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Resumo 

 

A sétima Copa do Mundo, disputada no Chile, em 1962, estabelece o meio do caminho à 

ascensão percorrida pelo futebol brasileiro internacionalmente. Neste contexto, o rádio 

tornou-se o principal articulador na constituição midiatizada de uma ideia primária para o 

jogo. A narrativa radiofônica organizou os cenários simbólicos iniciais relacionados a 

concepções e apreciações sobre o atacar e defender da seleção canarinho. As narrativas 

desenharam, no imaginário dos brasileiros, os protagonismos, as façanhas, os mitos, os 

malabarismos e tudo mais que cercou a conquista. A intenção do capítulo é percorrer, 

através da utilização de uma metodologia analítico-descritiva, o desenvolvimento das 

apreciações e análises realizadas durante as transmissões dos jogos da seleção brasileira. 

Para tanto, a base de análise é constituída a partir do disco de vinil original, produzido pela 

Odeon (1962), lados 1 e 2, como homenagem do Vermouth Cinzano ao bicampeonato 

mundial do Brasil, com trechos originais das transmissões da Rádio Guanabara do Rio de 

Janeiro.  
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1. Introdução 

 

O sexto Mundial de Futebol, a Copa do Mundo de 1958 disputada na Suécia, 

marcou o início da consagração brasileira. Passados oito anos do Maracanaço, quando o 

Brasil perdeu o título para o Uruguai em casa, a seleção canarinho alcançou o sucesso, 

tornando-se definitivamente Campeã do Mundo! O Brasil foi reconhecido, através da 

maestria apresentada nos campos suecos, onde Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, então 

com 17 anos, surgiu para o mundo da bola. 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática 4 – Comunicação Audiovisual - Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora, no 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom). 
2 Coordenadores do Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos na Mídia (LACEM) do Centro de Educação Física e 

Desportos (CEFD) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O primeiro é professor (categoria adjunto) do 

Departamento de Desportos Coletivos do CEFD/UFSM, mestre em Comunicação e Cultura pela ECO/UFRJ e doutor em 

Processos Midiáticos pela UNISINOS/RS – Endereço eletrônico: schmitzg@gmail.com. O segundo é jornalista da UFSM, 

radialista e professor da área de radiojornalismo do curso de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano 

UNIFRA/RS. Mestre em Ciências da Linguagem pela UNISUL/SC. É doutorando do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Comunicação, Linha de Midiatização e Processos Sociais, na UNISINOS/RS – Endereço eletrônico: 
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O rádio foi o veículo que sacramentou os feitos do futebol brasileiro, despertando a 

sensorialidade dos ouvintes-torcedores. Através dele, era possível acompanhar os jogos do 

outro lado do planeta e torcer a distância, graças às transmissões entusiasmadas dos 

narradores. Os cenários eram desenhados minuto a minuto e as expectativas de êxito da 

seleção brasileira compartilhadas entre os narradores, comentaristas e os ouvintes-

torcedores. O rádio assumiu o protagonismo esportivo e caiu no gosto popular como meio 

de informação e entretenimento entre os brasileiros. 

O Brasil chegou para disputar a Copa do Mundo de 1962, no Chile, na condição de 

favorito. Com a equipe-base campeã em 1958, na Suécia, o time brasileiro era a seleção a 

ser batida pelos adversários. O grupo treinado por Aimoré Moreira tinha os goleiros Gilmar 

e Castilho, os zagueiros Djalma Santos, Jair Marinho, Mauro, Nilton Santos, Bellini 

(capitão), Zózimo, Jurandir e Altair, os meio-campistas Zito, Didi, Mengálvio e Zequinha, e 

os atacantes Garrincha, Jair da Costa, Coutinho, Vavá, Amarildo, Pelé, Zagallo e Pepe. 

