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RESUMO 
 

Rádio e futebol sempre caminharam juntos. Durante as Copas do Mundo, em sua 
Era de Ouro, o rádio pautou outros veículos e ditou a cobertura dos mundiais da FIFA. Em 
2012, a última Copa do Mundo que o rádio reinou soberano completa 50 anos. Essa Copa 
marca o fim de uma era dentro do futebol. Nesse meio século, o evento cresceu muito e se 
espetacularizou com a presença massiva da televisão. Mas, até hoje, a narração radiofônica 
continua presente em outros veículos, levando emoção para o torcedor. 
. 
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Introdução 

O futebol se tornou uma paixão nacional e amado pelas massas na década de 1930. 

O esporte encontrou no rádio seu principal parceiro. Com as narrações esportivas, as 

partidas ganharam mais emoção e, durante uma Copa do Mundo, essa emoção chega ao seu 

ápice. O evento, que faz o país inteiro parar e torcer para onze brasileiros que vestem a 

camisa canarinho, teve, durante décadas, o rádio como seu maior divulgador. A última 

Copa do Mundo da Era de Ouro do rádio foi em 1962, onde o Brasil reafirmou sua 

soberania no futebol mundial. 

Após essa Copa, a televisão ganhou mais força e passou a ser o principal veículo no 

país, mas o rádio continua cumprindo o seu papel: levar emoção ao ouvinte. E em 1962, a 

cobertura radiofônica foi intensa, o que ajudou a criar o clima de otimismo em torno de uma 

seleção fantástica. Com Garrincha fazendo de tudo em campo, o Brasil conquistou seu bi 

campeonato e encerrou não só uma era nas comunicações, mas também no esporte mais 

popular do mundo. 
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Futebol e rádio ou rádio e futebol? 

O governo Vargas no Brasil foi responsável pela transição da população do campo 

para a cidade. A industrialização e a urbanização de forma acelerada concretizaram-se nesta 

época. Na política, mesmo assumindo provisoriamente e com a Constituição de 1934, 

Getúlio instaurou o Estado Novo em 1937, e ia precisar ainda mais de unificar o país em 

torno de suas ideias. Os valores da pátria estavam no auge, sentimentos nacionalistas e a 

deglutição cultural pregavam um país com orgulho próprio, que precisava se desprender do 

seu passado, que não dependesse externamente de outros países na economia, que tivesse 

uma valorização e a consolidação de uma cultura nacional, o que apenas um Estado forte 

seria capaz de fazer.  

Durante o período anterior ao Estado Novo, de 1930 a 1937, o futebol, até então 

elitista, se torna popular e capaz de mobilizar massas. Sabendo disso, após a Copa Rio 

Branco em 1932, os jogadores que venceram o Uruguai por 2 a 1 foram recebidos como 

heróis na Capital Federal e Getúlio saudou-os do balcão do Palácio do Catete. O esporte vai 

ser usado para criar uma nova “nação”, por atrair grande público e, desta forma, sair do 

amadorismo e se tornar profissional e, acima disso, uma instituição nacional. “É preciso 

coordenar e disciplinar essas forças, que se avigoram a unidade da consciência nacional.” 

(VARGAS, Apud GUTERMAN, 2009).  

Foi logo após a Copa de 1934 que a CBD teve que ceder aos clubes e instaurou a 

profissionalização no futebol. O momento político e cultural do Brasil instigava o 

trabalhador assalariado: “As leis trabalhistas são de harmonia social”, como afirmava o 

próprio Getúlio.  

Da mesma forma com que o futebol crescia como cultura popular, o rádio era o 

veículo de comunicação de massa mais poderoso. Getúlio percebeu que a união de futebol e 

rádio era inevitável e usou um para difundir suas ideias de nacionalidade através do outro.  

 
O Brasil entra nos anos 30 diante de um grande fenômeno de 

cultura de massas. O rádio é apresentado como um dos instrumentos que 
vai promover a integração nacional e o futebol, que vinha se tornando 
mania nacional, poderia perfeitamente contribuir com isso também. A 
política, em toda essa história do desenvolvimento do rádio e futebol no 
país, se aproveitou muito da paixão do torcedor.(...) Enquanto um, o rádio, 
surgiu como primeiro veículo de comunicação de massa, o outro se 
transformou no esporte que maior paixão despertou no brasileiro. Ambos 
nasceram no berço das elites, mas logo se transformaram em mania 
nacional, com base na emoção e criação de ídolos. (GUERRA,2006)  
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O rádio leva a vibração, emoção de dentro do campo para o torcedor, pela narrativa 

do locutor. Esse meio eletrônico vai se incorporar à sociedade brasileira e, principalmente, 

ao futebol, como parte integrante do mesmo. O futebol já era uma mania nacional desde a 

final do Sul-Americano de 1919, quando o Brasil venceu o Uruguai no Estádio das 

Laranjeiras. O jogo foi tão marcante, que a primeira música dedicada ao futebol foi criada 

por Pixinguinha e o placar do jogo foi o título do famoso chorinho: 1 x 0.  

