nem só da elite. Podemos imaginar que a 
importância de Friendreich se deve ao fato de que ele marca talvez o ponto-
chave na identificação do futebol com o ethos nacional. (GORDON JR. 1995, 
p. 85). 

  

 Já Murad apud Soares, na tentativa de explicar o surgimento do “estilo 

brasileiro”, aponta as proibições e restrições colocadas ao negro como responsáveis 

pelo desenvolvimento de sua habilidade com a bola nos pés: 

  
quando começaram a jogar o futebol por aqui, os negros não podiam derrubar, 
empurrar, ou mesmo esbarrar nos adversários brancos, sob pena de severa 
punição: os outros jogadores e até policiais podiam bater no infrator. Os 
brancos, no máximo, eram expulsos de campo. Essa redução dos espaços 
dentro das “quatro linhas”, subproduto de sua situação social, obrigou os 
negros a jogarem com mais ginga, com mais habilidade, evitando o contato 
físico e reinventando os espaços. Sim, porque o drible não é outra coisa que a 
criação de espaço, onde o espaço não existe. Indubitavelmente, foi o jogador 
negro que imprimiu no futebol brasileiro um estilo próprio de magia e arte, 
diferente das formas arcaicas do jogo de bola, bem como de sua descendência 
inglesa imediata (MURAD apud SOARES, 1991, P.22). 

 

 Para estes autores, a difícil inserção do negro no futebol brasileiro, possibilita a 

inauguração de uma estética futebolística diferenciada. Sendo apontada, hoje, ao negro 

uma significativa participação na mudança na maneira de se praticar o futebol no 

Brasil, o que, de certa forma, para alguns autores, diferenciará o futebol daqui do 

jogado em outros lugares. 

 É possível apreender que neste período já se emitiam os primeiros sinais de uma 

identificação brasileiro com o esporte inglês, seja através das primeiras conquistas, 

seja pela formação de um estilo novo de se jogar o futebol. 

 Porém não era somente a segregação racial que estava presente à pauta de 

discussão futebolística naquele momento. A situação do futebol após a década de 10 e 
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início de 20 apresentava indícios das transformações que estavam por vir. 

Compreendendo estas transformações Soares afirma que  

 
o futebol era um esporte popular no ano de 1924. Os clubes já não podiam 
prescindir do prestígio do futebol, nem do orçamento gerado pela bilheteria 
dos jogos; também não podiam prescindir do bom jogador, independente da 
sua ‘raça’. Entretanto, o valor do amadorismo no campo esportivo era ainda 
muito forte, o esporte como campo objetivo de negócios ainda não era 
dominante nem aqui nem na Europa (SOARES, 1999, p. 125). 

 

 Para Antônio J. Soares (1999), a conquista pelo estreante Vasco da Gama, uma 

equipe formada por negros, mestiços e brancos pobres, do campeonato carioca de 

1923, vencendo equipes afortunadas, burguesas e aristocráticas como Fluminense, 

Flamengo, América e Botafogo, promoveu modificações no futebol carioca. Assim, foi 

formada por esses clubes, na seqüência, uma nova liga sem a presença do Vasco. 

Desmistificando outros autores, que justificam a criação desta nova liga uma 

perseguição racista ao Vasco, para Soares essa alteração foi motivada, principalmente, 

por interesses de defensores do amadorismo e que não se restringiam ao Rio de 

Janeiro: 

  
reforçamos que a crise vivida no futebol carioca nos anos 20 fazia parte de 
uma configuração mais ampla do esporte; e que não se limitava ao Brasil. A 
popularização do futebol, seu processo de transformação em negócio e em 
profissão estava tencionado pelos valores amadorísticos ou aristocráticos do 
esporte (SOARES, 1999, p. 127). 

 

 Para este autor a equipe cruz-maltina dispunha de uma estrutura semi-

profissional, com atletas dedicados exclusivamente ao futebol. Essa forma, que 

caracterizou o início do vínculo empregatício entre jogador e clube, era considerada 

como uma forma ofensa para os aristocráticos sportmen. A dedicação exclusiva ou 

prioritária ao esporte ia de encontro à ética amadora, praticante desinteressada do 

esporte, que se traduzia em um elemento de distinção. A discussão a respeito do 

amadorismo e da profissionalização no futebol permearia o esporte por mais alguns 

anos.  
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O sucesso do Vasco é explicado por Lopes (1998), apresentando um panorama 

sintetizado da estrutura do semi-profissionalismo, que vinha acarretando controversas 

transformações: 

 
el secreto Del Vasco, ganador en la segunda división de 1922, era que 
reclutaba a los mejores jugadores del subúrbio, fuesen blancos, negros o 
mulatos, y se encargaba de mantenerlos em um régimen de cuasi internato 
costeado por el club, estando los jugadores disponibles a tiempo completo. 
Este equipo fue una señal de la crescente popularización del deporte – con 
grande gran difusión en los barrios populares y com un público que crecía 
aceleradamente – permitiendo el proceso de aburguesamiento y 
prolettarización simultáneos que ya se había dado, de forma similar, en 
Inglaterra (LOPES, 1998, p. 130). 

 

É possível perceber que o aumento do número de clubes suburbanos e a 

massificação do futebol entre as comunidades mais pobres possibilitam o surgimento 

de um sentimento de identidade de classes sociais através do futebol. As comunidades 

que antes estavam alheias a esse esporte, ou assistiam aos matches disputados por 

clubs da elite, passam a torcer pela participação de seus pares, que de certa maneira 

têm acesso à prática do foot-ball nas disputas de domingo e, no exemplo do Vasco, 

com possibilidades de vitória. 

É a partir destas narrativas e das maneiras como o futebol é visto em nosso país, 

que vão se construindo novas compreensões do papel que o este esporte possui e 

possuía e de suas interações com a sociedade. 



03 – PROFISSIONALIZAÇÃO E INTERVENÇÃO ESTATAL NO FUTEBOL 

BRASILEIRO 

 

3.1 – Profissionalização 

 

 A incorporação do football pelas classes populares gerou diversas 

divergências e novas demandas. A transformação de um passatempo sem 

compromissos com a obrigação de vencer, envolvido apenas pelo desejo de 

diversão e confraternização dos círculos refinados, para uma atividade que com o 

passar do tempo assumia um caráter competitivo, gerando tensões e rivalidades, 

além do crescimento da violência e a expansão da prática pelos subúrbios, 

possibilitou às camadas menos favorecidas a oportunidade de ascensão social. 

 O surgimento dos pequenos clubes é apontado por Pereira (2000) como 

sendo um potencializador do processo de profissionalização que aos pouco ia 

adentrando as grandes equipes do Rio de Janeiro. 

 
Se nos grandes clubes cariocas o profissionalismo disfarçado ainda 
dava seus primeiros passos, nas pequenas associações a obtenção de 
vantagens e auxílios financeiros através do jogo já se mostrava há 
tempos uma rotina comum, da qual os praticantes do futebol se 
aproveitam com freqüência (PEREIRA, 2000, p. 235). 

 

Aos poucos, os grandes clubs iam abrindo espaços em seus plantéis a 

negros, operários e mestiços, atraídos pelas suas habilidades com a bola nos pés. 

Desfraldavam-se, dessa maneira, novas críticas e desapontamentos por parte de 

cronistas e entusiastas da prática amadora: a ausência de identificação dos atletas 

com suas novas associações. O argumento utilizado era o de que esses atletas 

abandonavam os pequenos clubs de bairros, a qual pertenciam e possuíam uma 

identificação, para pertencer ao plantel de uma associação estranha a eles. Essa 

transferência é muito bem captada pelo Sport Ilustrado: 

 
As maiores vantagens e talvez mesmo quantias mais ou menos 
avultadas são-lhe oferecidas, sendo, entretanto, mais comum a 
promessa de emprego. E o que muitas vezes um pobre chefe de família 
numerosa não consegue obter para matar a fome dos seus, é encontrado 
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logo para um indivíduo quase analfabeto, indecente, sem aptidão para 
qualquer trabalho, mas que é um exímio manejador da esfera de couro. 
(C. “Crônica da Semana, Sport Ilustrado, 26 de março de 1921 apud 
PEREIRA, 2000, p. 236). 

