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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar o discurso sobre a partida Argentina e Peru 

em dois livros recentes de jornalistas argentinos sobre a Copa do Mundo de 1978. O 

enquadramento da memória a partir da forma como os autores apresentam as polêmicas 

relativas à disputa nos gramados e fora dele, bem como o meio de propagação da 

informação utilizada na construção narrativa é observada criticamente em ambos os casos.    
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INTRODUÇÃO 

O campeonato mundial de futebol na Argentina em 1978 ficou notoriamente 

conhecido pela tentativa de apropriação política do futebol no regime ditatorial da junta 

militar presidida pelo general Jorge Rafael Videla. Os organizadores esforçaram-se na 

organização de um campeonato modelar que calasse a pressão internacional, que vinha 

principalmente da Europa, com movimentos como o COBA (Comitê pour le Boycot de 

l’organisation de l’ Argentine de la Coupe du Monde) e organizações de direitos humanos. 

Buscou-se associar a imagem da nação argentina à força e garra do selecionado albi-celeste 

que se tornaria campeão. 

A Junta declarara orgulhosamente que a competição mostrou que as 

partidas não foram disputadas apenas com 11 jogadores em campo, mas 

com 25 milhões de argentinos. A Argentina teria vencido pacificamente a 

subversão. Um novo país teria nascido (ARCHETTI in TOMLINSON E 

YOUNG, 2006, p.137) Trad. Própria 

 

 Todavia, a clara utilização do futebol como propaganda do regime político, bem 

como o próprio título conquistado em circunstâncias questionáveis pelo selecionado 

argentino, marcaram negativamente a imagem do torneio. Sobretudo no Brasil, devido à 

inesperada goleada de 6x0 aplicada na boa seleção peruana que classificou a Argentina para 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Comunicação e esporte, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação e Esporte, 

evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2
 O autor é doutorando em História Comparada pelo PPGCHC/UFRJ e Professor contratado PPGCOM/UERJ. 
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a final, eliminando a seleção treinada pelo falecido “Cláudio Coutinho”
3
, a Copa de 1978 é 

lembrada como o torneio das ditaduras militares, onde os donos da casa teriam sido 

favorecidos pela força do seu regime. 

 É importante destacar que muitos argentinos criticam um comportamento 

supostamente passivo da população durante a Copa, visto que a apenas um kilômetro do 

Estádio Monumental de Nunez, palco da partida final, encontra-se até hoje a ESMA 

(Escuela Superior de Mecanica de la Armada), maior  centro de tortura e detenção da 

ditadura militar e que se transformou em um importante espaço de memória. 

O livro do jornalista e advogado Pablo Llonto “La verguenza de todos. El dedo en la 

llaga del Mundial de 70”  por exemplo, associa a organização do campeonato e o título em 

1978 diretamente a manipulação política da Junta Militar que efetua o golpe contra Isabel 

Perón em 24 de março de 1976. Porém responsabiliza também os meios de comunicação e 

grande parte do povo argentino por serem omissos em denunciar as mortes e a violência do 

regime imposto e, segundo o autor, a conquista se configurou ao longo dos anos 

paradoxalmente em um símbolo de vergonha e arrependimento para a memória coletiva 

argentina. 

Sin embargo en los cuarteles, incluidos los de los tiempos de Perón, 

siempre se habló de lo útil que podía ser un Mundial de Fútbol para un 

gobierno. Lo que los uniformes nunca adviertieron fue que aquel Mundial 

78, con los años, provocaría en los argentinos el menos feliz de los 

sentimientos tribuneros, el arrepentimiento.(LLONTO,2005, p. 14) 

 

 Outro trabalho jornalístico recente que discute o tema da Copa de 1978 de forma 

crítica influenciando na construção contemporânea da memória coletiva argentina sobre o 

evento é o livro de Ricardo Gotta que trabalhou em diversos jornais agentinos e chegou a 

integrar o polêmico jornal esportivo Olé: “Fuimos campeones, la dictadura, el mundial de 

78 y el misterio del 6x0 a Perú”.  

 O objetivo do presente artigo é identificar o discurso de ambos os autores sobre a 

controvertida partida que classificou a Argentina para disputar a final da Copa com a 

Holanda, eliminando o Brasil no saldo de gols e marcando negativamente a primeira 

conquista mundial do futebol do país.  

 

                                                 
3
 Cláudio Coutinho era o técnico da seleção no torneio. A segunda fase da Copa do Mundo de 1978 estava dividida em 

dois quadrangulares com quatro equipes cada. Os vencedores se classificavam para disputar a final. Brasil, Argentina, 

Polônia e Peru estavam no mesmo grupo, e na última rodada após a vitória do Brasil sobre a Polônia por 3x0, partida que 

foi realizada em horário anterior os argentinos precisavam de uma vitória de pelo menos quatro gols sobre o Peru para 

chegarem na final. 
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1.   “A partida mais longa da História” - Enquadrando a Memória sobre a partida. 