O rádio levou a emoção dos gramados para o público que não estava nos estádios e 

também para o torcedor que via tudo ao vivo. Não é à toa que os grandes ídolos nacionais 

ganharam destaque através da narrativa radiofônica e muitos torcedores vão ao estádio 

ouvindo o rádio, ou assistem pela televisão com o áudio do rádio.  
 

Nesse período, o cinema já estava tomado pelos filmes produzidos 
pelo governo, mas foi o rádio que ganhou enorme importância como 
veículo de controle social. E o governo Vargas soube usá-lo. O maior 
símbolo foi a “Hora do Brasil”, que encontrava o ouvinte ainda em casa, de 
manhã. No entanto, foi a novidade das transmissões esportivas que fez do 
rádio o companheiro dessa massa de trabalhadores que já se inclinava para 
Getúlio. (GUTERMAN, 2009, p.73) 

 

Voltando para os costumes dos anos 30, a primeira vez que futebol e rádio saíram do 

flerte e deram as mãos para um passeio foi em 1931. Primeira transmissão integral de um 

jogo foi em 19 de julho desse ano. Nicolau Tuma, com 20 anos, narrou os 10 gols na vitória 

da Seleção Paulista sobre a paranaense pela Rádio Sociedade Educadora Paulista. O 

speaker metralhadora, por pronunciar até 250 palavras por minuto, entrou para a história do 

jornalismo esportivo. Um dia que consagraria a união futebol e rádio.  

Getúlio soube usar esses dois pilares a favor de seu governo. Criou o DIP 

(Departamento de Imprensa e Propaganda) em 1939 e, através da Rádio Nacional, levava 

jogos dos times cariocas para todo o Brasil. Seus discursos para os trabalhadores nacionais 

eram transmitidos pelo rádio, criando uma identidade nacional através do veículo; em todo 

o país, se ouvia o mesmo jogo e o mesmo discurso. 

    
Os anos 30 são um momento decisivo na relação entre o futebol e a 

sociedade brasileira. Enquanto o meio político-cultural começa a redefinir 
as concepções acerca do “nacional”, a popularidade do futebol é 
impulsionada tanto pelo desenvolvimento do rádio como meio de 
comunicação de massa quanto pela oficialização do profissionalismo dos 
jogadores, fato este que transforma o jogo em trabalho. O futebol, assim, 
estabelece-se como um meio de integração e ascensão sócio-econômica 
para as camadas populares – historicamente excluídas –, bem como torna-
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se um dos elementos que viriam a caracterizar a identidade nacional 
brasileira (FRANZINI, 1997).  

 
O Rádio conseguiu trazer para o público toda a cultura popular do Brasil: sua 

música, com modas de viola, samba e marchinhas; o teatro e outras manifestações culturais 

que faziam parte do brasileiro de qualquer região do país; o futebol, presente em todo o 

território nacional, que de mania se tornou uma febre através do rádio. Febre esta que, 

durante as Copas do Mundo, nos transforma em patriotas e colore todo o país de verde e 

amarelo. O rádio também foi responsável por fazer do Mundial da FIFA um evento que 

paralisa o Brasil. 

 

As outras Copas do Mundo 

Nas primeiras Copas do Mundo, o rádio informava apenas os resultados das 

partidas. As pessoas aguardavam os telégrafos que vinham dos locais de competição para 

saber o andamento das partidas. Os boletins eram lidos pelas rádios ou afixados em 

playscards, nas portas dos grandes jornais da época. Talvez por esse motivo, as derrotas 

brasileiras em 1930 e em 1934 não foram tão sentidas pela população. Por outro lado, as 

equipes que disputaram as primeiras Copas do Mundo não eram verdadeiras representantes 

do futebol nacional. Em 1930, após uma briga entre APEA (Associação Paulista de Esportes 

Amador) e a CBD (Confederação Brasileira de Desportos), apenas os jogadores cariocas 

disputaram o título no Uruguai. Assim, craques como Friedenreich e Feitiço não tiveram a 

honra de disputar uma Copa, ou, para muitos, a Copa não teve a honra de tê-los como 

atletas. Em 1934, discutia-se o profissionalismo no Brasil e os representantes do país na 

Itália foram jogadores amadores e, estranhamente, os profissionais que aceitaram receber 

para defender a selecionado cebedense.  

Como vimos anteriormente, na década de 1930, rádio e futebol fizeram uma união 

muito produtiva para ambos. E, apoiados nas ideias de Vargas, a Copa de 1938 foi a 

primeira a mobilizar realmente a nação. Alto-falantes foram colocados em praças e os 

funcionários eram liberados mais cedo para torcer para os brasileiros na França. No dia 5 de 

junho, Gagliano Neto narrou a primeira partida da Seleção na Copa do Mundo de 1938. 