 
 

O futebol, rapidamente, ia surgindo aos olhos das comunidades praticantes 

menos abastadas como uma alternativa de melhoria das condições de 

sobrevivência e conseqüentemente de aceitação social, ainda que o preconceito 

aos negros e mulatos estivesse longe de ser superado. 

Apesar de crescente, a presença do negro nos grandes clubes ainda não era 

vista com bom grado. A conquista do Vasco, em 1924, não alterou muito a 

posição de clubes tradicionais como Fluminense e Botafogo que ainda 

mantinham barreiras à aceitação desses atletas em seus recintos1. 

 
Embora tivesse, como os outros grandes clubes da cidade, dirigentes 
brancos e bem trajados, o Vasco levava a campo uma equipe que não 
correspondia ao padrão social dos seus sócios. Radicalizando um 
impulso que já se fazia presente em muitos outros clubes da liga, o 
clube montava uma equipe composta por atletas que ao contrário do 
que seria o padrão entre os amadores que disputavam até então o 
campeonato, faziam claramente do futebol a sua profissão (PEREIRA, 
2000, p. 309). 

 
Associado ao profissionalismo um outro aspecto tem fundamental 

importância nas modificações por que passavam o futebol: os dirigentes 

começavam a enxergar no futebol, principalmente na venda de ingressos, uma 

importante fonte de arrecadação. Assim, o esporte bretão tornara-se um negócio e 

rentável e promissor. Isto surgia como um contraponto às aspirações burguesas 

de elitização esportiva. Ao mesmo tempo em que queriam afastar as populações 

trabalhadoras, negras e pobres da bola, viam-se, muitas vezes, obrigados a abrir a 

portas de seus estádios para estes em busca de maiores rendas nos matches. 

Todavia, enquanto por aqui o profissionalismo, de certo modo, 

desenvolvia-se camuflado, de maneira semi-profissional, nos países em que esta 

nova maneira de gerenciar o futebol estava instaurada, as remunerações 

                                                 
1 Importante destacar que em alguns clubes como América e Flamengo, por exemplo, apesar de 
constarem em seus plantéis trabalhadores e negros, estes em muitos casos eram impedidos de freqüentar a 
sede social do clube. Guardava-se uma certa distância entre sócios e atletas. 
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começavam a atrair a atenção dos atletas sul-americanos. Dessa forma os clubes 

europeus começavam importar os craks brasileiros. O principal destino, 

conforme afirma Galeano (2004), era a Itália que, desde aqueles anos, 

 
já era a Meca nos longínquos tempos de Mussolini. Em nenhum lugar 
do mundo se pagava tanto. Os jogadores ameaçavam: “Vou para a 
Itália”, e esse abracadabra abria os cordões da bolsa dos clubes. Alguns 
iam de verdade: os navios levavam jogadores de Buenos Aires, 
Montevidéu, São Paulo e Rio de Janeiro: se não tinham pais ou avós 
italianos, em Roma havia quem os fabricava no ato e sob medida, para 
documentar sua rápida naturalização (GALEANO, 2004, p.66). 

 
Apesar de muitos atletas argentinos e uruguaios2 irem demonstrar seus 

talentos em campos italianos, estes países tiveram passaram pelo processo de 

profissionalização alguns anos antes do Brasil. Isto levou muitos jogadores 

brasileiros a assinarem contratos em clubes com sede nesses países. “O êxodo de 

jogadores foi uma das causas do nascimento do futebol profissional. Em 1931 

profissionalizou-se o futebol argentino, e no ano seguinte o uruguaio” 

(GALEANO, 2004, p. 66). Exemplos disso foram as transferências de Domingos 

da Guia para o Nacional e Leônidas da Silva para o Peñarol, ambos do Uruguai, 

em 1933. 

As trajetórias desses dois atletas, que surgiram dos subúrbios cariocas, 

além de parecidas, explicitam, de certa maneira, as transformações que vinham 

ocorrendo ao football no Brasil.  

Tecelão na Companhia do Progresso Industrial, que financiava a equipe do 

Bangu, Domingos iniciou em 1929, aos 18 anos, no segundo time de futebol. 

Recebendo diversos elogios, rapidamente destacou-se sendo alçado ao primeiro 

quadro da equipe do Bangu. Suas grandes atuações eram recompensadas pela 

diretoria da companhia com o pagamento de ‘bichos’ e premiações em dinheiro. 

                                                 
2 A profissionalização nesses países foi de certa forma acelerada pela busca de jogadores com 
ascendência italiana por clubes do país de Mussolini. Após o fracasso na Copa de 1930, e sendo escolhida 
sede do próximo mundial, o ditador italiano pretende desenvolver o futebol italiano oferecendo ao clube 
campeão da Itália a construção de um estádio. Para conter o avanço desses clubes a seus atletas, a solução 
encontrada foi profissionalização. Este processo ocorreu de maneira menos intensa no Brasil em função 
de muitos de nossos craks possuíram pela negra ou morena o que, de certa forma, os impedia de serem 
“naturalizados”, conforme as aspirações de Galeano. Para maiores informações consultar Leite Lopes, 
1998. 
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Já o negro Leônidas, após diversas transferências entre clubes, algumas 

por desentendimentos, mas a maioria na busca de remunerações mais vantajosas, 

ingressa em 1931, na equipe Bonsucesso, clube que fazia parte da primeira 

divisão do Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, os dois já defendiam a seleção, 

apesar se suas presenças não serem muito bem aceitas, essa repulsa seria muito 

bem explicitada em fato ocorrido durante disputa da Copa Rio Branco no 

Uruguai, em 1932. 

Barrado da partida contra o Uruguai, de forma preconceituosa, pelo 

presidente da Confederação Brasileira de Desportos, Renato Pacheco, um forte 

movimento da imprensa, liderada pelo jornalista Mário Filho, exigia a escalação 

do negro Leônidas. Por outro lado, Domingos estava garantido, por ser mulato “a 

situação era um pouco diferente. Os preconceitos não se manifestavam de forma 

tão direta, tão clara” (GORDON JR., 1995, p.82). 

Todavia, Pacheco não resistiu às pressões e Leônidas foi a campo. Com 

dois gols, tornou-se herói. Domingos foi reconhecido pelos próprios uruguaios 

como o maior back do continente. “Grandes destaques da partida, Domingos e 

Leônidas chegavam a um momento de glória” (PEREIRA, 2000, p. 323). 

Na volta ao Brasil, a delegação brasileira foi calorosamente recepcionada 

em um desfile em carro aberto pelas ruas do Rio de Janeiro. Nas palavras de 

Pereira é possível perceber o os rumos que o futebol trilharia no Brasil: 

“reconhecidos como legítimos representantes do Brasil, eram saudados com os 

outros jogadores pelo próprio chefe do governo provisório, Getúlio Vargas – que, 

durante a passagem da delegação em frente ao palácio do Catete, se conversou na 

sacada do palácio cumprimentando os campeões até o final do cortejo” 

(PEREIRA, 2000, p. 324). Como veremos adiante, as relações do esporte com o 

Estado se estreitariam, não se limitando a meras recepções patrióticas. 

Gordon Jr. afirma o jogador mulato “teve um papel central na 

democratização” (GORDON JR., 1995, p. 85), Leônidas da Silva e Domingos da 

Guia, jogadores de grande destaque nesse período, eram os principais 

responsáveis pelas algumas das transformações que por que passavam a 

sociedade brasileira e conseqüentemente o futebol. 
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à medida que o futebol ganhava importância e popularidade, algumas 
(...) barreiras raciais iam sendo quebradas. Ainda que do ponto de vista 
interno dos clubes a preferência fosse sempre por brancos – mulatos e 
pretos eram aceitos apenas em circunstâncias especiais (e, às vezes, 
nem isso) –, para os torcedores (cada dia em maior número), já não 
importava tanto a cor do jogador, era mais fundamental que ele fosse 
bom de bola (GORDON JR., 1995, p. 83). 

 

 Domingos da Guia e Leônidas da Silva tiveram grande importância no 

processo de identificação do brasileiro. Suscitavam reflexões de se expandiam a 

outros aspectos que, em alguns casos, não estavam relacionados ao futebol. 

