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Resumo:  

Para que se entenda a importância política do futebol, como meio de controlar os 

indivíduos, parte-se do conceito de massa (cf. Canetti) e diferentes tipos, para entender o 

“esporte das massas” como expressão da reunião de indivíduos, aglomerados para dar vazão 

às suas emoções. Apoia-se também em Freud, LeBon, Hannah Arendt, Foucault e outros. 

Utilizam-se os conceitos de dissenso e catarse, para que se situe a importância desse esporte 

para alívio das emoções, de modo que se torne viável o incentivo aos campeonatos, que 

favorecem o controle das massas pelo poder. Comprovam-se com fatos ocorridos durante a 

Ditadura Militar, governo Médici, a fim de provar que, o futebol, sublima a agressividade 

humana individual, ou com os indivíduos dentro da massa, para que o poder se exerça em 

função da legitimação e/ou duração. Usam-se os métodos dialético e empírico para que se 

efetive essa análise, com base também em documentos bibliográficos. 
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As Massas e o futebol: 

 Elias Canetti (1995), ao estudar a massa, refere-se ao temor que o ser humano possui de ser 

tocado e afirma que todas as distâncias que o homem criou em torno de si surgiram desse 

temor. Resultam, então, os fechamentos nos quais as pessoas sentem-se seguras, como 

exemplo, as próprias casas. Essa aversão, segundo o autor, remonta à ideia de garra, raiz do 

verbo agarrar que com duplo sentido pode significar tanto contato inofensivo como 

agressão. O medo do contato não nos abandona quando estamos em lugares públicos, no 

meio de inúmeras pessoas. Mas o homem só escapa desse medo, quando está “imerso na 

massa”. No meio dela, as diferenças se apagam, as distâncias sociais se anulam, logo a 

massa inverte o temor de ser tocado.  

Canetti apresenta a massa aberta que interessa como contraponto à massa fechada, que é 

típica a dos torcedores que comparecem ao estádio de futebol, para assistir ao jogo. A 

massa aberta surge repentinamente e nela todos têm pressa de chegar onde se encontra a 

maioria; além disso, outra característica dela é que os indivíduos mostram certa 

espontaneidade e ânsia de crescimento sem limites prefixados; quando ela para de crescer, 

desintegra-se. Mas sua característica principal é a meta, ou um ponto de atração 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no  GP Publicidade e Propaganda DT 2 – Propaganda Política no  XII Encontro dos 

Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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fundamental para a formação dela. Um exemplo de massa aberta é uma concentração 

espontânea de indivíduos para ver um incêndio no centro da cidade. 

Já a massa fechada, tem como característica diferenciadora da massa aberta, o limite onde 

se estabelece (casa, templo, estádio de futebol etc). O limite identifica-se por um ato de 

recepção, por exemplo, pagar ingresso para entrar no estádio, a fim de assistir ao jogo. Mas, 

quando o espaço está repleto, lá ninguém mais é admitido, para impedir um aumento 

desordenado e, assim, retardar e dificultar a desintegração. Sua estabilidade é compensada 

pela contenção do crescimento e conta com a repetição, o que garante a sua existência (os 

membros da massa voltam a se reunir). Em relação ao jogo de futebol, a repetição sempre 

ocorre nos campeonatos, quando os times voltam a se defrontar. Contudo, quando o jogo 

termina, todos saem às ruas para comemorar a vitória, ou protestar contra alguma coisa de 

que discordam, quando julgam um erro de arbitragem, por exemplo. Nesse momento, a 

massa fechada sofre o que Canetti denomina estouro, que é a repentina transição para a 

massa aberta. 