Com uma vitória por 6 a 5 sobre a Polônia, depois de uma prorrogação, o Brasil venceu e o 

rádio levou a emoção de uma partida de Copa do Mundo, ao vivo, para toda a nação pela 

primeira vez. “Com essa narração, Gagliano Neto se consagrou na locução esportiva e 

também demonstrou que o rádio não tem limites.” (SOARES,1994, p.27). Leônidas, grande 
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craque daquele time e da época, se tornou o primeiro ídolo das massas no Brasil. Suas 

atuações narradas pelo rádio o transformaram no homem mais conhecido do país, 

superando até mesmo Getúlio Vargas. Isso demonstra a força do casamento entre rádio e 

futebol.  

A derrota em 1938 foi muito sentida pela nação. A ideia de que os jogadores 

brasileiros representavam o Brasil no estrangeiro foi encampada e a derrota deles era a 

derrota do país. “O jogo de “football” monopolizou as atenções. A perda do “team” 

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

se tratasse de uma desgraça nacional”(VARGAS, 1995, v.2, p.140) 

Já em 1950, toda a evolução do país como nação seria coroada com a realização e a 

vitória na Copa do Mundo de 1950. A construção do maior estádio de futebol do mundo era 

o maior exemplo dessa grandeza.  

 
A Copa de 1950 vinha assim num momento em que havia no Brasil 

o desejo de mostrar orgulho por suas origens e desenvolvimento, uma 
forma de provar que o país não era somente um lugar musical, luxuriante e 
improdutivo. A construção do Maracanã e a vitória na Copa dariam uma 
lição ao mundo. (GUTERMAN, 2009, p.91) 

 

A derrota para o Uruguai, no dia 16 de julho de 1950, marcou o país. Toda a ideia de 

crescimento como nação, da união das raças que formava nossa identidade, o futebol, tudo 

isso ruiu com o gol de Ghiggia. O rádio, que teria seu grande dia ao levar para todo o país a 

emoção de sermos campeões do mundo, transformou a euforia exacerbada em comoção 

nacional. Nesse trecho do livro de Paulo Perdigão, Anatomia de uma Derrota, o autor 

compara a derrota de 1950 com a morte. 

Parecia uma faticidade, contra a qual nada há a fazer, a versão 
tropical do niilismo nórdico, segundo o qual a vida é uma sucessão de 
perdas até chagar à morte, último revés. (...) Nessa concepção, a perda do 
título representou em campo simbólico a própria morte, porta fechada atrás 
da qual nada existe, e contra a qual se revolta, embora inerme, a 
consciência do homem, esse clarão no caos mecânico e hostil do mundo 
objetivo. A derrota de 50, para os brasileiros, traduziu metaforicamente a 
luta tenaz e inglória do homem contra a morte: nossa vida vence algumas 
batalhas para perder justamente a última e decisiva. (PERDIGÃO, 1986, 
p.40) 

 

Em 1954, O Brasil ainda não tinha curado a ressaca do Maracanazzo e a suposta 

falta de patriotismo em 1950 foi combatida na Copa da Suiça. Os jogadores eram obrigados 

a beijar a bandeira nacional ao entrar em campo.  
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Até aquele momento, achávamos que estávamos ali para disputar 
uma Copa do Mundo, não sabíamos que íamos para a guerra. (...) Na 
entrada do túnel, pasmen, tivemos que beijar a bandeira Nacional. Quem 
não o fizesse, seria estigmatizado pelo grupo, era comunista. (SANTOS, 
2001, p.71) 

 

Em 1954, o Brasil sofreu mais uma vez em uma Copa do Mundo através do rádio. 

Nossa identidade e otimismo de país em desenvolvimento entravam em parafusos. Os 

europeus eram melhores por serem mais civilizados? Quando seríamos um povo realmente 

vitorioso? O suicídio do maior líder das massas, Getúlio Vargas, em agosto de 1954, 

intensificou esse pensamento. Ficamos sem rumo, sem direção, parecia que aquela tarde de 

16 de julho de 1950 nunca ia terminar. Foi preciso que um negro e um descendente de 

índios resgatassem o orgulho nacional e recolocassem o país no seu rumo. O futebol ia 

mostrar através do rádio que “com brasileiro não há quem possa”. 

Em 1958, o futebol brasileiro teve sua redenção. Com os dois maiores jogadores que 

o futebol brasileiro já produziu: Pelé e Garrincha, encantamos a Europa. No estádio 

Rasunda, o Brasil exorcizava seus fantasmas e vencia a Suécia, vencia a Copa do Mundo 

pela primeira vez e de forma brilhante, com um futebol alegre e malabarista. Finalmente 

confirmávamos nosso destino: sermos o melhor futebol do mundo. Pelo rádio o país parou, 

a festa foi total em todos os cantos. O orgulho nacional atingia o nível que desde o 

descobrimento do Brasil nunca tinha alcançado.  