O capítulo do livro de Pablo Llonto que se dedica exclusivamente a analisar as 

circunstâncias nebulosas que envolveram a realização da partida entre Argentina e Peru 

pela segunda fase da Copa do Mundo de 1978 tem como sugestivo título a partida mais  

longa da História em função das diversas denúncias veladas ou mais recentemente 

explícitas sobre irregularidades dentro e fora dos gramados.  

Estaba por empezar el que en la historia del fútbol , muchos llamarían el 

partido más largo del mundo. Durante años, durante décadas, el 

periodismo nunca dejaría de agregar histórias para aquel Argentina-Perú. 

(LLONTO,2005,147) 

  

 O autor, advogado militante de causas políticas contra os abusos da ditadura 

argentina, representante de familiares de desaparecidos durante o regime autoritário e 

jornalista que trabalhou em importantes periódicos como Clarín, El Gráfico, La Razón
4
  faz 

uma análise extremamente crítica e maniqueísta em seu livro publicado pela Editora 

Madres de la Plaza de Mayo. 

 Os relatos do livro sobre a partida e a afirmação de possíveis irregularidades como 

suborno dos jogadores, acordos entre os militares Videla e o general Francisco Moralez 

Bermudez, ditador peruano, ou até mesmo a opinião sobre o fator Quiroga, goleiro 

naturalizado peruano, mas que era argentino da cidade de Rosário onde estava sendo 

realizada a partida são muito instigantes e sedutores.  

Porém a omissão na descrição das fontes, se é que o autor as coletou, e as 

afirmações peremptórias e pessoais na construção de um discurso extremamente 

conspiratório acabam ensejando dúvidas sobre as acusações feitas no panfletário livro que 

cumpre uma função de “enquadrar a memória”
5
 sobre a partida e a vitória na Copa, 

valorizando fatores negativos que associam a conquista futebolística a uma metafórica 

vergonha de toda a Nação argentina naquele momento histórico. 

Independentemente da ausência de referências, problema recorrente em trabalhos 

jornalísticos, vamos analisar os principais argumentos do autor no capítulo seis que se 

dedica apenas a partida, sobre os acontecimentos que induziriam a interpretação de que o 

jogo foi uma grande “armação”. 

                                                 
4 Informações do autor obtidas na página http://www.puntoed.com.ar/autores.php?idAutor=54. Acessada dia 27/06/2012.   

3 O conceito de enquadramento de memória é desenvolvido por Michael Pollack e diz respeito a seleção de determinados 

fatos em detrimento de outros acontecimentos no processo de construção da memória coletiva de uma determinada 

comunidade.  . 

http://www.puntoed.com.ar/autores.php?idAutor=54
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1.1 – Responsabilidade dos jogadores peruanos? 

A hipótese de que alguns jogadores peruanos podem ter sido subornados para 

“entregar a partida”, fato muito complexo de ser provado é um dos argumentos centrais do 

capítulo que logo se inicia com a reprodução da suposta proposta ao zagueiro Rudolfo 

Manzo que teria sido feita anonimamente por telefone: 

- Che peruano, mirá que hay cincuenta mil dólares para ustedes se dejan 

que Argentina le ganen por más de quatro goles. No te olvides negro, son 

cincuenta lucas verdes – dijo una voz gruesa desde el outro lado. 

(LLONTO,2005, P.137) 

 

 O defensor Manzo é um dos principais acusados de ter se vendido, inclusive 

segundo o autor por declarações posteriores de outros jogadores como Oblitas, Quiroga e 

Chumpitaz. Ele era o único jogador que atuava entre os titulares pelo modesto Municipal e 

o fato de ter se transferido no ano seguinte ao mundial para a equipe argentina do Velez 

Sarsfield reforçaria segundo o autor as suspeitas em torno dele.
6
    

O autor abre espaço para a defesa de Manzo reproduzindo algumas declarações do 

jogador e esclarece que efetivamente o grupo estava “rachado” entre os jogadores do 

Sporting Cristal e do Alianza Lima que formavam a base da equipe peruana. Um possível 

conflito racial é apontado por Llonto que afirma que “para muchos jugadores de Cristal 

ellos eran los lindos y lós de Alianza lós negros feos”. (LLONTO, 2005,131)  e Manzo que 

era negro e de uma equipe de menor expressão acredita que acabou sendo uma espécie de 

“bode expiatório”: 

A mí me hundieron, me dejaron en el suelo – defiende dese um olvido que 

nunca imaginó- Por que mi culparan a mi solo? Porque en ese equipe 

había cinco jugadores de Cristal, cinco de Alianza. Y yo era el único que 

jugaba en el Municipal. Yo no pertenecía a ningun grupo. Y me tiraron 

abajo. Sé que abló Oblitas, luego Quiroga. Si a ese ló encontro le pegaria. 