Assim, esses dois atletas, 

 
personificando a próprio país, eles afirmavam o surgimento de uma 
“raça” nacional que já não tinha na Europa seu modelo privilegiado – 
livrando-se, de vez, do impulso que movera os primeiros sportmen que 
trouxeram para o Brasil o esporte bretão na afirmação da originalidade 
e do valor da cultura nacional (PEREIRA, 2000, p. 343, itálico e aspas 
do original). 

 

Além desta “democracia étnica” postulada por alguns autores, 

rapidamente o futebol brasileiro ia atraindo a atenção de clubes estrangeiros. 

Estes, como muitos outros, rendiam-se às polpudas ofertas estrangeiras e, dessa 

forma, levavam seu futebol para campos uruguaios. O “amadorismo marrom” 

brasileiro não conseguia segurar seus craques. 

 Obviamente, essas transferências rendiam para esses atletas, além boas 

remunerações, diversas críticas. Para Negreiros “os jogadores que brigavam por 

salários, prêmios ou por transferências vantajosas, eram muito mal visto. Parte da 

imprensa esportiva chamava os jogadores que discutiam e exigiam contratos 

melhores como mercenários, sem qualquer relação sentimental com o clube ou a 

torcida” (NEGREIROS, 1997, p.218). No mesmo sentido, Pereira assinala as 

vantagens que os habilidosos com a bola no pé podiam reivindicar apesar das 

rotulações que lhes eram impostas: “por mais que pudessem ser atacados como 

mercenários ou chamados de mercadorias, os jogadores podiam agora procurar, 

livremente, o clube que lhes oferecesse uma melhor remuneração” (PEREIRA, 

2000, p. 327). 
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Para Gordon Jr. a profissionalização traria mudanças que não se 

limitariam à relação clube-atleta, “a profissionalização do esporte significava, 

naquele momento, uma democratização iminente. Mais do que isso abria espaço 

para que uma camada social mais baixa nutrisse pretensões de ascensão, 

desmantelando a estrutura hierarquizada vigente no esporte” (GORDON 

JR.,1995, p.86). 

Dessa forma, no mesmo ano de 1933 é criada a primeira entidade 

esportiva profissional do Rio de Janeiro, a Liga Carioca de Foot-ball, fundada 

por Vasco, Fluminense, Bangu e América. (PEREIRA, 2000, 326). Oficialmente, 

esse é o ano da instauração de um novo regime no futebol brasileiro, a 

profissionalização dos atletas. 

Entretanto, autores divergem sobre a real data da implantação dessa nova 

ordem no futebol. Conforme coloca Galeano (2004), um ano após somente da 

criação dessa nova liga que irá se caracterizar a profissionalização do jogador 

brasileiro. 

 
No Brasil, o regime profissional começou em 1934. Então foram 
legalizados os pagamentos que antes eram feitos por baixo do pano, e o 
jogador tornou-se um trabalhador. O contrato o prendia ao time em 
tempo integral e para toda a vida, e não se podia mudar de lugar de 
trabalho a não ser que o seu time o vendesse. O jogador entregava sua 
energia em troca de um salário, como um operário industrial, e ficava 
prisioneiro como servo da gleba. No entanto, naqueles primeiros 
tempos, o futebol profissional exigia muito menos. Só havia duas horas 
de semanais de treino obrigatório (GALEANO, 2004, p. 66). 

 

Rapidamente foi possível perceber mudanças estruturais dentro do futebol 

no Brasil. Sendo que no ano seguinte, Domingos e Leônidas são reintegrados a 

clubes do futebol nacional. 

 
Com a profissionalização, a posição do negro no futebol se transformou 
consideravelmente. Remunerado, dispondo de tempo para treinamento 
e aperfeiçoamento, o jogador negro não era mais a imagem da 
inferioridade da raça. Pelo contrário, começava-se a valorizar um certo 
“estilo” de jogo que era percebido como estando diretamente ligado a 
elementos da cultura negra. O futebol não era mais coisa dos ingleses. 
Era brasileiro, cheio de traços negros, mulatos, enfim, misturados 
(GORDON JR., 1995, p. 87). 
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Na tentativa de desvelar a constituição de um estilo brasileiro de jogar 

futebol, Leite Lopes (1998), afirma que 

 
Hay uma exportación de jugadores blancos a Europa mientras que los 
pretos, bloqueados para entrar en el pólo importador más importante 
que es la Itália mussoliniana, y com poco ambiente para permanecer 
mucho tiempo en países donde los negros son excepción, se vuelven 
poco exportables. [...] 
De este modo, los negros están condenados al êxito ‘local’, a ser los 
grandes jugadores locales del Brasil. Son por esto identificados como 
los iniciadores de un fútbol nacional. Para unos y otros jugadores, el 
fútbol no puede tener el mismo sentido. Existe la diferencia que separa 
a los ‘buenos profissionales’ capaces de ejercer su talento en el âmbito 
del fútbol mundial y los jugadores talentosos que, por intentar con el 
êxito deportivo uma emancipación étnica, quedan condenados al 
reconocimiento unicamente en su pátria. El profesionalismo en Brasil 
termina siendo um médio para emancipar a los negros em el deporte, 
condición necesaria para la constitución del fútbol como deporte 
‘nacional’. Esto no es solo uma cuestión de dinero sino de constitución 
de una relación de identidad entre jugadores y público, unidos por la 
adhesión a un mismo proyecto de emancipación social a través del 
deporte (LOPES, 1998, p. 138-139). 

 
É possível perceber a continuidade de um processo de identificação 

iniciado por Friendreich, sendo constantemente atribuído ao negro a formação de 

um estilo diferenciado e único, associado à mistura racial e a mestiçagem. 

Importante destacar que em poucos anos a imagens do futebol e do negro dentro 

do esporte sofreram grandes alterações. Entretanto, não pode ser esquecida ou 

deixada de lado toda a carga preconceituosa e racista que este sofreu. Na 

justificativa de Leite Lopes, a dificuldade de fixação no exterior e conseqüente 

limitação aos campos brasileiros, foram fundamentais para essa constituição. 

Desenhava-se, dessa maneira, uma espécie de apropriação brasileira do 

futebol, imprimindo neste algumas características próprias, uma estética 

diferenciada, criando uma identificação com o Brasil e o brasileiro. Esta 

percepção é apresentada por Gilberto Freyre (1964) no prefácio da 1ª. edição da 

obra de Mário Filho O Negro no Futebol Brasileiro. 

 
O desenvolvimento do futebol, não num esporte igual aos outros, mas 
numa verdadeira instituição brasileira, tornou possível a sublimação de 
vários daqueles elementos irracionais de nossa formação social e de 
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cultura. (...) um pouco de samba, um pouco de molecagem baiana e até 
um pouco de capoeiragem pernambucana ou malandragem carioca. 
Com esses resíduos é que o futebol brasileiro afastou-se do bem 
ordenado original britânico para tornar-se a dança cheia de surpresas 
irracionais e de variações que é. A dança dançada baianamente por um 
Leônidas; e por um Domingos, com uma impassibilidade que talvez 
acuse sugestões ou influências ameríndias sobre sua personalidade ou 
sua formação. Mas, de qualquer modo, dança (FREYRE, 1964, s/p). 

 

Para Freyre (1964), o brasileiro, representado por Domingos da Guia e 

Leônidas da Silva, havia transformado o futebol em uma dança. Dança, esta, 

somente praticada por ele, o que elevaria o nosso futebol ao ápice mundial. Uma 

prática permeada por elementos culturais que distinguiam o nosso povo, 

tornando-se uma rara expressão de nacionalidade. Se não fôssemos os melhores 

em outras instâncias como no desenvolvimento econômico e social, na indústria, 

ou talvez na política, o esporte poderia proporcionar uma mudança no imaginário 

social da população. Era essa, de certa maneira, a intenção do Estado, quando 

decide se aproximar do futebol. 

As conquistas proporcionadas pela disseminação do “estilo brasileiro” de 

jogar o futebol foram muito além dos gramados. Elas trouxeram implicações na 

formação cultural brasileira, muitas delas possibilitados por Leônidas e 

Domingos. 