Segundo o autor, a massa contém várias propriedades: a ânsia de crescimento, que não tem 

limites, exceto nas massas fechadas, nas quais pode ocorrer o estouro, que produz a 

igualdade absoluta que jamais é colocada em dúvida pela massa; o amor à densidade que é 

máxima no momento da descarga; e a direção que é comum e intensifica o sentimento de 

igualdade: é a meta comum a todos, que se faz pela descarga das diferenças individuais e 

hierarquias sociais, no momento em que os homens libertam-se de suas diferenças. Dentre 

as propriedades da massa, no futebol especificam-se a descarga que significa que, dentro da 

massa os indivíduos perdem as diferenças sociais, status, ou seja, todos se tornam iguais, 

pois no estádio, durante a partida, as hierarquias sociais são abandonadas; a densidade 

fortalece-se por causa da paixão pelo time e por causa do desejo de vencer. 

O sentimento de perseguição (citado pelo autor) corresponde a um inimigo fora da massa, 

por meio do qual ela se sente ameaçada de destruição. Diferente da imagem do inimigo, 

que, nas guerras, é colocado como uma ameaça externa, o que torna a massa mais coesa, no 

futebol, o inimigo é o time adversário e todos os torcedores dele, que ameaçam o time, pela 

possibilidade da derrota, ou seja, usando a expressão do autor que metaforiza a situação, 

comparando a massa como vivendo em uma fortaleza, cujo inimigo se acha do outro lado 

das muralhas e, outro, em seu próprio porão. No caso do futebol, acredita-se que o inimigo 

não está fora da fortaleza, mas dentro dela, no campo de futebol (ou de batalha), ao qual se 

acrescentam as regras do jogo e todos aqueles que as impõem: o juiz, os bandeirinhas etc. 
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      A repetição dos jogos e no interior deles garante a existência do futebol, mas como nas 

religiões universais, nele há também a domesticação, porque o esporte cria uma relação de 

dependência dos torcedores em relação ao time, cuja aspiração é que o número “desses 

fiéis” aumente para ampliar o domínio da crença no esporte. Como nas religiões, nas 

empresas esportivas existe certa desconfiança em relação à massa, devido à possibilidade de 

deserção do corpo constituído, por esse motivo desejam o aumento do número de 

torcedores
2
. Portanto, o ritual é fator importante para a domesticação, uma vez que, como 

nas religiões, o futebol reúne a massa em determinados espaços e momentos com atividades 

sempre idênticas. Nesse sentido, outra semelhança a ser indicada é o ritmo, que garante a 

repetição imanente ao ritual. 

A expressão numérica do poder da torcida sustenta-se pela repetição das frases, “jingles”, 

gestos e outras linguagens, cuja repetição configura o ritmo. O homem primitivo conhecia 

os animais pelo ritmo de seus movimentos e a forma mais primitiva de escrita que aprendeu 

a ler foi a das pegadas – “era uma espécie de notação musical rítmica que sempre existiu; 

ela se imprimia automaticamente no solo mole e o homem que a lia a associava aos ruídos 

inerentes a sua formação” (CANETTI, 1995, p..30). Em atitude de ameaça, para amedrontar 

o inimigo (animais ou humanos) e inibi-lo, procuravam usar o ritmo dos próprios pés 

marcados em uma dança com tal intensidade, que lhes supria o número deficitário de 

caçadores (ou guerreiros). Assim, também se expressa a massa de torcedores para simular o 

apoio aos jogadores que a representam e para intimidar a torcida do time adversário. Há os 

pulos, os braços erguidos em conjunto etc.  

Os momentos de silêncio da parte da torcida correspondem ao que esse autor denomina 

estancamento; pois é uma forma de espera, na qual os desejos de ação se reprimem e, por 

isso, se rompem com uma violência maior. Mas a paciência da espera torna a descarga 

indispensável; nela ocorrem gritos quando o time marca o gol que foi esperado durante todo 

o jogo. Assim, assistir ao jogo de futebol, constitui a meta do indivíduo que se insere na 

massa, para atingi-la de forma rápida, ou seja, vencer o time adversário, como simulação de 

uma guerra sublimada
3
 pelo esporte.  