Por esa falsa version me cerraran las puertas. Nadie me dio La 

oportunidad de desarrolarme en lo que amo, el fútbol, y en cambio yo crio 

chanchos y hago trabajos de albañileria. (LLONTO, 2005, P. 160) 

 

 Situação oposta ocorre com a estrela do time o atacante Muñante que por jogar no 

México e ter um ótimo salário não é mencionado como suspeito de suborno por nenhum  

jornalista ou companheiro mesmo não fazendo parte de nenhum grupo . O fato de quase ter 

                                                 
6 O ex técnico do Velez Antonio Antonio D´Acorso e o preparador físico Jorge Fernadez teriam afirmado que o jogador 

confessara que todos os jogadores peruanos receberam dinheiro, menos ao atacante Juan José Muñante que atuava no 

México. (LLONTO,161). 
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marcado um gol aos dois minutos
7
 de jogo desferindo potente chute na trave ajuda a 

proteger a sua imagem e segundo o autor foi utilizada também durante muito tempo como 

prova de idoneidade da própria seleção peruana. 

Como en las películas de Hollywood, antes del final previsible y feliz, se 

pudo  pudo ver um poco de suspenso para desalentar los mal pensados: a 

los dos minutos del primer tiempo, Muñante estrelló  un tiro en el poste. 

Esa jugada fue con el tiempo- la carta más valiosa que usaron todos los 

jugadores peruanos para demonstrar que el resultado del partido no estaba 

arreglado.(LLONTO,2005, P. 150-151)      
 

É importante destacar que apesar do Peru já estar eliminado na segunda fase do 

Mundial, fato que poderia gerar um relaxamento natural, o time fez uma bela campanha no 

seu grupo de origem, empatando com a vice-campeã mundial Holanda 0x0, e vencendo 

Escócia e Irã respectivamente por 3x1 e 4x1, sendo considerado assim um adversário difícil 

de enfrentar.  

A surpresa com o resultado elástico, a postura de alguns jogadores e mesmo  

decisões controvertidas do técnico Marcos Calderón na escalação da equipe e nas 

substituições durante a partida relatadas pelo jornalista
8
 ajudam a fortalecer as teorias a 

respeito da culpabilidade dos jogadores peruanos no resultado da partida e o possível 

suborno de alguns atletas. 

Todavia os argumentos se fragilizam devido à falta de fontes mais concretas, à 

apresentação de declarações aparentemente contraditórias de diferentes jogadores e a 

identificação do zagueiro Manzo como o “principal vilão” pelos depoimentos de alguns 

jogadores, mas que aparece também as vezes paradoxalmente como o injustiçado na 

construção do texto. 

Las seis cruces de Manzo le pesan desde 1978 y si bien algunos esperán 

aún “la confésion , el ex defensor cumple una condena moral que lo 

acompañará hasta la muerte: “Las puertas se me cerraron- recuerda con 

odio. – Hasta mi família mi dio la espalda. Caí en el trago. La única que 

me ayudó fué Mercedes, mi segunda esposa. Una vez fue pedir ayuda a 

Teófilo Cubillas que había sido designado funcionario en el Instituto 

Peruano del Deporte. ‘Ya regreso´, me dijo y hasta ahora estoy esperando. 

A mi me pusieron como único culpable y cometieron una injusticia 

tremenda. (LLONTO, 2005, P. 162) 

             

A construção da vilania como um processo de enquadramento da memória em 

algumas partidas de futebol históricas é um elemento corriqueiro onde os jornalistas tem a 

                                                 
7
 Enquanto Llonto afirma que a jogada ocorreu aos dois minutos, no relato de Gotta sobre a partida ele afirma que foi por 

volta dos 8 minutos. O fato é que o citado lance ocorreu logo no início da partida. 
8 O autor questiona a escalação de Manzo e Velásquez que estariam lesionados e o fato de dois jogadores com experiência 

em outro Mundial, Hugo Sotil e La Rosa ficarem no banco de reservas. 
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função de senhores da memória e acabam selecionando os fatos que serão lembrados e 

como eles são contados ou ressignificados.
9
   

Se Manzo será sempre lembrado e a honra e responsabilidade dos peruanos sempre 

colocada em questão, outro personagem também se tornou uma referência inesquecível: 

Ramón Quiroga. 

                   

1.2 – A polêmica Quiroga.  

 

O fato do goleiro Ramón Quiroga, ser um argentino da cidade de Rosário 

naturalizado peruano desencadeou muitas suspeitas sobre a sua atuação e a possível 

contribuição com o seu país de origem. 

O arqueiro, cujo apelido era “Chupete”, jogava no Sporting Cristal e era 

reconhecido tanto no Peru como na Argentina pela mídia esportiva por sua capacidade 

técnica e espírito de liderança. Porém a sua própria escalação na partida teria sido 

contestada por alguns jornalistas e segundo o autor mesmo entre os jogadores, visto que o 

Peru já estava eliminado e a situação do atleta era no mínimo incômoda: 

“Chupete” Quiroga el arquero argentino nacionalizado peruano, fue 

puesto en observacíon por el plantel. Nadie se animo a decirle en la cara 

que no debía jugar para evitar sospechas, pero un jugador le hizo la 

pregunta inevitable: 

- Chupete, estás seguro que se siente bien para jugar? le dijo Muñante. 