 
O brasileiro mudou até fisicamente. Lembro-me de que, ao acabar 

o jogo Brasil x Suécia, eu vi uma crioulinha. Era a típica favelada. Mas o 
triunfo brasileiro a transfigurou. Ela andava pela calçada com um charme 
de Joana d’Arc. E, assim, os crioulões plásticos, lustrosos, ornamentais 
pareciam fabulosos príncipes etíopes. Sim, depois de 1958, o brasileiro 
deixou de ser um vira-latas entre os homens e o Brasil um vira-latas entre 
as nações. (RODRIGUES Apud GUTERMAN, 2009, p.130) 

 
Juscelino acompanhou todos os jogos pelo rádio e, ao receber os jogadores no 

Catete, entendia o que o casamento entre futebol e rádio, iniciado por Getúlio, era capaz de 

fazer politicamente. “Já era presidente havia dois anos, mas toda a aura de euforia que no 

futuro se atribuiria a seu governo contaria a partir da epopeia na Suécia. Na verdade, seu 

governo começava ali.” (CASTRO, 1995, p.184) A conquista da reluzente Jules Rimet era 

um presente aos anos de desenvolvimento do país. “A vitória não poderia ter vindo em 

melhor hora, para coroar os “anos dourados” do governo JK, identificado com o 

crescimento do país, com o estímulo à cultura popular, com o dinamismo da vida urbana e 
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com a pujança industrial.” (GUTERMAN, 2009, p.131) 

A marchinha “A Taça do Mundo é nossa” era tocada no rádio insistentemente. Os 

versos “com brasileiro não há quem possa” iam fundo na alma de um povo que pensava ter 

nascido para sofrer. Foi a música da Copa e, cada vez que o brasileiro a escutava, 

relembrava o dia em que o orgulho nacional chegou a seu ápice. Com essa canção, a ideia 

de que éramos bom de samba e bom de couro foi definitivamente enraizada em nossa 

cultura. O Brasil ia se acostumar a ouvir sua seleção vencendo. Durante os próximos quatro 

anos, o orgulho passou para otimismo exacerbado. Com os maiores craques do mundo, a 

amarelinha era sinônimo de vitória e espetáculo. Da expressão “canarinho” criada no rádio, 

vinha o resumo de uma época em que o mundo reverenciou o amarelo de nossa bandeira, 

numa verdadeira hegemonia canarinho. 

 

1962 – A Hegemonia Canarinho  

Durante os anos que sucederam a conquista de 1962, o Brasil afirmou sua condição 

de melhor time do mundo. Por onde passavam, os jogadores brasileiros e as equipes 

nacionais aproveitavam da fama do nosso futebol, conquistando títulos e muitas medalhas. 

Mas uma medalha entregue na recém inaugurada Brasília, nova Capital Federal, começava 

a mudar o rumo de nossa, também recente, democracia. Jânio Quadros foi eleito nas 

eleições de outubro de 1960 e em apenas sete meses conseguiu desagradar aos 

conservadores e aos esquerdistas. Em uma visita ao Brasil, Che Guevara, um dos líderes da 

Revolução Cubana, recebeu a medalha Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. 

Aliado ao clima de descontentamento, o discurso do governador da Guanabara, Carlos 

Lacerda, pelo rádio, denunciando uma tentativa de golpe de Quadros, foi a gota d’água na 

crise política. No dia seguinte, Jânio renunciou culpando “forças terríveis” pela sua saída do 

cargo. Imediatamente, uma luta por quem chegaria ao poder começou. O Vice, João 

Goulart, deveria assumir, mas os militares o viam como uma porta aberta ao comunismo. 

Para ajudar no argumento, Jango estava na China, no dia em que Quadros renunciou. A 

fórmula encontrada foi a mudança do regime presidencialista para parlamentarista, 

reduzindo o poder de Jango, que assumiu em 7 de setembro de 1961.  

No futebol, o clima era de completa prosperidade, e Pelé, em quatro anos, se tornou 

um fenômeno, ainda com 22 anos. A confiança da torcida e da imprensa era total. As ideias 

de nacionalismo construídas pelo rádio tinham se consolidado e o garoto Pelé, servindo ao 

exército, era um grande exemplo disso. A equipe era praticamente a mesma que venceu a 
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Suécia por 5 a 2 na final em 1958. Os jogadores, todos mais experientes, se acostumaram a 

enfrentar os europeus nas excursões de suas equipes e nenhum grande adversário metia 

medo no Brasil. A Itália e Espanha tinham naturalizado muitos jogadores, inclusive Di 

Stefano e Puskas, que jogariam a Copa para a Espanha, mas para quem tinha Garrincha e 

Pelé, otimismo era palavra de ordem.  