 
Expressões máximas de um “estilo nacional” que enfim diferia o modo 
como o futebol era jogado no Brasil da forma pela qual ele era 
praticado em outros países, eles encaixavam-se com perfeição nas 
imagens nacionais buscadas, desde a década de 1920, por pensadores 
como Graciliano Ramos e Gilberto Amado. Símbolos de um novo tipo 
de nacionalismo, que se afastava cada vez mais tanto do orgulho 
experimentado pelos torcedores no sul-americano de 1919 [...] para 
transformar-se em uma substância que igualaria a todos os brasileiros, 
esses jogadores eram transformados em imagens harmônicas e 
articuladas da própria nação (PEREIRA, 2000, p. 343). 

 

3.2 – Novas relações: Futebol, Estado e a Copa de 1938 

 

As primeiras aproximações entre o Estado e futebol podem ser notadas 

nos jornais que defendiam uma intervenção governamental com intuito de 

organizar e gerir essa prática. “Já em julho de 1935 os jornais começavam a falar 
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no projeto de ‘oficialização dos sports’, que seria um meio de reunir as forças 

separadas pela cisão, dando-lhe, por intermédio do governo, um programa 

comum para se cumprir em paz” (PEREIRA, 2000, p. 335). A cisão a que se 

refere o autor está fundamentada na divisão dos clubs com a implementação da 

profissionalização. 

Algumas rupturas e transformações já davam indicativos do que uma 

intervenção estatal estaria por vir. “O fracasso da participação do selecionado 

brasileiro no Campeonato Mundial de 1930 e a crescente popularidade do futebol 

devem ser pensados enquanto fatores que levam o Estado a preocupar-se mais 

com o futebol” (NEGREIROS, 1995, p. 175). 

Além disso, os níveis de desorganização e violência presentes no futebol, 

não agradavam grande parcela de seus entusiastas. Para esses, seria de 

fundamental importância a entrada no esporte do Estado que, tinha como meta a 

formação de um novo brasileiro e, conseqüentemente, um novo Brasil, com única 

maneira de disputar competitivamente com as nações mais desenvolvidas. 

Essa idéia é corroborada por Negreiros: “O regime autoritário preocupou-

se com a construção de um novo homem, que estivesse adequado às condições 

do país no momento e às exigências produzidas pelas transformações mundiais” 

(NEGREIROS, 1995, p. 175). 

A possível inserção estatal tinha na mídia jornalística da época uma forte 

atuação defensora. Um dos maiores defensores de uma inserção governamental 

era o cronista paulista Thomaz Mazzoni, que publicava suas crônicas no jornal A 

Gazeta. A postura deste articulista é apresentada por Negreiros, Mazzoni 

 
acusava dirigentes torcedores, jogadores, imprensa, além de setores 
outros setores ligados ao futebol, de praticarem o ‘clubismo’, no qual 
cada personagem defendia seus próprios interesses, independentemente 
do que poderia acontecer para o desenvolvimento do futebol brasileiro. 
Para Mazzoni havia apenas uma saída: a intervenção e a autoridade do 
Estado, destruindo o ‘clubismo’ e estabelecendo a ordem e a disciplina 
para o bem do futebol do Brasil e, conseqüentemente, para o bem da 
nação (NEGREIROS, 2003, p. 126). 

 

Atribuindo ao esporte a função de catalizador da formação um novo 

Brasil, o governo utiliza-se do futebol para divulgar e implementar sua política 



 30 

nacionalista. O momento propício para esta investida deveria ser um evento 

internacional, espaço em que o brasileiro pudesse desenvolver suas melhores 

qualidades na tentativa de derrotar seus adversários, este, seria a Copa do Mundo 

de 1938, a ser disputada na França. Nas palavras de Pereira (2000), notava-se as 

novas demandas despendidas ao futebol através do 

 
[...] irrestrito apoio que o jogo passava a receber do governo de Getúlio 
Vargas durante a Copa do Mundo – quando a delegação tinha como 
madrinha a própria filha do presidente, Alzira Vargas. Cristalizador dos 
ideais de harmonia social e furor nacionalista que eram propagandeados 
pelo seu governo após a implantação do Estado Novo, o futebol servia 
como um grande aliado na disseminação do projeto político que 
desejava implementar – intensificando e dando um sentido mais claro 
ao interesse que, desde seus primeiros anos, as autoridades 
governamentais manifestavam em relação ao jogo. (PEREIRA, 2000, p. 
335). 

 
O vínculo da sociedade brasileira com o futebol chegava, em 1938, a um 

nível nunca antes imaginado. “A Copa do Mundo, disputada na França, avultou a 

paixão por este esporte, assim como foi capaz de suscitar inúmeras questões 

acerca da própria concepção de nação. [...] Era como se os destinos do Brasil 

estivessem sendo decididos entre um chute e outro”. (NEGREIROS, 2003, p. 

133). 

A essa disputa foi transferida uma grande parcela da responsabilidade 

sobre os destinos e rumos do país. O sucesso de nossa seleção em campos 

franceses demonstraria todo o potencial brasileiro, por isso, era necessário que 

toda a população estivesse envolvida neste evento, mesmo que fosse somente 

incentivando e torcendo pelos jogadores brasileiros. 

Nas palavras de Negreiros (1997) é possível perceber todo o clima de 

ufanismo que havia sido criado sobre a participação brasileiro na Copa da 

França: 

 
A aproximação do início da Copa do Mundo de 1938, fazia com que 
cada setor da sociedade brasileira, articulados pela CBD e pela 
imprensa, envolvia-se cada vez mais com o futebol, como se toda a 
nação estivesse naquele momento representada. Da madrinha da 
seleção Alzira Vargas, passando pelo embaixador brasileiro na França, 
por todas as autoridades públicas que doaram dinheiro para a 
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delegação, além dos empresários, das atividades econômicas privadas, 
nacionais ou estrangeiras, chegando ao mais simples torcedor. A nação, 
unida, mostrava-se de prontidão, atenta para enfrentar os inimigos que 
viessem pela frente; a unidade nacional construída a partir do futebol, 
revelava a força do Brasil, que manifestava-se apontando a total falta de 
temor diante de inimigos tão fortes. E essa unidade nacional havia sido 
forjada de tal maneira, que foi capaz de não deixar nenhum brasileiro 
de fora, mesmo aqueles que possuíam pouco ou nenhum interesse pelo 
futebol, esporte tão criticado por setores da imprensa e por teóricos da 
Educação Física, que o associavam à deseducação popular, à violência 
e á desordem (NEGREIROS, 1997, p. 219). 

 

Na tentativa de aproximar ainda mais o brasileiro da França, e de ressaltar 

a contribuição que cada torcedor poderia dar ao selecionado, a CBD resolve 

lançar a ‘Campanha do Selo’, prontamente apoiada pelos jornais. Consistia em 

uma tiragem de 100 mil selos a serem vendidos como parte da renda destinada ao 

scratch brasileiro, possibilitando a um comprador viajar com a seleção à França, 

isso é afirmado pelo jornalista Thomaz Mazzoni: 

 
[...] enquanto os ‘fans’ gastarão uma quantia modesta, a CBD, para 
cada emissão, arrecadará 50 contos, uma quantia que muito contribuirá 
para a nossa seleção viajar com maior comodidade, para melhor se 
hospedar na França, etc. E tudo isso importa na melhor disposição de 
nossos ‘azes’ para lutar naquele importante torneio dentro de suas reais 
possibilidades. Sendo assim, maior será a nossa ‘chance de vitória. 
Quanto melhor conforto tiver o ‘XI’ brasileiro, tanto melhor será a 
margem que teremos para impor nosso valor (MAZZONI apud 
NEGREIROS, 2003, p. 133). 

 

Sobre o torcedor, apesar dos esforços governamentais, públicos e 

privados, recaia determinada parcela de responsabilidade sobre o sucesso 

nacional. Entretanto, a outros fatores podem ser atribuídos a identificação da 

população: segundo os especialistas no assunto, nunca antes na disputa de um 

torneio mundial a seleção havia levado jogadores que representassem as 

características sociais do povo brasileiro. 