O Brasil disputou três jogos na fase inicial. Ganhou do México por 2 a 0, empatou 

com a Tchecoslováquia em 0 a 0 e bateu a Espanha, de Puskas, por 2 a 1. Nesta etapa, 

Brasil e Tchecoslováquia obtiveram a classificação no grupo 3. Nas quartas de final, a 

seleção brasileira passou pela seleção inglesa, com o placar de 3 a 1. Nas semifinais, o 

Brasil derrotou o Chile por 4 a 2 e foi à final, em busca do bi, contra a Tchecoslováquia. Na 

decisão, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago, os comandados de Aimoré Moreira 

fizeram 3 a 1, diante de 68 mil torcedores. O Brasil era bicampeão mundial de futebol.   

O ponteiro Garrincha foi o destaque brasileiro na Copa de 62. Ele virou protagonista 

após a lesão de Pelé, que só atuou em dois jogos (México e Tchecoslováquia). Depois de 

infernizar os adversários, Garrincha teve o seu dia de João, quando foi driblado por um 

cachorro que entrou em campo na partida diante da Inglaterra. Amarildo foi o substituto de 

Pelé. Um jornalista chegou a dizer que Amarildo tinha a 20 (camiseta) que valia por duas de 

10 (a camiseta de Pelé).  

A base de análise deste capítulo se sustenta nos trechos originais das transmissões 

da Rádio Guanabara, do Rio de Janeiro, nas vozes do narrador Oduvaldo Cozzi, do 

comentarista João Saldanha e do locutor adicional Estevam Bourroul Sangirardi. O material 

integra o disco de vinil (LP) de homenagem ao bicampeonato mundial do Brasil, distribuido 

pelo Vermouth Cinzano e gravado pela Odeon, na cidade paulista de São Bernardo do 

Campo. Oduvaldo Cozzi era conhecido como “o professor” e foi considerado o melhor 

locutor esportivo do Brasil. Ele criou expressões para esboçar suas narrativas e atrair a 
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atenção dos ouvintes-torcedores. Com isso, passou a ser imitado por vários locutores 

brasileiros. O couro (a bola) e o barbante (a rede do gol) foram os grandes signos que 

produziam os sentidos e desencadeavam expectativas diversas, na construção dos cenários 

futebolísticos. 

A seguir, encontra-se a apresentação de como estimamos reconhecer os desenhos 

dos primeiros cenários esportivos, construídos na processualidade da plataforma 

radiofônica. Os vínculos estabelecidos, inicialmente por meio de uma atividade que pode 

ser considerada artesanal, tornaram-se prioritários à formação de uma cultura esportiva para 

o povo brasileiro. Neste contexto, o rádio concentrou  nas transmissões esportivas a 

autonomia de orientar os atributos relativos ao futebol.  

 

2. Proposição analítica
3
 

 O contorno metodológico cerca os trechos das transmissões dos jogos da seleção 

brasileira de futebol durante a sétima Copa do Mundo, realizada no Chile em 1962. A base 

de análise e descrição é formada pelos lados 1 e 2 do disco de vinil que homenageou os 

bicampeões na ocasião e fundamenta-se em uma ação cartográfica que busca detectar os 

movimentos narrativos iniciais relacionados à proposição de elementos primários 

formadores de uma ideia de jogo. 

A estruturação cartográfica se dá na circularidade inerente aos movimentos 

narrativos que rodearam as ações das equipes. As distribuições e atribuições de funções, a 

espacialidade e os protagonismos imediatos prepararam uma excelente matriz simbólica 

para as proposições metodológicas organizadas. O arranjo circular determina a composição 

e a disposição de algo que não pode permanecer estático: a narrativa do jogo. 

O círculo determina a silhueta do evento e se constitui pelas pessoas e equipes que 

estão participando, o que dá consistência e sustentação ao processo de transmissão. O rádio, 

neste contexto, representa o espaço midiático como espaço privilegiado. O protagonismo 

envolve um dos implicados ou situações e estabelece uma circularidade ao contexto 

                                                 
3 A íntegra da investigação (parte descritiva e analítica, metodologia e aporte teórico), aqui apresentada, integra os 

procedimentos utilizados no Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos na Mídia – LACEM/CEFD/UFSM. As 

investigações produzidas, através da metodologia referendada, embalam a sobreposição entre campos do conhecimento – 

Ciências Sociais Aplicadas/Comunicação/Jornalismo Esportivo e Ciências da Saúde/Educação Física/Esportes. Neste 

contexto, existe o empenho permanente de qualificar o método, de melhorar a relação teórico-prática da sobreposição 

citada, bem como apontar indicativos para uma sustentabilidade esportiva. 
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narrativo e ao sentido atribuído no momento. O que amplia o estatuto de midiatização 

primária para o jogo, via interpelação do narrador, do comentarista e do locutor adicional.  