                                                 
2
 Em 2008, a autora realizou orientação,  na disciplina de Projeto de Pesquisa Científica em Comunicação 

Mercadológica,  aos estudantes do 4º ano de Publicidade e Propaganda da PUC-Campinas,  que tinham como 

cliente um clube de futebol que pretendia ter a maior torcida do Brasil em 2011. 
3
 Freud assim explica a sublimação: “(...) As relações de um instinto com a sua finalidade e com o seu objeto 

também são passíveis de modificação; ambos podem ser trocados por outros embora sua relação com seu 

objeto seja,  não obstante, a que cede mais facilmente. Um determinado tipo de modificação da finalidade e de 

mudança do objeto, na qual se levam em conta nossos valores sociais, é descrito pornôs como ‘sublimação.. 

(Freud,  Conferência XXXI, A Dissecção da Personalidade Psíquica, p.121) 
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Se houver a vitória do time em torno do qual a massa se aglomera, tem-se uma situação 

como a da massa de inversão, cujo exemplo é a situação revolucionária, na qual massa se 

envolveu, devido ao fato de ter vivido oprimida, durante muito tempo, o que a induz à luta 

pela liberação conjunta das regras da opressão a que esteve submissa. 

Embora se tenha analisado as massas que assistem ao jogo de futebol diretamente no 

estádio, a mesma análise referenda a massa televisiva ou eletrônica, que pode ser aberta, 

quando um evento foi produzido por uma empresa de televisão e é retransmitido ‘ao vivo’ 

para os espectadores que se encontram em um espaço aberto sem qualquer limite; além 

desse, as massas eletrônicas podem concentrar-se em recintos fechados, tendo seu 

crescimento contido pelo pagamento de ingresso e cuja repetição pode ocorrer todos os 

anos, por exemplo, a transmissão  de jogos da Copa do Mundo, por meio de grandes telas 

de televisão. Mas, a característica predominante das massas eletrônicas é a sua 

concentração doméstica, por isso elas são difusas, ou seja, não se circunscrevem a um 

determinado e único lugar nem aberto, nem fechado. Elas, simplesmente, localizam-se no 

espaço da intimidade doméstica, em sua maioria, como se tivessem optado pela estratégia 

do disfarce da fragmentação. Contudo, é preciso reafirmar que as reações ocorrem da 

mesma maneira e intensidade, quando o torcedor se encontra em um estádio, visto que a 

televisão é meio que suscita emoção nas massas.
4
 Esse meio também se preocupa com a 

domesticação das massas, tendo em vista o crescimento do índice de audiência; também 

possui ritual para satisfazer os telespectadores que gostam de determinado programa, por 

exemplo, os jogos de futebol aos domingos, feriados, ou à noite; portanto, há também 

preocupação com o aumento da audiência para que os patrocinadores possam vender os 

produtos veiculados; a deserção de espectadores significa a redução da audiência assim 

como a redução de mercado para os produtos divulgados etc.  

É preciso esclarecer que essa concepção de massa de Elias Canetti é reiterada por outros 

estudiosos. Freud (Psicanálise) e Le Bon. Freud, ao apresentar a posição de Le Bon sobre a 

atuação grupal, vai-lhe acrescentando os fundamentos da Psicanálise, que observa que o 

indivíduo em grupo perde o sentimento de responsabilidade e “adquire um sentimento de 

poder que lhe permite render-se aos instintos.” (FREUD, 1969, p.97), porque dentro do 

grupo eliminam-se as repressões de seus impulsos, visto que tudo o que é mau na mente 

humana aparece como uma predisposição. No grupo, há o desaparecimento da consciência. 