“Creio que uma das condições para de vitória dos brasileiros nos 

encontros europeus, prende-se ao fato de termos a coragem de mandar à Europa 

desta vez um team francamente afro-brasileiro” (FREYRE apud NEGREIROS, 

p. 223). Além da identificação, o sociólogo Gilberto Freyre atrelava a 

possibilidade de sucesso à presença do negro. 
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Apesar dos apelos de estar representando toda uma nação, e da pregação 

governamental de que a nação não pudesse se sub-dividir em regiões, sob o risco 

de sucumbirmos frente ao regionalismo, a base da seleção era composta por 

jogadores que atuavam em São Paulo e, principalmente, no Rio de Janeiro. Na 

escalação do primeiro match do mundial havia somente um jogador que atuava 

em São Paulo e o restante todos participantes do torneio carioca de clubes3. 

Enfim, é chegado o momento da estréia brasileira no mundial da França. 

Como nunca, as atenções da população estavam voltadas para uma partida de 

futebol. Pela primeira vez havia transmissão direta via rádio, o que aumentava 

ainda mais a expectativa em poder acompanhar o desempenho do selecionado. 

A vitória por 06 a 05, na prorrogação, contra a seleção polonesa e um 

empate seguinte frente a Tchecoslováquia, pelo placar de 01 a 01, colocaram 

todos em estado de alerta. Para os especialistas, era preciso ressaltar o jogo 

coletivo em detrimento dos momentos estéticos individuais. Vale destacar, na 

estréia, a atuação de Leônidas da Silva marcando quatro tentos. 

No match seguinte, o selecionado brasileiro voltaria a enfrentar o 

selecionado tcheco, dessa vez, vencendo por 02 a 01. O Brasil estava tinha 

passado às semifinais do campeonato e enfrentaria a seleção italiana. A cada 

novo passo dado pelos atletas na França, era visível no Brasil, variadas formas de 

manifestações e apoio àqueles que, para muitos, defendiam não somente o 

futebol brasileiro, mas toda uma nação. 

 
Misturando o entusiasmo esportivo pelas vitórias brasileiras com um 
orgulho cívico que era alimentado pelo novo regime, ele (governo 
Getúlio Vargas) 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. (PEREIRA, 2000, p. 337). 

 

Era perceptível que cada vitória brasileira em campo francês 

transformava-se em uma conquista do povo brasileiro e, o governo buscava 

associar a sua imagem ao futebol, transformado cada vitória brasileira em triunfo 

                                                 
3 Para verificação de estatísticas, escalações e resultados, consultar: www.rsssf.com 
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nacional. As mensagens de incentivo durante a realização do evento partiram de 

variados órgãos e políticos como o ministro da Educação Gustavo Capanema, 

Alzira Vargas e da Presidência da República: “... o Gabinete Civil e Militar do 

presidente Getúlio Vargas congratula-se com a brilhante vitória dos valorosos e 

esforçados jogadores patrícios...” (Correio da Manhã, 1938 apud NEGREIROS, 

2003, p. 139). 

A derrota por 02 a 01 frente a seleção da Itália gerou um momento de 

grande tristeza para os que acompanhavam a campanha brasileira na França. Para 

os que puderam assistir, nosso selecionado foi prejudicado na marcação errônea 

de uma penalidade, que acabou por decidir a partida a favor dos italianos. Para 

alguns cronistas, o Brasil foi prejudicado por não possuir grande ‘influência’ 

dentro da FIFA, somado ao regionalismo europeu, que impedia, dessa forma, um 

país da América do Sul conquistasse a Copa, principalmente no continente 

europeu. Um dos principais defensores desta idéia era o cronista Tomáz 

Mazzoni. Conforme assinala Negreiros, para Mazzoni 

 
[...] o Brasil havia sido vítima de má fé por ser uma nação sem qualquer 
expressão no quadro mundial; ou seja, não era uma nação que 
mereceria maior respeito dos organizadores da Copa de 38 e dos 
dirigentes da FIFA [...] Mas o futebol brasileiro, ainda segundo 
Mazzoni, também não soube articular-se politicamente dentro dos 
bastidores da FIFA (NEGREIROS, 2003, p. 141). 

 

A derrota brasileira, de certa forma, deveria ser atribuída a um culpado. 

Além da ausência de Leônidas que não participou por motivo de contusão, a 

responsabilidade pela não ida do selecionado à final era, principalmente, 

colocada sobre a arbitragem tendenciosa e regionalista européia. 

Entretanto, apesar da derrota, os jogadores foram recebidos no retorno ao 

Brasil em grande clima de comemoração, sendo saudados como os novos heróis 

da nação. O selecionado brasileiro era festejado na imprensa e pelos torcedores 

como ‘campeão moral’ e aos brasileiros era atribuída a capacidade de ter 

aplicado ao futebol características nacionais. 

A Copa do Mundo de 1938 tornou-se um dos momentos-chave na 

compreensão da construção da identidade brasileira a partir do futebol. Pela 
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primeira vez, foi levado a este torneio internacional um plantel que contava com 

a presença de jogadores negros, o que, para Gilberto Freyre, seria o nosso 

diferencial. Entretanto, fomos derrotados. Porém, para os cronistas, nosso 

selecionado que foi derrotado pelos italianos na semi-final, havia realmente 

perdido, mas não através do futebol disputado em campo. O revés brasileiro foi 

atribuído ao jogo político europeu de influências, que não desejava ver um país 

sul-americano vencer o principal torneio mundial de seleções na Europa. 

Entretanto, ainda pairam algumas questões sobre a participação brasileira 

na França: onde estava a tão propalada ‘malandragem brasileira’ diante da 

insinuada má fé européia? Não seriam os brasileiros hábeis em sair de situação 

que opunham de maneira adversa? Se o ‘estilo brasileiro’ de jogar o futebol era 

tão bom, porque foi derrotado? Nem todos os estudiosos, escritores e 

admiradores do futebol concordavam com a visão de Freyre sobre a seleção 

brasileira. Para Pantoja, cronista d’O Estado de São Paulo,  

 
[...] essa história de se atribuir apenas aos árbitros o insucesso do nosso 
association é recurso muito pouco convincente e de uma deselegância 
reprovável e que evidencia ainda mais a fragilidade dos conhecimentos 
técnicos futebolísticos que intervieram na organização da representação 
cebedense.(PANTOJA apud NEGREIROS, 2003, p. 142, grifo do 
autor) 

 
Uma possibilidade explicação para derrota pode ser encontrada no estilo 

próprio ‘estilo brasileiro’, para Magalhães, 

 
[...] times brasileiros só ganham no Brasil, onde os juízes impedem o 
tranco e a “torcida” não permite que os “meninos” sejam machucados 
[...]. E depois, ainda, por patriotada, vivemos a dizer que somos os 
“melhores do mundo”! O que os brasileiros precisam é aprender a jogar 
o “football association”, praticado por todo o mundo, e desistir desse 
joguinho para moças que nós inventamos aqui [...]. (MAGALHÃES 
apud SOARES, 2003, p. 139, aspas do original). 

 

Caracterizado por ser um jogo de passes curtos e rápidos, dribles e ginga, 

priorizando o estilo a técnica individual em detrimento de uma formação 

coletiva, não estava claro para todos que a forma com que o brasileiro praticava o 
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futebol era a mais apropriada, frente ao jogo previsível jogo europeu que obtinha 

resultados. 

Na busca da construção da identidade do brasileiro com futebol, um bom 

caminho já havia sido trilhado. Apesar do derrota, a Copa do Mundo de 1938 

revelou que o futebol brasileiro tinha condições de se firmar no cenário 

internacional e o terceiro lugar obtido deveria ser considerado um bom resultado. 

Os primeiros laços entre identidade nacional, futebol e a população haviam sido 

estreitados e o esporte se fortalecia cada vez como o principal no Brasil. 

Percebe-se que no futebol foi projetado muitos dos desejos e angústias que 

a sociedade buscava para a nação, daí clareia-se as acusações de terem 

favorecidos os europeus em atitudes que extrapolavam as quatro linhas do 

campo. Seguindo esta lógica de raciocínio, sendo considerada uma nação com 

pouca influência, e de certa forma sub-desenvolvida, não tínhamos prestígio 

suficiente para conseguir vantagens, trocas e facilidades,  e esta situação, 

conforme sugere o imaginário social à época, não se restringia apenas ao campo 

esportivo. 