 

2.1 Roteiro de Indagações 

Após situar uma idealização para a ação cartográfica, cria-se um roteiro de 

indagações. Ele ajuda a pontuar questões específicas e auxilia na manutenção de uma visão 

geral daquilo que se pretende construir metodologicamente. As indagações listadas para o 

início da análise são as seguintes: 

- Que demandas jornalísticas foram determinantes para o desenvolvimento das transmissões 

da Copa do Mundo de Futebol de 1962? 

- Como a informação agiu na formatação do evento e dos protagonismos? 

- Como o rádio configurou o desenvolvimento da Copa a partir de questões internas e no 

trato externo com o público? 

- Como a informação, referente ao jogo da seleção nacional, foi tratada em diferentes 

situações? 

- Qual o papel da informação produzida via narrativa radiofônica na organização das 

diferentes atuações jornalísticas? 

- Que aspectos relacionais são representativos à contextualização do evento e do 

desempenho da seleção brasileira? 

 Convém salientar que a listagem destes questionamentos ajuda na estruturação do 

capítulo em seu aspecto geral; e que muitas destas indagações encontram-se diluídas no 

texto ou, até mesmo, não foram especificamente desenvolvidas.  

 

2.2 Planilha de Análise e Instruções de Uso 

 

 Em seguida, foi estabelecido um ROTEIRO que deu conta de alinhavar uma 

primeira planilha de análise coerente com as proposições estabelecidas para a organização 

da discussão do capítulo. 
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 Para o encaminhamento da planilha, considerou-se como pano de fundo o 

crescimento dos protagonismos e o desempenho do selecionado nacional, e 

consequentemente a forma como os ritos narrativos se imbricaram determinando a maneira 

de reconhecer as diversas relações em ato: 

- Comentários/Descrições do ambiente caracterizando o evento e as situações 

específicas de jogo. 

- Ritualística preparatória: a exemplo das entradas e apresentações dos 

jogadores e suas ações em campo, bem como as narrativas e as análises com 

apreciação dos detalhes que dão conta das relações em processo. 

- Marcas narrativas ou jornalísticas: redundância, recorrência e jargões da época 

para situar o ouvinte. 

- Papéis assumidos durante as transmissões dos jogos: protagonistas, 

coadjuvantes, mito(s), atributos especiais de desempenho, excelência 

esportiva, referências esportivas primárias, etc. 

- Tensão entre o objeto de investigação e a informação produzida para a 

determinação de interesses/utilidade: 

- jogadores x narrativa 

- fato investigado x rádio 

- outros. 

- Nas ocorrências analisadas, devido ao tempo restrito de exposição das 

transmissões (gols e momentos isolados de ação no ataque e na defesa), 

procurou-se caracterizar o enfrentamento das zonas quentes com as zonas 

frias. As zonas frias, devido a pouca amostragem de elementos interessantes 

de análise, foram descartadas. Já para as zonas quentes, pico dos embates e 

narrativas, considerou-se como o meio rádio apareceu e que tipo de conflito 

fez surgir: 

a. Referência à mídia, dando conta das questões envolvidas. 

b. Picos de conflitos entre os embates, como ingrediente 

dramático > que eleva a significância de sentido na 

transmissão. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 6 

Para se entender como o roteiro ajudou na constituição do modo analítico, faz-se 

necessário uma explicação prévia dos procedimentos utilizados e das marcas realizadas 

durante o processo de análise dos trechos das transmissões. Sintetizou-se tudo como 

INSTRUÇÕES DE USO: 

 

- Movimento um – utiliza-se da planilha e se faz um texto abrangente. Em 

seguida, foram marcados os pontos já explicitados de análise.  