 
O desempenho do time não dava margem a dúvidas sobre sua 

capacidade: em 32 jogos depois da Copa de 1958, o Brasil ganhou 28, 
empatou 2 e perdeu apenas 2. O retrospecto em 1962, na véspera da Copa, 
aera ainda melhor: 11 vitórias em 11 jogos. (GUTERMAN, 2009, p.139) 

 

Era a ordem também na imprensa, em todos os jornais o clima de desconfiança foi 

chutado para escanteio.  
Se compararmos com 1958, essa mudança de postura por parte 

da imprensa, ao noticiar a seleção como um time vitorioso, traz uma 
diminuição do número de matérias e entrevistas com técnicos e 
jornalistas estrangeiros sobre a real capacidade do selecionado de vencer 
uma competição de nível mundial. Na cobertura da Copa de 1958, 
33,3% das reportagens (13 em um universo de 39) traziam entrevistas 
com técnicos, jogadores ou jornalistas estrangeiros. Já em 1962 são 6,6% 
(5 em um universo de 75). É como se a imprensa agora não precisasse 
tanto da opinião e legitimação dos estrangeiros sobre a capacidade do 
brasileiro no futebol. (BARTHOLO, SOARES, SALVADOR & BLASI, 
2004, p.347) 

 
Depois de 1958, as rádios passaram a viajar junto com as excursões dos times e 

transmitir para o Brasil os confrontos em terras européias. E, na Copa de 1962, nenhuma 

emissora queria ficar de fora da cobertura do bicampeonato Mundial da seleção. Segundo 

GUTERMAN (2009), a venda de rádios transistores aumentou 100 % por causa da Copa. 

Por conta disso, o investimento foi maior das empresas de comunicação na última Copa do 

Mundo durante a Era de Ouro do Rádio. O exemplo abaixo é da Rádio Bandeirantes: 
 
A empresa investira ainda mais nos recursos humanos. O locutor 

Sílvio Luiz, repórter de campo da emissora nessa época, diz que estavam lá, 
além dos locutores Pedro Luís e Edson Leite, os comentaristas Mário 
Moraes e Mauro Pinheiro, ele e Ethel Rodrigues (repórteres), no primeiro 
time. Como locutores de segundo time, Braga Jr. e Darci Reis; no Plantão 
Esportivo, Alexandre Santos; e como repórteres, Luís Maltoni e Atílio 
Ricoh. (SOARES, 1994, p. 50) 

 
 A Rádio Bandeirantes inovou em sua transmissão e ajudou ao torcedor a imaginar a partida.  

 
A Rádio Bandeirantes construiu um painel luminoso na Praça da 

Sé, em São Paulo, ladeado por alto-falantes. Esse painel reproduzia um 
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campo de futebol, com lâmpadas que cobriam toda a sua área, controladas 
segundo um sistema de interruptores. Os locutores que irradiariam os jogos 
receberam instruções para dar permanentemente a posição da bola no 
campo, no Chile. Em São Paulo, o operador acendia as lâmpadas de acordo 
com o movimento da bola. Esse arremedo de irradiação direta da imagem 
atraiu multidões de torcedores à Praça da Sé. (SOARES, 1994, p. 50) 

 

O jornalista Barbosa Filho (2004) afirma que um transmissor de SSB possibilitou 

boletins e programas esportivos diários diretamente do país sede. Dessa forma, não seria 

mais preciso linhas e ligações demoradas para enviar notícias. As informações da seleção 

canarinho foram intensas e ajudaram a criar o clima de “já ganhou” em todo território 

nacional. O rádio transmitiria a Copa numa cobertura diária da seleção mais completa do 

que em 1954 e em 1958, porém com mais experiência do que tinha feito em 1950. 

A Copa foi sediada no Chile, que após sofrer com um grande terremoto, conseguiu 

organizar o Mundial. 16 seleções e, no caminho do Brasil, mais uma vez o México, a 

Tchecoslováquia e a Espanha. Os adversários já tinham enfrentado o Brasil em Copas, mas 

apenas a “fúria” levava vantagem nos confrontos contra a nossa seleção. Na comissão 

técnica, o psicólogo foi trocado: saiu João Carvalhaes e entrou Ataíde Ribeiro. E o técnico 

também: Feola saiu com problemas de saúde, dando lugar a Aymoré Moreira. Paulo 

Machado de Carvalho, o “marechal da vitória”, organizou toda a preparação da seleção, 

como em 1958. O mesmo DC-8 da Panair, com o mesmo comandante, a mesma imagem de 

Nossa Senhora Aparecida e o mesmo terno marrom de Paulo Machado de Carvalho 

mostravam que, apesar da confiança, não era demais pedir uma forcinha extra ao 

sobrenatural. 
 
A superstição não era privilégio da direção da seleção. Na tribuna 

de imprensa depois da vitória inaugural, todos os jornalistas eram obrigados 
a trabalhar com a roupa daquele primeiro jogo. Quem mudasse uma peça 
sequer era impedido pelos companheiros de entrar. E olhe que ali estavam 
as maiores cabeças pensantes da crônica esportiva de todo o Brasil. Todas 
não acreditando em bruxas, mas concordando que “las 
hay”...(ALZUGARAY, 1986, p.55) 

 
O Brasil estreou com uma vitória tranquila sobre o México, 2 a 0 com gols de 

Zagallo e Pelé. No segundo jogo, o pior momento da seleção no Mundial. Aos 25 minutos 

do primeiro tempo, contra a Tchecoslováquia, Pelé mandou uma bomba na trave e teve uma 

distensão no músculo adutor da virilha direita, pelo excesso de jogos. O sucesso do time 

canarinho no mundo tinha aumentado o trabalho dos jogadores. Com os campeões da Jules 

Rimet em seu elenco, os times nacionais faziam verdadeiras excursões mambembes pela 
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Europa e Pelé e Garrincha, durante os 4 anos, foram os que mais sofreram com tantos jogos. 