Como veremos na seqüência, haveria um novo momento de expressão do 

nacionalismo brasileiro e identificação nacional a partir do futebol, muito mais 

forte que os fatos anteriormente citados. A Copa do Mundo de 1950, que seria 

disputada no Brasil, poderia tornar-se uma outra oportunidade do brasileiro 

mostrar sua força internacionalmente, principalmente frente aos europeus. 



04 – COPA DO MUNDO DE FUTEBOL NO BRASIL 

 

 Após 12 anos sem a realização do principal torneio de futebol mundial, 

paralisado pela II Guerra Mundial (1939-1945), estava próximo um momento 

muito aguardado: o Brasil sediaria a IV Copa do Mundo de Futebol no ano de 

1950. 

Para este desafio, buscou preparar-se de maneira adequada. Na tentativa 

de demonstrar, principalmente aos rivais estrangeiros, ser um ‘país do futuro’, 

planejou e construiu em tempo recorde o maior estádio de futebol do mundo, o 

Maracanã, com capacidade para mais de cento e cinqüenta mil pessoas, 

expressando a competência técnica e empreendedora da população brasileira. 

 Devido às circunstâncias citadas, este momento caracterizava-se como 

tendo grande importância na auto-afirmação e colocação dos brasileiros perante 

os europeus, sendo o futebol a maneira encontrada para demonstrar toda a sua 

qualidade e potencial. “Para o Brasil, sediar um evento desta natureza significava 

mostrar ao mundo civilizado sua capacidade de organização e suas possibilidades 

de desenvolvimento” (SOARES, 2002, p. 172). 

 Outros entendiam que, além de ser um momento de afirmação brasileira 

perante a hegemonia européia não apenas no futebol, era a oportunidade ideal 

para uma revanche. Estes não haviam esquecido o resultado da Copa de 1938, e, 

apesar de ter ficado na terceira colocação, acreditavam que a participação do 

selecionado brasileiro foi comprometida por fatores que extrapolavam o campo 

de jogo, refletindo na arbitragem da partida contra a Itália, que para alguns teria 

prejudicado a equipe sul-americana. 

 Além disso, era um instante de forte movimentação política por qual 

passava o país, conforme assinala Vogel, “naquele ano de 1950 muita coisa 

estava em jogo. Era ano de eleições. Pela segunda vez desde a queda do Estava 

Novo, em 1945, os brasileiros podiam escolher o seu presidente da República” 

(VOGEL, 1982, p. 81). Os jogadores sentiam a intensa circulação política, e não 

conseguiam evitar: “a gente tinha consciência de que os políticos queriam nos 

usar. Mas não podíamos fugir; esse que é o problema. Por quê? Porque eles nos 
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pegavam todos ao mesmo tempo” (BARBOSA apud MORAES NETO, 2001, 

p.47). 

 Toda uma estrutura patriótica foi criada e estava envolvida em torno desde 

momento único para o Brasil. Havia uma forte tentativa de integração nacional 

via esporte. Prova disso, é o fato de que 

 
chegou-se a ponto de sugerir que o ideal seria ter um jogador de cada 
Estado, que, acrescidos do representante de um dos territórios 
completariam o elenco dos vinte e dois convocados. Muito mais do que 
uma Seleção Brasileira, esta equipe seria um verdadeiro microcosmo 
metonímico da nação (VOGEL, 1982, p. 81). 

 
Entretanto este pensamento estava um pouco distante da realidade 

futebolística brasileira naquele momento, apesar do futebol ter se desenvolvido e 

expandido muito desde a última Copa do Mundo, seria muito difícil recrutar 

jogadores de qualidade internacional, necessariamente, em todos os Estados 

brasileiros. Desta forma, acabaram predominando atletas dos grandes clubes do 

eixo mais desenvolvido político e economicamente, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Seguindo os padrões étnicos que já haviam sido adotados na última Copa, 

o elenco brasileiro era composto por atletas brancos, negros e mestiços. A 

expectativa e a euforia começavam a tomar conta dos brasileiros. Havia um certo 

favoritismo brasileiro, apesar dos últimos resultados não terem sido muito 

positivos e de alguns problemas de contusão. Boa parte desse favoritismo era 

atribuída ao fato do selecionado brasileiro estar jogando em seus domínios: “a 

torcida precisava compreender seu papel e agir como 12º. jogador” (MOURA, 

1998, p.64). 

 Mesmo aqueles que estavam reticentes quanto ao desempenho brasileiro 

no campeonato começaram a acreditar que seria realmente possível o capitão 

brasileiro levantar a taça de campeão do mundo de futebol. Após uma vitória na 

estréia de 4 a 0 contra o México em jogo realizado no Maracanã, seguiu-se um 

empate em 2 a 2 contra a Suíça na cidade de São Paulo e na última partida da 

primeira fase uma vitória de 2 a 0 frente ao selecionado iugoslavo. 

 Todavia, o placar da última vitória possa talvez não refletir perfeitamente 

o desenvolvimento da partida. Para Moura, “os que presenciaram a partida contra 
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a Iugoslávia participaram de um inesquecível acontecimento do esporte nacional” 

(1998, p. 85). A vitória nesta partida foi, para muitos, atribuída à grande massa 

de torcedores (mais de 150.000) que compareceram ao Maracanã na tarde de 02 

de julho de 1950. 

 A primeira fase havia terminado, e apesar do empate sob vaias em sua 

segunda partida, os jogadores brasileiros voltariam a empolgar seus torcedores na 

próxima fase. No turno final, a seleção brasileira enfrentaria Suécia, Espanha e 

Uruguai, em sistema em que todos se enfrentariam. 

 As goleadas frente Suécia e Espanha, 7 a 1 e 6 a 1 respectivamente, seriam 

o indicativo exato de qual país seria o campeão mundial de futebol. As palavras 

de Vogel refletem um pouco da emoção que tomava conta dos torcedores: 

 
a arte brasileira tinha se manifestado aos olhos do mundo. De todos, os 
mais extasiados, no entanto eram os próprios brasileiros. Custavam a 
acreditar no que tinham visto, mas se todos diziam que éramos os 
melhores, devia ser verdade. E então começamos a gritar aos quatro 
cantos que sem dúvida, aqui estava o melhor futebol do mundo. O 
melhor não, o maior! (VOGEL, 1982, p. 87). 

 
Era enorme a expectativa para a grande final a ser realizada no estádio do 

Maracanã, na tarde de 16 de julho. Novamente Vogel nos apresenta uma mostra 

do clima que cercava esta decisão: 

 
A data é histórica. O futebol brasileiro caminhava para uma decisão 
com tudo a seu favor: jogava no seu campo, apoiado por duzentos mil 
torcedores, com a autoridade moral das suas brilhantes vitórias e com a 
extraordinária vantagem do empate, que bastava para garantir a 
conquista (VOGEL, 1982, p. 88). 

 
Em outras palavras, para os torcedores o título estava ganho, era apenas a 

questão aguardar o término da partida e comemorar a inédita conquista. Eduardo 

Galeano também aponta o ar vitorioso e euforia do ‘já ganhou’, que tomava conta 

dos brasileiros antes da final: 

 
O Brasil e o Uruguai disputaram a final no Maracanã. O dono da casa 
estreava o maior estádio do mundo. O Brasil era uma barbada. A final 
era uma festa. Os jogadores brasileiros, que vinham esmagando todos 
os seus rivais de goleada em goleada, receberam, na véspera, relógios 
de ouro gravados no dorso: aos campeões do mundo. As primeiras 
páginas dos jornais já estavam impressas, já estava armado o imenso 
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cortejo de carnaval que ia encabeçar os festejos, já tinham sido 
vendidas meio milhão de camisetas com grandes letreiros que 
comemoravam a vitória inevitável (GALEANO, 2004, p. 90-91). 

 
Os jogadores que antes estavam concentrados longe da cidade do Rio de 

Janeiro foram transferidos para São Januário, ficando próximos dos torcedores, 

dos políticos, em época de eleição e dentro do turbilhão de comemoração 

antecipada que tomava conta dos meios de comunicação e principalmente dos 

torcedores.  