- Movimento dois – a planilha assume um segundo formato e se faz um texto 

mais limpo que enfatiza os aspectos relacionais objetivados para o capítulo. A 

apresentação do texto segue a ordenação dada na orientação metodológica, 

porém assume uma forma sintética dos episódios. 

- Sinais utilizados na primeira planilha, a exemplo de marcas e indicações do 

início de extração e transcrição das falas durante as transmissões; 

hierarquizações de 1º, 2º e 3º protagonismos que apontaram acontecimentos 

relacionais à participação brasileira no evento, foram suprimidas por conta da 

linearidade e desenvoltura do capítulo
4
. 

O texto metodológico desenvolve apontamentos para a estruturação de um método 

capaz de apreender os acontecimentos que envolveram a transmissão da Copa do Mundo de 

Futebol de 1962. Considerando-se as possibilidades de reconfiguração da experiência 

narrativa ocorrida no mundo vivido dos sujeitos – construção das realidades e do processo 

histórico esportivo brasileiro. Objetivou-se encontrar, nos rituais desenvolvidos pelo 

evento, encaminhamentos significativos que pudessem reunir atividades reconhecíveis e 

indispensáveis para a sua existência social. 

 

3.1 Episódios analisados 

 Embora a extensão da análise utilizada tenha sido relativamente extensa, 

utilizamos uma síntese, com a extração das atribuições mais relevantes em negrito e itálico, 

por conta da apresentação do texto, para representar a perspectiva de observação utilizada 

no recorte – Copa do Mundo de 1962. O foco de análise voltou-se especificamente à 

                                                 
4
 A descrição dos procedimentos e dos materiais utilizados seguiu a proposta desenvolvida por Rolnik (1989, 

p. 280). 
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produção da narrativa do evento e para a maneira como esse discurso mediou e antecipou 

novas situações de produção de sentido.  

A encenação, o atuar, promove a confluência de todos os elementos envolvidos no 

ambiente/transmissão. Palco, bastidores e plateia migraram sentidos. Dependência e 

coexistência são mantenedores do ato e do seu movimento de comunhão. Ao atuar 

socialmente, narrador, comentarista e o locutor adicional puderam escolher os detalhes 

significativos para dado ambiente de encenação (palco, peça, figurino, cores, iluminação, 

etc.) específico à manutenção da relação com o público. Eles objetivaram manter a 

consistência de suas ações e as combinaram de acordo com a ocasião. Isso se fundamenta 

no processo de interação com os demais protagonistas e com os diversos públicos e plateias 

estabelecidos. 

 

3.1.1 Sausalito - Viña del Mar: fase inicial  no dia 30 de maio de 1962 –  Brasil  

2 x 0 México 

 

A conquista do bicampeonato mundial no Chile em 1962 confirmou a 

excelente condição adquirida pelo futebol brasileiro no âmbito 

internacional. A história se repetia com o mesmo sabor degustado em 1958 

na Suécia. Depois de 25 anos de espera, o Brasil ingressava definitivamente 

no patamar dos grandes campeões do mundo. Por es se motivo e em 

decorrência das conquistas subsequentes,  a Copa de 1962 indicou o meio do 

caminho de um processo de personificação para o futebol jogado no Brasil.  

Como um campeonato refletia o outro (58 < > 62),  Pelé chegou à 

sétima Copa do Mundo aclamado como o Rei Negro  do selecionado 

nacional. Tal atribuição refletia a relação com o gol, elemento máximo do 

sucesso na modalidade e a importância atribuída às façanhas ofensivas na 

contextualização do jogo.  

Na ocasião, a Cordilheira dos Andes era anunciada c omo o portal de 

entrada para o evento. Equipes de 16 países lutariam por uma estatueta de 

1.800 gramas de ouro maciço (Jules Rimet), mais tarde roubada da sede da 

CBF no Rio de Janeiro (20/12/1983). O curioso é que o troféu já havia sido 

furtado na Inglaterra, pouco antes da realização da Copa do Mundo de 1966 
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naquele país. Declarações no Brasil afirmavam que isso nunca ocorreria por 

aqui, considerando que até os ladrões eram fanáticos por futebol. 