 
Numa excursão à Europa em 1959, o Santos jogou no dia 3 de 

junho contra o Feynoord na Holanda; dia 5, contra o Internazionale na 
Itália; dia 6 contra o Fortuna na Alemanha; dia 7, contra o Nuremberg, 
também na Alemanha; dia 9, contra o Servette na Suíça. Cinco jogos em 
seis dias - com detalhe: ganhou todos. Enquanto tivesse Pelé para oferecer, 
o Santos jogaria quantas vezes o time agüentasse. (CASTRO, 1995, p.244) 

 
Com a contusão de Pelé, o jogo terminou num 0 a 0 e mostrou que a 

Tchecoslováquia seria um time competitivo no Mundial. O excesso de jogos só faria efeito 

para Garrincha, e de forma definitiva em sua carreira, no final daquele ano. Antes disso, 

Mané mostraria que poderia jogar por ele e por Pelé. A opinião de todos os jornalistas e 

especialistas que acompanharam a Copa de 1962 foi que, pela primeira vez, o torneio foi 

vencido por um jogador. O único atleta que chegou perto disso foi Maradona, em 1986, no 

México. O título veio pelos pés de Garrincha. E não só nos pés, pois nessa Copa marcou até 

gol de cabeça, fato inusitado em sua monumental carreira.  

No jogo contra a Espanha, o Brasil venceu por 2 a 1. Um lance de Nilton Santos 

imortalizou outra identidade do brasileiro, que está presente no futebol: a malandragem. 

Quando o placar estava 1 a 0 para os espanhóis, Nilton cometeu pênalti no atacante Collar 

e, aproveitando-se da má colocação do árbitro chileno, Sergio Bustamante , Nilton deu um 

passo à frente e saiu da grande área, levando o juiz a crer que a falta tinha sido cometida 

naquele local onde Nilton parou. Depois disso, entrou em ação na Copa Amarildo, o 

“possesso” que, no lugar de Pelé, não decepcionou. Afinal, sentia-se em casa, para onde 

olhava tinha um companheiro de Botafogo em campo. Marcou os 2 gols nessa vitória do 

Brasil. 

Nas quartas de final, o adversário foi a Inglaterra. Se em 1958 respeitamos demais 

os ingleses na primeira fase e empatamos em zero a zero, em 1962 o “anjo de pernas tortas” 

mostrou que, se já estivesse em campo quatro anos antes, o resultado seria outro. Garrincha 

fez de tudo. Só não conseguiu segurar os dois cachorros que entraram em campo durante o 

jogo. Um deles foi “adotado” pelo craque brasileiro e ganhou o nome de Bi.  

 
Em 10 de junho, o mundo saberia que um jogador de pernas tortas 

era capaz de ganhar sozinho uma Copa. Garrincha estava talvez no melhor 
dia de sua carreira. Jogou em todas as posições do ataque, deixou vários 
zagueiros no chão e, fato inédito em sua trajetória, até gol de cabeça ele 
marcou, abrindo o marcador aos 32 minutos do primeiro tempo. 
(GUTERMAN, 2009, p.141) 
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Com o placar de 3 a 1 para o Brasil, o bicampeonato era uma questão de tempo, ou 

melhor, de dois jogos. E o primeiro foi contra os donos da casa. Os chilenos jamais tinham 

feito uma campanha tão esperançosa num Mundial. Eliminaram a Itália, Suiça e os 

soviéticos. O Brasil deixava o Estádio Sausalito em Viña Del Mar e ia para a capital 

Santiago. No dia 13 de junho, o Chile sonhava com uma final de Copa e, para isso, teria que 

desbancar o Brasil. Mais do que isso, teria que parar Garrincha. O sonho logo se tornou 

pesadelo para a defesa chilena quando, aos 9 minutos, Garrincha fez o primeiro e, aos 32, o 

segundo. A seleção, que durante 4 anos era imbatível com Garrincha e Pelé, agora era 

igualmente imbatível apenas com Garrincha. Vavá completou a vitória por 4 a 2 e o Brasil 

estava em sua terceira final de Copa do Mundo na história. A essa altura, ninguém mais 

lembrava da primeira, somente da segunda e mais recente. A fé inabalável de que tudo 

correria como em 58 tomava conta do país.  

Se na Suécia toda a Europa acompanhou o show do Brasil na decisão, outras partes 

do mundo acompanhariam as imagens da decisão no Chile. “Pela primeira vez, a final de 

um campeonato mundial pode ser vista ao vivo pela televisão, em transmissão 

internacional, embora fosse em preto e branco e chegasse a poucos países.” (GALEANO, 

2009, p.119) Mas o Brasil ainda não receberia as imagens ao vivo, a emoção continuaria 

chegando pelo rádio. Apenas no outro dia após o jogo o vídeo tape chegava do Chile e era 

transmitido pela televisão.  