Oye Huévon – contesto Quiroga en el linguaje de su nueva tierra . Tu 

crées que yo vine aqui para que chucha? Vine a jugar el mundial y lo 

juego. (LLONTO, 2005, p. 142) 

  

 Entretanto diferentemente do que ocorre com relação ao defensor Manzo e outros 

jogadores peruanos, cuja possibilidade de terem se vendido é factível de ser interpretada no 

livro, Pablo Llonto em sua argumentação concernente a Quiroga praticamente o absolve e 

não deixa margens para especulações sobre a sua idoneidade. 

 O fato de ter atuado é justificado por ser em sua cidade natal, pela presença da mãe e 

amigos, e por ser o estádio do seu clube de coração o Rosário Central. Os gols que levou 

seriam indefensáveis e surgiram devido à apatia dos outros jogadores peruanos e o fato dele 

ter sido convocado para a Copa de 1982 seria uma prova contundente para a mídia 

especializada peruana da sua capacidade técnica e idoneidade moral. 

Quiroga fue convocado una vez más al selecionado para el mundial de 

España 1982 y era evidente que con la mano en el corazón, todo el pueblo 

                                                 
9 No Brasil a tese de Leda Soares “Vilões das Copas” e a dissertação de Sérgio Souto “Barbosa” trabalham muito bem a 

construção da vilania na memória coletiva do futebol brasileiro. 
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sabía que si alguién se había vendido en la vergonzosa goleada, ese no era 

“Chupete” . Todo analista tenia claro que con cualquier arquero peruano, 

aquela noche de Rosário se comían una docena de goles. No por coruptos 

sino por malos. (LLONTO,2005, P.158) 

        

Ademais as declarações do jogador são reproduzidas como “verdades praticamente 

absolutas” mesmo sendo bem questionáveis do ponto de vista ético na minha interpretação. 

A acusação aos jogadores negros
10

 da equipe vinte anos depois e a referência aos brasileiros 

por levantarem suspeitas sobre a sua atuação não são devidamente questionadas pelo autor: 

En privado o en publico, Quiroga tenía siempre la misma resposta: Yo no 

me vendí, esas fueron huevadas que inventaron los brasileños porque 

quedaron fuera del Mundial. La única verdad es que nosotros fuimos un 

desastre. Quién no tiene una noche negra una vez en la vida? Quien puede 

dudar de la diferencia que existe entre el fútbol argentino y peruano. 

LLONTO, 2005,P.159) 

 

 Além desta referência aos “brasileiros” feita por Quiroga, o autor ao longo do 

capítulo também por duas vezes insinua que representantes do país teriam oferecido como 

incentivo uma ”mala branca”
11

 de cerca de seis mil dólares a cada jogador peruano. Fato 

plausível, mas infelizmente novamente sem indicação da suposta fonte pelo autor. 

No era la primera oferta que recibían los jugadores peruanos. En forma 

más oficial y sin telefono de por médio, allegados a la selección de Brasil 

le acercaron al plantel que dirigía Marcos Calderón una tentadora 

incentivación para ganar: un paquete de 6.000 dólares por cabeza y 

vacaciones en la pardisíaca isla de Itaparica a cambio de impedir la 

clasificación argentina y favorecer a los brasileños (LLONTO, 2005, 

P.138) 

 

 Enquanto as acusações feitas aos brasileiros de “mala branca” são afirmadas com  

veemência, a polêmica em torno do goleiro argentino que defendia a seleção peruana é 

tratada de forma parcial o que na minha visão, denota uma certa cumplicidade do autor com            

 os argumentos que inocentam o arqueiro, buscando enquadrá-lo como uma figura honrada 

na memória sobre a partida. 

  Mas será que internamente “Chupete”, ao sair do gramado do Estádio “Gigante del 

Arroyo” em direção ao fúnebre vestiário peruano,  não estava junto com milhões de 

torcedores argentinos que segundo o autor bradavam efusivamente por todo país: “Siga 

                                                 
10

 Segundo o próprio autor, Quiroga em entrevista concedida ao jornal La Nación vinte anos depois da Copa teria 

acusado os jogadores negros Manzo e Rojas além do técnico Marcos Calderón que também era negro de suborno. O 

primeiro vive na miséria em uma favela peruana e os dois últimos morreram no acidente aéreo com a equipe do Alianza 

Lima em 1988, fatos que o ex-goleiro chegaria a atribuir a uma “justiça divina”.    
11

 O termo “mala branca” na gíria futebolística designa um incentivo externo para uma equipe conquistar um resultado 

positivo que ajuda uma terceira equipe  
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,siga,siga el baile/ al compás del tamboril/que esta noche los cogimos/a lós negros do Brasil 

“y” Y llora/ y llora/ y llora Brasil llora”. (LLONTO, 2005, P. 151). 