Os titulares da partida final foram: Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, 

Danilo, Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair, Chico, sendo o treinador brasileiro 

Flávio Costa. Sobre esses jogadores recaía a responsabilidade de conquista 

brasileira, e mais do que isso, para demonstrar a todo o mundo que os brasileiros 

podiam ser os melhores em algo. O que estava em disputa, para os brasileiros, 

naquela partida ia muito além do título de campeão mundial de futebol, “o que 

estava em jogo naquela final, além de futebol, era a afirmação da nacionalidade 

e, conseqüentemente, as imaginadas etnias, raças ou comunidades” (SOARES, 

2002, p. 182). 

Gisella Moura descreve a emoção por qual grande parte dos brasileiros 

estava sendo tomados neste momento de grande importância e que não se 

resumida apenas ao cenário esportivo brasileiro: “O sentimento que antecede o 

confronto une todo o país, incorporando numa enorme torcida as diferentes 

classes sociais, apagando as identidades individuais e estabelecendo uma 

identidade coletiva” (MOURA, 1998, p. 113). 

Assim, tem início à tão aguardada disputa. O primeiro tempo termina com 

o placar com qual foi iniciado, considerado, de certa forma, surpreendente aos 

que presenciavam aquele momento. Mas o gol de Friaça no primeiro minuto do 

segundo tempo, era para muitos, a confirmação aos torcedores de que tudo estava 

a favor dos brasileiros. 

Entretanto, Schiaffino e por último Ghiggia definem a vitória uruguaia em 

uma partida vista por 173.850 pagantes e, um público total estimando em mais de 

200.000 mil pessoas. O sofrimento com a derrota contagia não só os presentes, 

mais todos aqueles que aguardavam o triunfo brasileiro de outros lugares.  
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Roberto DaMatta (1982) descreve este momento como sendo a “maior 

tragédia da história contemporânea do Brasil”, tamanho é foi o envolvimento dos 

brasileiros com os acontecimentos. (DAMATTA, 1982, p. 31). 

 
O abatimento popular comove os observadores mais atentos. Só os 
insensíveis podem deixar de participar do luto que toma conta da 
cidade. Vive-se uma grande tragédia nacional. A multidão, sempre 
presente nos momentos de festa, irmana-se também na derrota. 
Lágrimas rolam de rostos pobres, ricos, brancos, pretos, velhos, 
moços... Nesse instante de dor profunda não se perde a unidade 
nacional alcançada através do escrete. Pelo contrário, reforçam os laços 
dessa triste união, o Brasil inteiro sofrendo o revés do Maracanã 
(MOURA, 1998, p.120). 

 
Percebe-se que o movimento de unidade nacional não foi quebrado com a 

derrota, não sucumbindo a esse revés, ao invés disso, a este fato uniu os 

brasileiros de outra maneira, não pela comemoração da vitória, mas pelo 

sofrimento da derrota. Todavia, os objetivos a que foram incumbidos os 

jogadores brasileiros não puderam ser alcançados com esse resultado inesperado, 

o que possibilitou a formação de variadas representações, muitas delas negativas, 

nos mais variados âmbitos. 

A vitória uruguaia originou “uma busca incansável de explicações e 

responsabilidades para essa vergonhosa derrota” (DAMATTA, 1982, p. 31), 

fazendo cronistas e a mídia, de forma geral, buscarem os erros cometidos pelos 

brasileiros. Seria má sorte? Destino? Não necessariamente 

Era necessário achar e acusar os culpados. Três foram os escolhidos. 

Coincidentemente ou não, três jogadores negros: Barbosa, Bigode e Juvenal. Para 

muitos havia faltado ‘raça’ e essa era a principal falha creditada à esse atletas. 

Para os que defendiam esta tese a miscigenação, valorizada anteriormente no 

talento de Leônidas da Silva, não tinha importância na final de 50. Poderia ser 

considerado um ato de racismo? Mário Filho acreditava que sim. “A prova da 

derrota de 1950 estaria naqueles bodes expiatórios escolhidos a dedo, e, por 

coincidência, todos pretos: Barbosa, Juvenal e Bigode. Os brancos do escrete 

brasileiro não foram acusados de nada” (RODRIGUES FILHO apud MORAES 

NETO, 2001, p. 40). 
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Vejamos o que o próprio Bigode achou dessa acusação: 

 
Talvez tenha existido racismo no fato de culparem a mim e a Bigode. 
Mas não acredito que tenha existido: se existisse racismo, eu não teria 
voltado à Seleção Brasileira como titular, como voltei, no Sul-
americano de 1953. Só não fui à Copa do Mundo de 1954 porque estava 
com a perna quebrada (BIGODE apud MORAES NETO, 2001, p.50). 

 
Vogel (1982) aponta outros caminhos: 

 
em 1950, o escrete brasileiro tinha categoria, mas não tinha garra. 
Sobrou técnica, mas faltou humildade. Os uruguaios foram mais 
agressivos, mais responsáveis e, com toda certeza, muito mais 
catimbeiros. Tiveram um comandante legendário – ‘el Negro’ Obdulio 
Varela, enquanto nos tivemos Bigode (VOGEL, 1982, p. 102). 
 

A mudança do local da concentração, a falta de um líder comandando a 

equipe dentro do campo e até o técnico Flávio Costa foram apontados como 

possíveis efeitos causadores da tragédia ocorrida no Rio de Janeiro. O novo local 

para concentração, em São Januário, colocou os jogadores próximos da 

movimentação política que existia nesse momento. Para Bigode e Juvenal essa 

mudança, de fato, gerou efeitos no grupo. 

 
A exploração política perturbou os jogadores. Era fotografia toda hora. 
Chamavam a gente na hora do descanso. Paramos de almoçar para tirar 
fotografia com político. Sempre foi assim: os políticos querendo chegar 
ao público através do jogador (BIGODE apud MORAES NETO, 2001 
p. 93). 
 
Houve um erro: o treinador tirou a gente da concentração no Joá para 
nos levar para a concentração em São Januário. O Joá era uma 
concentração tranqüila. (JUVENAL apud MORAES NETO, 2001, p. 
68). 

 
Através dos discursos é possível perceber que talvez a falta de humildade 

tenha sido o mais consubstancial erro cometido pelos brasileiros, os empolgados 

torcedores e a imprensa. “Tínhamos como certa a Copa do Mundo. Depois da 

derrota, passamos a ver tudo de outra maneira. Não existia facilidade. Fomos 

obrigados a aprender o que é o amargor de uma derrota” (CHICO apud 

MORAES NETO, 2001 p. 146). 
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Tirei de tudo uma lição: não existe jogo ganho. Mas, antes daquele dia, 
existia. A gente ganhava mesmo. Eu sempre respeitei adversários no 
futebol, mas nunca com tanta convicção como passei a respeitar daquele 
jogo em diante. Antes, eu respeitava, mas, no fundo, dizia assim: ‘Que 
nada. O jogo vai ser fácil’. A partir dali, passei a encarar um jogo como 
um jogo mesmo (DANILO apud MORAES NETO, 2001, p. 89). 

 
Talvez a incessante busca de um culpado, de um motivo ou explicação 

para o que aconteceu diante das cerca de 200 mil pessoas seja porque naquela 

partida estava em disputa muito mais do que uma partida futebol ou a taça de 

campeão do mundo de futebol. Estava em jogo os destino de uma nação e um 

povo, que estava unido esperando o momento de comemorar a vitória. “Era como 

se o mundo tivesse sido totalizado (ou encompassado) pelo futebol, de modo que 

o desempenho futebolístico servia de medida para tudo. Não se tratava mais de 

equipes de futebol, mas de sociedades cuja essência era medida pelo futebol” 

(DAMATTA, 1982, p. 34). 

Assim, ocorreu uma forte e traumática mudança de configuração naquele 

dia: “no Brasil, o dito de que ‘somos os melhores do mundo’ oscilou para o de 

que ‘somos os piores do mundo’” (SOARES, 2002, p.169). De nada valia a 

condição de sermos considerados vice-campeões mundiais. Só é recordado o fato 

do Brasil ter perdido a final, e não conquistado uma inédita posição distintiva no 

cenário futebolístico internacional. 