A final consumou a hegemonia canarinho. Vitória por 3 a 1 contra o bom time da 

Tchecoslováquia. Vavá e Garrincha foram artilheiros do Mundial e se juntaram a Leônidas 

(1938) e Ademir (1950), na galeria dos brasileiros que conseguiriam este feito. Uma grande 

festa começou no Chile, que torceu para o Brasil na final. Oduvaldo Cozzi, o visionário que 

lançou o repórter de campo, em sua narração no final do jogo afirmou: “Teeeeeeerminou! 

Teeeeeeeeeeeeeeeerminou! Teeeeeeerminou! Brasil Bi Campeão do Mundo! Brasil Bi 

Campeão do Mundo” A emoção de um dos maiores narradores esportivos do Brasil já 

previa o fim de uma era. Claro que o seu “terminou” era sobre o jogo, mas com o apito final 

do árbitro soviético Latychev, terminava também uma era em Copas do Mundo. O Mundial 

do Chile já começava a delinear o que o futebol e a Copa do Mundo da FIFA se tonariam 

dentro de alguns anos. 

Em 1962 começavam a delinear-se os aspectos comerciais para a 
viabilização do Mundial. Os interesses não eram tão somente no evento. E 
empresários italianos e espanhóis andavam em busca de novos valores. A 
televisão mexicana havia comprado os direitos para transmissão de todos os 
jogos. A mentalidade dos jogadores começava a mudar; não jogavam 
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somente pela camisa; o resultado financeiro era o objetivo de alguns. 
Contagiando a todos, os prêmios, o direito de arena e outros que tais, 
davam os primeiros passos. Tudo começava a ser comercializado. (FILHO, 
2004, p.98) 

 

Na chegada ao Brasil, a continuação da festa teve desfile em Brasília, onde o 

presidente Jango os recebeu. Desfile também no Rio de Janeiro, onde Carlos Lacerda 

recebeu os bicampeões mundiais. “O Brasil vence o jogo e a vitória é narrada como mais 

um triunfo da nação. A vitória passa a ser símbolo de uma nação que busca reconhecimento 

e tem no futebol um instrumento para mostrar suas qualidades.” (BARTHOLO et al, 2004, 

p.346) 

O discurso de que quem ganhou foi o país ainda estava em voga, como afirmou 

Leonel Brizola ao Jornal do Brasil, no dia 19 de junho de 1962: “uma vitória que aumenta o 

prestígio internacional do Brasil”. No mesmo dia, o jornal coloca como o Rio de Janeiro 

recebeu os campeões do mundo:  
Com uma explosão de alegria que durou várias horas – e que 

superou, em alguns pontos da Avenida Rio Branco, os momentos de maior 
entusiasmo já vividos pela Cidade, até mesmo no carnaval – o Rio recebeu 
ontem os bicampeões de futebol do mundo. Holofotes do Exército postados 
nos dois extremos – Praça Mauá e Praça Paris – iluminaram a maior e mais 
espontânea manifestação já prestada a alguém pelos cariocas. (JORNAL 
DO BRASIL, 19/061962, p.1) 

 
Se em 1958 o rádio e o futebol tiveram seus dias de glórias em seu “casamento 

perfeito”, 1962 serviu para revalidar os votos desse matrimônio. A identidade nacional 

difundida desde os anos 30, se reafirmava com o título. A segunda lua de mel entre os dois 

deu uma alegria aos brasileiros que percebiam que esse era o maior motivo para se 

comemorar num país em crise política. 

O futebol se tornava bandeira de políticos de diferentes partidos e ideologias. A 

conquista ajudou a amenizar a crise política em que o Brasil vivia. Nessa mesma semana do 

título, João Goulart indicaria San Tiago Dantas como Ministro da Fazenda, que mais tarde 

lançaria o Plano Trienal, e Tancredo Neves estava a poucos dias de se demitir do cargo de 

primeiro ministro. Mas as “forças terríveis” citadas por Quadros conseguiram quebrar essa 

onda de otimismo. O Brasil integrado e feliz pelo futebol através do rádio aguentaria apenas 

mais dois anos, quando os militares chegaram ao poder.  

Nesse novo governo, a televisão ganhou força e foi usada, como Vargas usou o 

rádio, para difundir paradigmas e dogmas da ditadura. A partir desta época, a televisão se 

torna popular, e o rádio encerra sua Era de Ouro.  
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A partir de 1964, quando o país tentava encontrar os caminhos do 

desenvolvimento, a televisão passou a ser considerada como um dos 
símbolos da modernidade pretendida. Nesse período, o país iniciou a 
execução das obras de ampliação e modernização do sistema de 
telecomunicações, criando a infra-estrutura que permitiu o surgimento e 
expansão das redes de televisão, que passaram a ter influência de 
abrangência nacional na promoção e venda de bens de consumo em larga 
escala. (MATTOS, 2002, p.94) 

 
A sociedade se tornava mais consumista com os avanços capitalistas e a TV vende a 

imagem. Aos poucos ela absorveu as grandes verbas publicitárias e deixou o rádio com as 

migalhas do banquete. 