 

1.3 -  “Amigos para sempre” e a onipresença de Videla. 

Saindo dos gramados e do foco nos jogadores, as denúncias relativas à existência de 

pressão estatal e de um suposto acordo bilateral entre os regimes ditatoriais dos generais 

Jorge Rafael Videla e Francisco Moralez Bermudez também são acusações recorrentes.  

Novamente a omissão na discrição das fontes e a falta de uma análise mais 

apropriada das questões indicadas é muito prejudicial para a utilização dos relatos contidos 

no livro. 

Todavia é um fato notório que ambos os regimes eram ditaduras militares 

autoritárias que mantinham ótima relação, os próprios mandatários se relacionavam 

pessoalmente e segundo o autor Morález atendia aos pedidos de Videla como se fossem 

ordens. 

Cada pedido de Videla era uma orden para Moralez Bermúdez. En marzo 

de 1977 el peruano le hizo el favor de detener, por nueve dias, a siete 

argentinos que residían en Perú para que no tramarán ningun acto de 

protesta mientras la visita de Videla a Lima. Los militares del proceso le 

retribuírian con el encarcelamiento de 13 deportados peruanos durante 

1978 y con la impiedad a lós detenidos de origen peruana que caían en los 

calabozos argentinos. (LLONTO, 2005, P. 141) 

 

 Para muitos jornalistas, inclusive o autor analisado, no dia 21 de junho de 1978, data 

em que foi realizada a partida, esta amizade e cumplicidade transcendeu a esfera política 

para se materializar no campo esportivo
12

. 

 Se a hipótese de que os jogadores peruanos foram coniventes e receberam suborno é 

muito questionada e difícil de ser comprovada, a identificação de uma aliança de interesses 

entre os governos da Argentina e Peru em torno da classificação da seleção albi-celeste à 

final da Copa do Mundo de 1978 parece uma realidade difícil de ser questionada. 

  A principal acusação de acordo entre as duas ditaduras é fundamentada pelo autor 

no livro do inglês David Yallop “How they stole the game”
13

 que afirmaria sobre a partida, 

                                                 
12

 Um exemplo desta suposta aliança política que também é mencionada no livro e circulou recentemente na internet fala 

em uma troca de prisioneiros peruanos torturados na Argentina pela derrota da seleção na partida. Ver página 

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2098970/Argentina-cheated-World-Cup-1978-says-Peru-senator.html. 

Acessada dia 18/06/2012.   
13

 Todas as afirmações narradas no artigo sobre o livro de Yallop são interpretações do autor Pablo Llonto. Como ainda 

não li o trabalho, o mesmo não consta nas referências bibliográficas. 

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2098970/Argentina-cheated-World-Cup-1978-says-Peru-senator.html


 

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

 
 

 9 

que a ditadura argentina pagou 50.000 dólares ao governo peruano, entregando a maior 

parte em toneladas de trigo. (LLONTO, 2005, 157-158).  

As especulações seriam de que os jogadores receberiam também algum dinheiro, 

provavelmente através do filho do ditador, advogado conhecido como “Moralito” que 

acompanhava a delegação devido a sua proximidade com os atletas e por ter sido durante o 

ano de 1977 parte de uma “Comissão de alto nível do futebol peruano” junto com alguns 

militares do país. Segundo Llonto, o lateral-direito da equipe Jaime Duarte acha possível 

um acordo entre as autoridades, mas descarta a responsabilidade dos companheiros: 

Si la historia lograr probar que en vez de billetes se pagó con trigo las 

suspechas de algunos jugadores peruanos sobre lós militares que 

acompañaban la delegación son justificadas. Jaime Duarte, lateral derecho 

de aquel equipo peruana, fue uno de lós hombres que con lós anos creyó 

en la mala fe de manos extrañas y lejanas. Algo así como un correo en las 

alturas que nunca entrego su carga: “Tal vez alguién del entorno de la 

selección acceptó una oferta, pero de lós jugadores no creo. Há passado el 

tiempo y creo que hubo casos anormales, pero lamentablemente 

demasiada gente habló y esto impidío de tener una visión más real de lós 

hechos” dijo en resposta a la versión Yallop. (LLONTO, 2005,P.154) 

             

Se as denúncias levantadas não foram até o momento devidamente comprovadas,  

ocorreu um fato concreto relatado em ambos os livros analisados que na minha 

interpretação simboliza a influência da ditadura argentina sobre o Peru e estabelece uma  

pressão inegável sobre os jogadores do país que é a presença do ditador Videla no vestiário 

da equipe antes da partida.  

Entendo que para ter que receber o presidente da nação adversária antes de entrar 

em campo, nas circunstâncias que envolviam uma disputa que não era simplesmente mais 

uma partida de futebol, possui um significado político, psicológico e de coação que 

transcende qualquer hipótese de “fair play” ou cordialidade diplomática. 