José Lins do Rego observou e caracterizou com muita clareza este 

momento, concluindo que o brasileiro não sabia perder. 

 
Há o brasileiro que é um adorador de vitórias, o homem que não admite 
o fracasso. Vencesse magnificamente a nossa equipe, tudo estaria no 
ápice. Subia-se a montanha de um fôlego só. Nada havia de melhor do 
que o Brasil. Seríamos, no mínimo, os melhores do mundo. Mas se, 
numa hora de igual para igual, perdeu-se a batalha, como aconteceu, na 
última partida, então não seremos mais os maiores do mundo. 
Passaremos a ser os piores. Cospe-se na cara dos heróis que, três dias 
antes, tinham-se carregado nos ombros. (REGO apud ANTUNES, 
2004, p. 86-87). 

 

Para Moura, os brasileiros guardariam uma grande lição deste episódio: “a 

experiência da derrota calara fundo na alma da população, mas ela teria 
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aprendido, a partir de então, a não atribuir ao futebol nenhum significado maior 

do que o esportivo” (MOURA, 1998, p. 36). 

Os reflexos da perda do título foram enormes. Na próxima Copa, em 1954, 

a selecionada nacional usaria camisas amarelas, hoje considerada símbolo do 

futebol brasileiro. Moraes Neto responsabiliza a derrota frente ao Uruguai como 

fato motivador desta alteração. “O trauma de 50 mudou até o uniforme da 

seleção” (MORAES NETO, 2001, p. 41). 

A relação do brasileiro com futebol estava definitivamente formada. Era 

impossível negar que as manifestações demonstradas fossem uma expressão 

ímpar de identificação deste esporte com os que aqui viviam. A Copa de 1950 

seria o auge desta afinidade até aquele momento, e que se tornaria maior ainda 

com a conquista do tri-campeonato mundial em 1958, 1962 e 1970 com o 

surgimento de novos ídolos. Mas, nas palavras do treinador Flávio Costa, o 

começo de todo este processo já havia sido anunciado: 

 
O dia 16 de julho de 1950 ficou marcado no calendário brasileiro como 
o Dia da Derrota. Mas o tempo se encarregou de mostrar que, nesse dia, 
o Brasil nasceu para o mundo como expressão do futebol mundial. 
(COSTA apud MOURA, 1998, p.139). 



05 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pensar as práticas cotidianas como maneiras de demonstração das 

inúmeras subjetividades e particularidades de um povo, torna-se a cada dia uma 

das tarefas de pesquisadores e estudiosos que buscam através de uma específica 

forma de expressão encontrar elementos que componham uma identificação. 

 Encontramos no futebol um desses elementos, considerado secundário em 

comparação com outras manifestações, que possui formas particularizadas dos 

brasileiros demonstrarem e expressarem inúmeras formas de sentimentos e 

maneiras de enfrentar a realidade social. O estudo da identificação de elementos 

secundários, onde estão situadas as modalidades esportivas e em especial o 

futebol, rompe algumas barreiras presentes na forma de se pensar a ciência e a 

pesquisa, trazendo para a Educação Física alguns paradigmas das ciências 

humanas e sociais. 

 Assim, no momento em que reconhecemos o futebol como um modo de 

identificação e sendo capaz de formar uma unidade nacional em torno de sua 

esfera, avançamos em grande escala alçando contribuições que antes seriam 

desprezadas e não consideradas como maneiras reais de se fazer pesquisa. 

 Conforme assinala Arno Vogel (1982): 

 
O futebol abre uma via de real acesso para a compreensão da 
imaginação social e da realidade sociológica brasileira. A partir dele se 
constroem representações ritualizadas de certas identidades sociais. A 
própria identidade nacional tem nesse esporte uma estratégia de 
definição e manipulação (VOGEL. 1982, p 112). 

 

 Procuramos demonstrar dentro deste trabalho, desde a chegada do futebol 

ao Brasil, a associação prática elitista e, na seqüência, todo o processo de 

popularização e apropriação pelas camadas populares, tendo como eixo a 

identificação da nação pelo esporte e, podendo ser considerada em conseqüência 

da formação de um “estilo brasileiro” de jogar futebol que, ainda hoje, está muito 

presente no imaginário social dos torcedores. 
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 As análises das Copas do Mundo de Futebol dão mostra de quão é imenso 

o interesse pelo futebol em nosso país, isto é possibilitado pelo fato de nosso 

selecionado estar presente em todas as edições desse evento e ter conseguido 

resultados expressivos durante a sua história. 

 Dessa forma, é possível perceber no fim da elitização da prática 

futebolística em campos brasileiros o primeiro passo rumo à esse processo de 

formação de uma identidade nacional via esporte. A tomada do gosto pelas 

camadas populares inicia uma transformação nas configurações dos principais 

clubes brasileiros, seja através da formação dos plantéis, seja no início da 

remuneração desses atletas. 

 É inegável a contribuição do negro dentro de todo esse processo. De 

principal excluído dos campos ele transforma-se em responsável pela formação 

de uma estética diferenciada à prática futebolística, fato muito ressaltado por 

cronistas e comentadores esportivos à época, em uma espécie de tentativa de 

diferenciar o futebol brasileiro daquele jogado na Europa. 

 O processo de profissionalização do esporte que ocorre desde o final da 

década de 20 até o início da década de 30 responde em grande parte pela inserção 

social do negro neste espaço. A remuneração dos jogadores possibilita ao negro, 

em sua grande maioria com pouco poder aquisitivo, sobreviver do salário que 

receberia como atleta. 

 Neste sentido, a Copa de Mundo de 1938 na França representaria um 

movimento que acabaria por fortalecer essa inserção. Ao levar à Copa, pela 

primeira vez, uma seleção formada por brancos, negros e mulatos, o que para 

muitos representaria o povo brasileiro na sua essência, é forjada uma forte 

identificação com aquele time, que, de certa forma, não estaria representando 

apenas o futebol brasileiro e seus torcedores, mas sim, toda uma nação e seus 

cidadãos. 

 Ao atribuir à uma equipe de futebol a responsabilidade por representar não 

apenas uma país, mas as instituições, o governo, a economia, a política e outros 

fatores, recai sobre o resultado em campo a valoração a ser atribuída ao papel do 

brasileiro e seu desempenho, conformando sua situação social e cultural. Por 
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vezes, o futebol representa o encargo pelos destinos e caminhos a serem trilhados 

por seus habitantes, assim, demonstram-se claramente as dimensões que essa 

manifestação humana, que é o esporte, acaba por possuir na modernidade. 

 Entretanto, o grande momento de identificação seria realmente a Copa do 

Mundo de 1950, disputa que tomou proporções inimagináveis e ainda gera 

repercussões mais de meio século depois de realizada. 

 A derrota para a seleção uruguaia no estádio do Maracanã, simbolizando 

uma perda esportiva terrível, em seus próprios domínios mudou, não apenas os 

rumos da seleção brasileira, que a partir daquela Copa mudou seu uniforme, mas 

também, de certa forma, algumas questões sociais brasileiras. 

 Dessa forma, foi possível perceber que a formação de uma identidade 

nacional que tem como ponto central o futebol não é uma abstração ou um 

exagero acadêmico, mas sim, uma complexa manifestação que surge das 

multidões e que deve ser entendida e pesquisada com o rigor científico que os 

estudos acadêmicos recebem. Exemplos como esse, em muitos casos, carecem de 

investigações criteriosas que tenham como objetivo a investigação e a pesquisa 

crítica unida a um rigor científico, não servindo para reforçar crenças, mas 

afastando-as e exprimindo subsídios que o afirmem como objeto válido de 

estudos. 

 Na busca de compreender os determinantes que consolidam o futebol 

como um elemento unificador e formador de uma identidade com os brasileiros, 

concluímos que as Copas do Mundo de Futebol são momentos únicos de 

expressividade nacionalista, seja ela utilizada ou não pelo Estado e seus 

governantes. 

 Por fim, acreditamos ser o futebol, seus reflexos e demandas, um 

importante meio de expressão das relações e dinâmicas sociais na busca de 

compreender as configurações presentes na sociedade em seus intercâmbios com 

as mais variadas manifestações humanas e períodos históricos. 
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