Em 1966, toda a Copa do Mundo foi transmitida ao vivo para o mundo. O Brasil 

ainda ficaria de fora. Os VTs chegariam para as televisões, como em 1962, um dia após o 

jogo. Apenas com a Estação de Tanguá e Estação rastreadora de Itaboraí, em 1969, o Brasil 

estaria apto para receber transmissões internacionais via satélite, se integrando ao sistema 

mundial de comunicação por satélite. (MATTOS:2002) Por esse motivo, a Copa de 1970 

foi a primeira a ser transmitida ao vivo pela TV. Com a televisão presente, os interesses 

começaram a mudar. O esporte começaria a se transformar em um grande negócio e as 

imagens transmitidas via satélite para todo o mundo, em poucos anos, valeriam verdadeiras 

fortunas. “A partir de 1966 a Copa seria outra. Começaria o profissionalismo envolvendo 

atletas, federações e dirigentes. Era uma nova era, que por mais incrível que possa parecer, 

levamos tempo para assimilar definitivamente.” (FILHO, 2004, p.108)  

O rádio, que desde a Copa de 1938 foi dinâmico, onipresente, trazendo na hora as 

grandes emoções que os brasileiros viveram durante as Copas do Mundo, via seu 

monopólio de trazer o jogo ao vivo ser quebrado por um grande concorrente: a televisão. 

Mesmo assim, o novo concorrente teve que se valer das técnicas radiofônicas de narração 

para continuar trazendo emoção aos jogos, principalmente os de Copa do Mundo. 
 
A narração do jogo é o centro do espetáculo proporcionado pelo 

rádio esportivo. Para enriquecê-la, os locutores investem na criação de 
códigos de fácil compreensão por quem tenha um conhecimento prévio do 
futebol (dimensões e desenho do campo, posição e formato do gol, regras 
do jogo). Com essa linguagem repleta de expressões muitas vezes 
engraçadas e redundantes, eles recriam o ambiente e os movimentos da 
partida, acrescentando-lhes entusiasmo e multiplicando suas emoções. 
(NETTO, 1980, p. 24.) 

 

A Copa de 1962, além de encerrar a Era de Ouro do Rádio, encerrou também a era 
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dos jogadores que não ficaram ricos, do futebol alegre, da beleza do jogo por si só, do lado 

romântico do futebol. Depois dela, as competições da FIFA foram marcadas pelo futebol 

mais físico, da preparação, do resultado, do futebol que virou um negócio que passou a 

render bilhões de dólares.  

 

Considerações finais 

Através das transmissões esportivas via rádio, o público passou a acompanhar com 

maior intensidade o futebol brasileiro, a se apaixonar por ele, a escolher seu “time do 

coração”, a escalar sua Seleção Brasileira, vibrar e torcer por ela, a exacerbar suas emoções 

e seu nacionalismo, a influenciar novos talentos e craques, enfim fazer do Brasil o “país do 

futebol”. 

Até os dias de hoje, há torcedores que preferem ouvir as transmissões pelo rádio. 

Acham mais emocionantes. Há ainda aqueles que, por força do local de trabalho, 

sintonizam seus rádios para acompanharem os jogos de futebol, como taxistas e motoristas 

de ônibus. 

Percorrendo o mesmo caminho, saindo da elite e caindo no gosto popular, foi na 

década de 30 que futebol e rádio se tornaram a paixão nacional e conseguiram realizar a 

integração e a formação de uma identidade brasileira tão desejada por Getúlio Vargas. 

O Brasil, que se integrou e se uniu pelo rádio, se formou naquela época e traz até 

hoje suas características. O rádio foi o grande alicerce na construção da identidade nacional 

e, por mais que outros veículos tenham ajudado a moldar e dar corpo a essa obra, o rádio 

terá sempre seu papel fundamental: o da base de tudo. Por mais que a TV absorva grande 

parte do mercado publicitário, o rádio ainda a influencia e continua sendo o mais imediato 

veículo de serviço público do país.  

Nas Copas, em que vivia a sua Era de Ouro, o rádio ditou as pautas e as coberturas. 

Todo o clima de nacionalismo, de euforia na vitória e tristeza na derrota, surgiu com o 

rádio, e perdura até hoje. A TV narra o jogo no mesmo estilo do rádio, com emoção, mesmo 

sendo óbvio descrever o que já estamos vendo. As características do rádio precisam estar 

presentes para transmitir a mesma paixão e emoção do jogo. Dessa forma, ele continua vivo 

nas coberturas das Copas do Mundo e nas transmissões esportivas. Os radinhos, hoje dão 

lugar aos celulares modernos que têm acesso ao rádio e que continuam sendo fonte de 

informação e de emoção no esporte para o ouvinte. 
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