Outrossim, os jogadores tiveram de ouvir uma breve preleção do ditador que 

segundo o autor teria proferido as seguintes palavras: 

Señores – arrancó Videla-. Sólo queria decirles que el de esta noche es un 

partido entre dos países hermanos, y en nombre de la hermandad 

latinoamericana, vengo a manifestarles mi deseo de que las cosas se 

desarollem bien. (LLONTO, 2005,P.145) 

 

 A onipresença de Videla, antes da partida nos vestiários, e durante o jogo sentado ao 

lado do ex-secretário de Estado norte-americano, o importante diplomata Henry Kissinger, 

foi uma metáfora da pressão estatal que o time peruano sofreu desde a chegada ao estádio, e 
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é uma imagem emblemática que marca de forma indelével a memória coletiva da nação 

argentina em todo o torneio.    

 

2.   Mistérios do 6 x 0.  

O livro do jornalista Ricardo Gotta “Fuimos campeones” é melhor fundamentado, o 

autor se preocupa em relacionar algumas fontes, porém também possui omissões em relação 

a origem de alguns fatos e pode ensejar interpretações dúbias no que concerne algumas 

questões levantadas. 

É uma obra que tem um discurso mais elaborado que ajuda a traçar um “grande 

painel”
14

 sobre a realidade do país no ano do evento sem ser extremamente didático e 

panfletário como o livro “La Verguenza de Todos”. 

Tendo sido lançado em 2008, constitui atualmente em importante referência sobre a 

Copa do Mundo de 1978 e o autor é identificado como um dos novos investigadores do 

assunto
15

 que ainda suscita muitos debates e conflitos dentro do processo de construção da 

memória sobre o torneio.      

   Neste trabalho mais complexo e elucidativo o “Mistério do 6x0” como trata 

Ricardo Gotta a partida é abordado em diferentes momentos do livro, porém o discurso 

específico se concentra principalmente no capítulo seis entitulado “Ese día” que por 

motivos metodológicos e de limite de páginas é o material que analiso neste artigo, porém 

informações complementares podem ser encontradas em outros capítulos
16

. 

  

2.1  ESSE DIA – QUARTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 1978. 

A construção narrativa deste capítulo entrecruza uma descrição detalhada dos gols 

argentinos e de fatos atípicos que teriam ocorrido ao longo da partida com histórias ou fatos 

que se relacionam direta ou indiretamente com a data da partida.  

Ese miércoles 21 de junio, en Rosario, jugaran Argentina y Perú. Unas 

horas antes en Washington, 25 cancilleres de la Organización de Estados 

Americanos inauguraron lãs sesiones de la VIII Asamblea general, que a 

priori tenía la finalidad básica de concretar el bloque continental”. En la 

apertura el presidente estadounidense James Carter hizo una vehemente 

                                                 
14

 Para compreender melhor o que seria o “grande painel” ver o capítulo 10 do livro “The Field. Truth and fiction in the 

Sport history” (2005)  do historiador Douglas Booth. 
15

 No Brasil por exemplo o autor foi entrevistado por Alberto Dines para o programa Observatório da Imprensa  sendo 

apontado como referência do assunto na página: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/copa_de_78_a_investigacao_que_ainda_nao_terminou 
16

 O capítulo sete “La Furia” apresenta por exemplo uma curiosa entrevista com o goleiro Quiroga e a história de uma 

polêmica carta publicada no jornal Clarín dois dias depois da partida que foi assinada pelo jogador mas teria sido escrita 

por um jornalista que era seu amigo Hugo Rey.   
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defensa de los Derechos Humanos: “Queremos un hemisferio en el que 

sus ciudadanos no estén sometidos a la tortura y al arresto arbitrario, que 

gocen de la libertad de escribir, de hablar y de participar en las decisiones 

de sus próprios destinos”, dijo. “Severa adevertencia tituló;” La Prensa en 

referencia al discurso del presidente demócrata. Lo hizo en la portada, en 

ló único artículo que no hacía referencia al Mundial de fútbol. (GOTTA, 

2008, P.163)        

  
Desde um atentado a casa do secretário da fazenda Juan T. Alemann, passando pelo 

sofrimento de Antonia Acunha de Segarra, uma das mães de maio, que perdeu sua filha 

mais velha nesta data, a pomposa estreia do famoso musical Evita no Prince Edward 

Theatre em Londres, ou a simples viagem de um grupo de amigos que decidi ir a Mar del 

Plata na expectativa de acompanharem o “jogo bonito”
17

 da seleção brasileira, curiosos 

relatos ajudam a construir um clima de tensão que se mistura ao longo do capítulo com a 

narração detalhada de acontecimentos da partida. 

Estabelecendo uma comparação metafórica com o clássico filme “Fuga para 

Vitória”
18

 o autor justifica sua forma neste capítulo, fato que na minha visão tornou a leitura 

muito agradável. 