Declarações que se confirmaram falsas  na ação de Peralta, Barbudo e 

Bigode
5
.  

A obra de arte do escultor francês Abel Lafleur foi  apresentada como 

a namorada cobiçada pelo mundo e que o Brasil pretendia manter consigo 

por mais quatro anos. Anunciado com honras de campeão do mundo, a 

grande vedete ,  o escrete canarinho daria o pontapé inicial ao bicampeonato. 

Tudo pronto para que subisse o pano  para o espetáculo apaixonante  da 

sétima Copa do Mundo.  

O Brasil enfrentou o México, sob a tutela do árbitro iugoslavo Branko 

Tesanic, perante um público de 11.800 pessoas. Os mexicanos deram início 

à partida, mas logo foram desarmados  por Vavá, que contou com a imediata 

colaboração do ponteiro  Garrincha. Ele, de posse da bola, partiu para cima 

de seu marcador ,  o jogador Najera, que interrompeu a movimentação de 

Garrincha com uma falta. Djalma Santos cobrou a falta para Pelé, que jogou 

com Zagallo, apoiado por Garrincha. Porém, eram os mexicanos que 

ameaçavam, aproveitando-se do nervosismo da retaguarda  brasileira. O 

meia Reyes lançou o ponta  Del Águila,  que colocou a bola na área com 

perigo de gol interrompido por sensacional defesa do goleiro Gilmar, 

agarrando a investida mexicana. Aos 19 minutos, quase o comandante  da 

equipe do México abriu o placar.  

Nilton Santos e seus companheiros tentaram furar o bloqueio  

adversário, mas o primeiro tempo foi  encerrado com o teimoso  placar de 0 a 

0, desafiando os campeões do mundo. Aos 11 minutos do segundo tempo, 

com o Brasil  inteiro no ataque ,  Garrincha e Pelé entortaram  a defesa 

mexicana. Pelé, jogando pelo meio e apoiado por Garrincha, le vantou a bola 

para o cabeceio de Zagallo, que balançou o barbante  de Carbajal. Brasil 1 a 

0 no México.  

Pelé, sempre acompanhado por três jogadores mexicanos, na condição 

de Rei Negro ,  marcou aos 27 minutos do segundo tempo. Deslocado para a 

                                                 
5
 A Copa do Mundo sumiu! (os casos do sumiço da Taça Jules Rimet), Terezinha Pereira (2010). 
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ponta, driblou dois jogadores e fez 2 a 0 para o selecionado brasileiro. O 

Brasil iniciou com vitória a sua campanha rumo ao bicampeonato.  

 

3.1.2 Sausalito - Viña del Mar:  fase inicial no dia 2 de junho de 1962 –  Brasil 0 

x 0 Tchecoslováquia  

 

Na sequência, o Brasil enfrentou a regularíssima e coesa  

Tchecoslováquia, com o seu futebol todo ferrolho, todo defesa .  Os thecos 

venceram na estreia a Espanha de Puskas. No sorteio,  os brasileiros  

escolheram o campo, ao lado esquerdo das cabines de rádio. Os tchecos se 

plantaram na retaguarda  e jogaram nos contra-ataques ,  na tentativa de 

surpreender o Brasil. A defesa brasileira parecia insegura,  mas o Brasil  

forçou o jogo  através de Garrincha. Sempre vigiado ,  marcado ,  trancado ,  

ele começou a botar os tchecos na roda ,  sempre inventando joãos ,  e quase 

decidiu a partida.  