En ese encuentro de ficción se jugaban algo más que el honor de hacer 

más goles que él rival. La pelota rodeaba muy cerca de donde rodaba la 

muerte. 

El 21 de junio de 1978, en el Gigante de Arroyito la realidad tuvo una 

trama como que arrancada de la ficción. Fueron 90 minutos de fútbol. 

Atrás y adelante, cerca y lejos, antes, durante y después, transcurrieron 

historias,muchas historias. (GOTTA, 2008, P. 165) 

 

Apesar das histórias serem muito interessantes, a análise das principais jogadas e a 

descrição dos gols com algumas observações é que nos remetem diretamente a partida. O 

primeiro lance que é minuciosamente registrado pelo autor é a famosa pancada de Muñante 

na trave quando o jogo ainda estava 0 a 0.  Segue abaixo um trecho do lance: 

Habían passados ocho minutos de aquélla primera corrida de Muñante, 

que se prolongo siete segundos desde que Quesada le metió el pase 

profundo. Aquel zapatazo del Morocho fue el prelúdio a un tac ahogado, 

desgarrador.Milliones de argentinos soportaran la respiración. Menotti y 

Calderón también miraron, petrificados, cada un com sus razones...Pero 

non, el cuero lustoso besaba la madera barnizada, circular. La pelota giro 

loca e fué a rebotar a médio metro del piso, sobre el paso más cercano a la 

torre de iluminacíon que sigue despertando morbosas suspechas. Este 

poste devolvió la pelota. Devolvió la posibilidad de gols d elos peruanos y 

                                                 
17

 “Jogo bonito” é como os argentinos se referem até hoje ao futebol brasileiro.Para maiores detalhes ver por 

exemplo (HELAL,2007)  
18

 O filme “Fuga para vitória” do diretor John Huston é passado em uma prisão nazista e culmina com uma partida de 

futebol entre prisioneiros e soldados. Tem a participação de Silvester Stalone, além de jogadores como Pelé,Ardiles e 

Bobby Moore. Informações obtidas no site http://www.filmesdecinema.com.br/filme-fuga-para-a-vitoria-2175/. Acessado 

dia 27/06/2012. 

http://www.filmesdecinema.com.br/filme-fuga-para-a-vitoria-2175/
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y también la confianza en todos lós que espera los quatro goles que 

necesitaba Argentina.  

Y devolvió para siempre una incógnita, hubiera cambiado realmente el 

partido si Perú metia algunas de esas posibilidades que tuvo en el cuarto 

de hora inicial? O la selección hubiera ganado, de todos os modos,más allá 

de esa eventual desventaja inicial, por la diferencia de goles que 

necessitaba para chegar a la final del Mundial 78. (GOTTA, 2008, P.167- 

168)     

 

Junto com a descrição da jogada o autor agrega de forma inteligente questões 

pertinentes às polêmicas em torno da partida. Somente neste trecho é possível identificar a 

suspeita sobre o técnico Calderón e o repetido argumento de defesa que o jogo foi limpo, 

pois o Peru quase marcou o primeiro gol no início do jogo e ninguém mira a trave de 

propósito. 

Neste sentido o autor utiliza recursos retóricos como ironias e metáforas para 

construir um discurso implícito ao que seria simplesmente a narração de jogadas da partida  

induzindo o leitor a acreditar que foi tudo devidamente arquitetado. Segue um trecho da 

descrição do segundo gol que possui esta forma: 

Señores que más faltaba? Que el centro de  Bertoní desde el derecha 

cayera en el área dos metros pasado el punto del penal, que Tarantini 

pusiera a cabeza, que su marcador saltara un par de metros más allá como 

en un inconcebible paso de baile, sin ningun sentido de tiempo, ni de la 

distancia , obstruiendo tarde y mal al Conejo... Su marcador era Manzo. 

La pelota pasó cerquita de Luque, que hijo cortina y Quiroga se arrojo 

remisso. 

“Gool. Hijo de puta, gooooll. Tarantini se dio vuelta y descargó una 

corrida ziguezagueante, repleta de saltitos. Juraria mucho después, quien 

em esse entonces formava pareja con la modelo Pata Villanueva, que fué 

en dirección a los militares que estaba en palco en desagravio de un par de 

amigos desaparecidos…La cuestión fue que, a los 43 minutos, la selección 

se puso 2 a 0. Olguín fue el primero a alcanzar la corrida del Conejo y se 

le subió al caballito. Passarela llegó luego y poco después le palmeó 

Luque. Menotti fue el único que no salió despedido desde el banco de 

suplentes. Videla y Kissinger se mantuvieron sobrios en los palcos. 

Sonriente. Igual que Massera. (GOTTA, 2008, P. 175)            

 

 Nesta descrição do segundo tento argentino é possível perceber alusão à passividade 

do zagueiro Manzo que teria disputado a jogada como se tivesse efetuando um passo de 

dança, uma possível construção a “posteriori” de rebeldia do jogador Tarantini contra os 

militares, além da presença simbólica no estádio de Videla e Kissinger.  

  Ricardo Gotta descreve o péssimo ambiente no vestiário peruano e o verdadeiro 

passeio da seleção argentina no segundo tempo. Continua relatando os gols e as reações do 

publico com muita ironia e perspicácia. Critica inclusive a omissão de vários segmentos da 
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sociedade argentina, desde militares até os próprios jornalistas. Chega a condenar o papel 

da televisão no processo de formação de um inconsciente coletivo culpado, porém omisso, e 

destaca a frase que apareceu ao final da partida no placar eletrônico do estádio do Rosário 

Central “ Los periodistas rosarinos dicen adiós a los periodistas de todo el mundo” 

(GOTTA, 2008, 195)   

Los militares no cabían en su felicidad. Los hinchas hacían flotar una 

multitud de banderas de plástico o de tela.Milliones contuvieran el aliento, 

como un preludio del acto pagano de devorarse el aparato de televisión 

que les entregaba otra posibilidad de júbilo que la vida les negaba, incluso 

en la más dramática y morborosa ignorancia. El inconciente colectivo 

alguna vez lo delataría. (GOTTA, 2008, 191)     

 

O capítulo “Ese día” constrói uma narrativa inteligente e emocionante sobre a 

partida Argentina 6 x 0 Peru. Utilizando criticamente as palavras, Ricardo Gotta consegue 

cativar o leitor e influenciá-lo a apropriar um discurso ideologicamente estabelecido. 

Todavia, apesar da riqueza do estilo literário, da abundância de informações que são 

fornecidas, além da grande experiência e conhecimento sobre o tema, as questões polêmicas 

sobre a partida não foram devidamente aprofundadas cientificamente, e o autor ao 

classificar seu livro como de História argentina na minha visão comete um equívoco, pois a 

agradável obra é mais um exemplo de produção memorialista sobre “Histórias das Copas do 

Mundo”.       

 

 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise de dois capítulos a respeito da polêmica goleada argentina sobre o Peru 

em obras recentes sobre a Copa do Mundo de 1978, escrita por jornalistas que exercem o 

papel de “senhores da memória” nesta nação
19

 possibilita a reflexão sobre as dificuldades 

em trabalhar criteriosamente com as fontes e estabelecer explicações diferentes do senso 

comum. 

Apesar de serem livros interessantes que apontam vários caminhos e podem servir 

para que o pesquisador tenha referências de fatos, personalidades e acontecimentos, os 

dados apresentados em ambas às obras dificilmente podem ser utilizados em uma pesquisa 

acadêmica séria e eu entendo que as informações coletadas nestes livros devem ser 

checadas com outras fontes. 

                                                 
19

 Os livros discutidos apesar de não serem acadêmicos contribuem para a formação de uma identidade nacional argentina 

a partir da criação de “comunidades imaginadas” conforme definição teórica de Anderson (2008) 
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Obviamente que o fato do torneio ter sido realizado durante um período de censura 

dos meios de comunicação dificulta a obtenção de fontes, todavia a falta de atenção com a 

referência aos documentos provavelmente utilizados e até mesmo aos depoimentos de 

técnicos, jogadores, dirigentes, entre outros, demonstram uma falta de zelo com a própria 

informação. 

Devemos classificar os autores como memorialistas da Copa de 1978, pois suas 

obras cumprem uma função informativa e de enquadramento da memória do evento, 

entretanto na minha visão não é possível aceitá-las como pesquisas acadêmicas ou utilizar 

em trabalhos científicos as informações fornecidas sem checar ou até mesmo descobrir 

outras fontes. 

Neste sentido, a presente análise serve para demonstrar como a memória de eventos 

esportivos pode ser construída e enquadrada por jornalistas de forma temerosa e cabe aos 

pesquisadores científicos ao utilizar esses trabalhos ter a consciência da importância de 

validar as suas hipóteses utilizando uma metodologia séria e fontes plausíveis 

independentemente de gostarem ou não das informações divulgadas. 

Infelizmente no Brasil as compilações jornalísticas sobre Copas do Mundo 

geralmente se propagam também sem nenhum critério sobre fontes e metodologia e isso 

ocorre ainda em grande escala no meio acadêmico. Muitas vezes os autores se debruçam 

apenas sobre estatísticas e informações históricas muito genéricas ou especulações 

metafísicas sem fundamentos.  

Positivamente gostaria de destacar que ambos os autores fizeram um trabalho mais 

complexo que meras compilações de dados e curiosidades e que sobretudo, o texto 

discursivo de Ricardo Gotta é muito bom,  porém isto não invalida a crítica de que os dois 

livros seguem uma tendência quase que universal no jornalismo esportivo de escrever um 

livro de memórias acreditando que se está fazendo História.            
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