Zito e Didi dominavam o meio-campo brasileiro,  o que permitiu maior 

liberdade de ataque para Pelé. O gol brasileiro parecia amadurecer  com 

Garrincha, Didi, Vavá e Zagallo,  que lutavam para vencer a resistência dos 

adversários.  Depois de uma bomba  que atingiu a direita da baliza  

adversária, o jogador Pelé pareceu sentir alguma coisa. O Rei Negro  caiu no 

terreno de jogo. Fotógrafos e cinegrafistas correram para registrar o 

atendimento a Pelé.  O Brasil  ficou com menos um j ogador em campo a 

partir dos 29 minutos do segundo tempo. Pelé, contundido, permaneceu no 

gramado porque não havia substituição naquela época. A  partir de então, o 

placar ficou mudo (0 a 0)  em homenagem ao maior jogador de futebol de 

todos os tempos.  

 

3.1.3 Sausalito - Viña del Mar: fase inicial no dia 6 de junho de 1962 –  

Brasil 2 x 1 Espanha 

 

O jogo entre Brasil e Espanha foi bastante disputado, e decisivo para 

a classificação do grupo 3.  O jogador Puskas, do selecionado espanhol,  

ameaçou deixar o campo sem camisa,  caso o Brasil vencesse.  Pelé,  
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lesionado, não jogou. O Brasil tinha uma orgia de valores  e lançou uma 

esperança, um garotão raçudo, de nome Amarildo, que mesmo sem ser rei 

já possuia majestade .  Os espanhóis,  que sequer poderiam empatar,  

iniciaram o prélio  com grande disposição. Os brasileiros estavam nervosos e 

sentiam a grande responsabilidade da partida.  

A Espanha fez 1 a 0 aos 35 minutos do primeiro tempo, com 

Adelardo, em chute rasteiro de fora da área, que venceu o goleiro brasileiro 

Gilmar. Na segunda etapa, Zito, Vavá e Zagallo evoluiram pelo campo 

espanhol. De Gilmar para Djalma, vem Djalma até a sua intermediária, 

para ali, refuga-se adiantar, dá no meio para Didi, Didi com o couro, são 

27 min, Didi para Zito –  o Brasil só tem um caminho, descobrir o empate a 

qualquer custo.  –  O lançamento é de Vavá, correu Vavá, bobeou e perdeu, 

Vem o Zito, l ivra-se do primeiro, entrega para Vavá, este se atrapalha. 

Fica a pelota para Zagallo, rente a l inha de fundo. Executa, gol de 

Amarildo, gol de Amari ldo, gol de Amarildo. No peito, entrou no centro de 

Zagallo e alcançou o empate aos 27 minutos. Ficou caído Zito,  ficou 

batido Zito no terreno, completamente atordoado.   

O comentarista João Saldanha destacou : Bela jogada de Zagallo, já 

agora jogando certo pela linha de fundo, foi à linha de fundo, cruzou 

rasteiro, entrou Amarildo no meio de dois ou três espanhóis com violência 

e fez o gol.  

Após empatar a peleja  e balançar o barbante espanhol ,  começava, 

então, a crescer o Brasil. A Fúria  ia abrandando pouco a pouco. O Brasil 

dominava as ações.  E, no meio de campo, Didi se agigantava, com seu 

caminhar tranquilo,  olhando para frente, sem se preocupar com a bola 

que continuava dócil aos seus pés.  Garrincha, amigos, continuava 

inventando joãos.  

Em jogada de Garrincha, o Brasil fez 2 a 1 aos 41 minutos e meio. 

Amarildo, de cabeça, fulminou a mercadoria no fundo do barbante 

espanhol .  Um novo ídolo surgia, classificando o Brasil para as quartas de 

final da Copa, com ginga e samba  em Sausalito.  
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3.1.4 Sausalito - Viña del Mar: quartas de final no dia 10 de junho de 

1962 –  Brasil 3 x 1 Inglaterra  

Num domingo cinzento no Estádio Sausalito, o Brasil  teve trabalho 

para ganhar da Inglaterra. Os ingleses experimentaram a defesa brasileira. 

Naquela tarde, um cão preto invadiu  o gramado e driblou até o ponteiro 

brasileiro Garrincha, que teve o seu dia de joão .  Mas, mal sabia Garrincha 

que o dia lhe reservava surpresas bem mais agradáveis.  

Numa cobrança de córner ,  Zagallo colocou a bola na cabeça de 

Garrincha: 1 a 0 para o Brasi l, aos 32 minutos do tempo inicial . Sete 

minutos depois,  a Inglaterra empatou, com Hitchens.  

O onze brasileiro  voltou para a etapa final disposto a acabar com o 

ferrolho inglês .  Aos 8 minutos, Garrincha cobrou falta, o goleiro inglês 

rebateu e Vavá, de cabeça, fez 2 a 1 para o Brasil. A consagração do bom e 

simples Garrincha  veio aos 14 minutos. Ele meteu uma bola de curva  e 

marcou o terceiro gol do Brasil, levando a seleção de ouro  para as 

semifinais do mundial.  

 

3.1.5 Santiago - Estádio Nacional do Chile: semifinal no dia 13 de junho 

de 1962 –  Brasil 4 x 2 Chile 

Céu cinzento, com uma neblina que isolava o Estádio Nacional do 

Chile, engolindo a beleza branca da Cordilheira dos Andes. Se não bastasse 

isso, 85 mil chilenos empurravam a sua seleção contra o Br asil . Valia um 

lugar na final  da Copa Alguns jornais chilenos até já profetizavam uma 

vitória do selecionado andino .  

O time brasileiro fez 1 a 0, logo aos nove minutos de jogo com 

Garrincha. Zagallo, combatido por alguns, indo e vindo, com seu trabalho 

incansável como êmbulo laborioso ,  se destacava. Num tiro esquinado  

cobrado por Zagallo, aos 32 minutos,  Garrincha apareceu no miolo do 

ataque brasileiro  e deu uma cabeçada de derrubar a cordilheira .  O Brasil 

fazia 2 a 0. O Chile descontou antes do intervalo,  aos 43 minutos, com 

Toro, dando esperança à torcida andina .  

Na etapa final , logo aos três minutos, após escanteiro cobrado por 

Garrincha, Vavá meteu a cabeça e fez 3 a 1 para o Brasil .  A partir daí , 
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começaram críticas ao árbitro peruano Arturo Yamasaki, qu e recebeu 

denominações pejorativas. Com juiz ou sem juiz, o Brasil tem futebol para 

ganhar da seleção do Chile e está demonstrando ,  ressaltava o narrador 

Oduvaldo Cozzi. Um pênalti marcado para os chilenos –  bola na mão de 

Zózimo –  aumentou as reclamações brasileiras. Sobrou até para os altos 

escalões da Fifa. Leonel Sanchez cobrou o pênalti e marcou o segundo gol 

chileno. O Brasil fez 4 a 2, aos 33 minutos, por intermédio de Vavá. Apesar 

de expoliado e roubado ,  o Brasil estava na final da Copa. O Chile caia ante 

a classe superior do Brasil .  

Um registro importante foi a expulsão de Garrincha por ter atingido, 

sem bola, um jogador chileno. Apesar da expulsão, o jogador brasileiro foi 

liberado pelos organizadores para disputar o jogo final.  

 

3.1.6 Santiago - Estádio Nacional do Chile: final no dia 17 de junho de 

1962 –  Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia 

 

Diante dos tchecos,  o Brasil buscava o bicampeonato mundial. O 

adversário saiu na frente, com gol de Masopust (1 a 0), aos 14 minutos 

iniciais. Amarildo, em um gol t ido como impossível, já que a bola vinha da 

linha de fundo, igualou o placar para os brasileiros aos 16 minutos do 

primeiro tempo. A virada do Brasil veio no segundo tempo. O futebol 

caboclo e simples, com ginga, samba e macumba  fazia surgir um novo 

Brasil . Zito, de cabeça, aos 24 minutos, fez 2 a 1. Vavá ampliou para 3 a 1 

aos 25 minutos e, assim, passava o pano na estatueta de ouro  e garantia 

carnaval em junho .  Zagallo fora chamado de a formiguinha laboriosa ,  e 

Garrincha de amigo dos passarinhos e fazedor  de joãos .  Após o árbitro 

apitar o fim do cotejo, os tamborins matraquearam por todo o mundo .  O 

Brasil era bicampeão mundial de futebol, título obtido de maneira invicta no 

Chile.  

 

4. Considerações do Capítulo 
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 O Brasil iniciou sua participação na Copa de 1962, e na medida em que a equipe 

avançou no evento, diversos protagonismos foram acionados e por vezes se sobrepusseram 

no estabelecimento de notoriedades. Como o torneio de 62 refletia o de 58, Pelé surgiu com 

a denominação de Rei Negro e a seleção figurava como a grande vedete, o que de fato se 

confirmou com a conquista do bicampeonato. 

Os comentários e as descrições do ambiente, caracterizando o evento e as situações 

específicas de jogo, foram organizados de maneira a ressaltar o crescimento dos 

protagonismos e o desempenho do selecionado nacional, bem como fornecer elementos 

indicativos de uma midiatização primária para o jogo. A ritualística preparatória, a exemplo 

da caracterização de um palco cênico, considerou que tudo estaria pronto para que subisse o 

pano e o espetáculo apaixonante iniciasse. Tal procedimento indicou pontualmente a 

relação simbólica e o apelo dramático que encerrou a introdução da narrativa e a sua 

influência no estabelecimento de uma ideia para o jogo. 

As entradas e apresentações dos jogadores e suas ações em campo, bem como as 

narrativas e as análises com apreciação dos detalhes dando conta das relações em processo, 

também forneceram atributos primários à compreensão do jogo. Também se evidenciou o 

uso de uma linguagem bélica no material analisado, como importante complemento para a 

organização dos cenários. Termos, como comandante, retaguarda,  contra-ataque, bomba, 

violência, ataque, vigiado, fulminou, batido, executa, entre outros, contribuiram para a 

formação de um juízo acerca daquilo que ocorria no gramado. 

Marcas narrativas ou jornalísticas, determinadas pela redundância, a recorrência e os 

jargões da época, foram ressaltadas nas ações ofensivas e defensivas do selecionado 

brasileiro e serviram para situar os ouvintes-torcedores. Expressões, como marcação, 

ferrolho, retaguarda, desarmados, bloqueio, trancado, combatido, entre outras, foram 

preponderantes para o entendimento da defesa. Em relação ao ataque, palavras como 

ponteiro, ponta, entortaram e lançamento, integraram os ritos de caracterização do jogo 

que se midiatizava. 

Os papéis assumidos nas transmissões, como já dito, evidenciaram protagonistas, 

coadjuvantes, atributos especiais de desempenho, excelência esportiva e referências 

primárias, fundamentais ao processo de midiatização e sentidos gerados na euforia das 

narrativas radiofônicas. Ressaltam-se expressões como balançou o barbante,  botar 

os tchecos na roda ,  amadurecer, baliza,  placar ficou mudo (0 a 0,) orgia 

de valores, mesmo sem ser rei já possuia majestade , o prélio, descobrir o 
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empate a qualquer custo , pelota, a peleja,  fulminou a mercadoria no 

fundo do barbante,  córner, e o onze brasileiro.  

Embora a parte descritiva apresente outros protagonismos gerados na 

Copa do Mundo de 1962, coube maior destaque ao bom e simples 

Garrincha,  que inventando joãos ,  com ginga e samba,  levou a seleção 

canarinho  a passar o pano na estatueta de ouro  e garanti r carnaval em 

junho .  Garrincha, amigo dos passarinhos e fazedor de joãos, impulsionou  

os tamborins a  matraquearam por todo o mundo .  O Brasil  era bicampeão 

do mundo de futebol no Chile, e de forma invicta.  

Outros apontamentos poderiam ser feitos, no que se refere à discussão de uma 

midiatização primária para o jogo de futebol. Porém, o exercício analítico que encerra a 

proposta metodológica deve ser objeto de uma aplicação mais abrangente e regular. Isso 

possibilitará análises cada vez mais significativas sobre os cenários esportivos produzidos 

midiaticamente, bem como o fornecimento de bases teóricas fundamentadas. 
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