                                                 
4
 A tese de autora analisa a recepção televisiva pela massa. Adorno Silva, Dulce Adélia, A Mente Controlada. 

FE/UNICAMP, 2001 
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Segundo Le Bon, no grupo, há um tipo de contágio, que surge como se fosse um fenômeno 

de ordem hipnótica, acrescentando que o indivíduo perde sua personalidade consciente e 

obedece a todas as sugestões do operador, sacrificando seu interesse pessoal em função do 

interesse coletivo. Freud acrescenta que, quando “um grupo é crédulo e aberto à influência, 

não possui faculdade crítica e o improvável não existe para ele. Pensa por imagens, que se 

chamam umas às outras por associação” (Ibidem, p.101), dentro dele, os sentimentos são 

simples e exagerados, por isso desconhece a dúvida e a incerteza. Le Bon também comenta 

a repetição como importante para a sustentação do grupo, a obediência à autoridade etc.  

Para Freud, no grupo “os indivíduos devem ter algo em comum uns com os outros, um 

interesse comum num objeto, uma inclinação emocional semelhante numa situação ou 

noutra e certo grau de influência recíproca” (Ibidem, p. 109). Como a massa de torcedores 

de um time de futebol, os indivíduos são arrastados por um impulso comum, com exaltação 

e intensificação da emoção, cujo contágio se faz por reação simpática: através do contágio 

emocional. Dentro da massa, há alteração na atividade mental dos indivíduos, o que leva a 

submissão deles à emoção; sua capacidade intelectual é reduzida; são dois processos que 

provocam a aproximação dos indivíduos e isso tudo só pode ser alcançado pela remoção da 

inibição aos instintos. Nos grupos, a intolerância entre os indivíduos se desvanece e dá 

lugar à identificação que “é conhecida pela psicanálise como a mais remota expressão de 

um laço emocional com outra pessoa, como o caso do complexo de Édipo, que toma o pai 

como modelo” (Ibidem). O fenômeno da sugestão no grupo não é apenas exercido pelo 

líder, mas de um indivíduo sobre o outro.  

Anular a consciência, viver as emoções intensamente, como se não houvesse controle 

mental, leva os indivíduos à depuração das emoções, conhecida desde a Antiga Grécia 

como catarse. Essa é uma das funções dos esportes de massa, como o futebol, incentivada, 

apoiada e favorecida pelo poder  político. Isso ocorria também com a tragédia, na Grécia. 

A indagação que se coloca, depois da análise da massa de torcedores do futebol, é a que se 

dirige à constatação de que o indivíduo da massa passa a agir instintivamente, expressando 

suas emoções de modo coletivo, ou seja, saber por que as pessoas se destituem de suas 

individualidades e de sua consciência para aderir à uniformidade do grupo. Se há certa 

anulação da individualidade (identidade, personalidade), que interesse social e político há 

em manter, patrocinar e investir nos campeonatos. 

 

O Poder, o Dissenso e o Futebol  
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A política não pressupõe um sistema perfeito, estável e imutável, pois, se assim fosse, 

estaríamos limitados à vida animal instintiva sem capacidade de pensar em função do 

desenvolvimento humano e da evolução social, que também se realiza pelo fabrico.  Logo, a 

discordância faz parte do senso crítico que modifica a condição humana e social e 

incomoda, sobremaneira, o poder instituído. 

Assim, para situar o dissenso, passa-se a explicitar o significado da política, em nossa 

reflexão, que contextualiza o dissenso, cuja compreensão é fundamental, para que se possa 

entender o conflito como contraponto ao poder instituído e a importância dos esportes de 

massa, a fim de que ele possa controlar ou atenuar a reação das massas que se lhe opõem. 

Por isso, analisa-se, em seguida a diferença entre potência e poder e a ação deste para 

controlar as massas. 

O homo politicus caracteriza-se pelo “sentimento de potência, o desejo permanente de se 

superar, de superar os outros, de conquistar vitórias, pequenas ou grandes, de dominar 

alguém ou alguma coisa” (FREINET, 1998, p.190).  Logo, é o sentimento de potência que 

cria o homo politicus:  aquele que busca poder e deseja seu exercício, mesmo tendo 

conhecimento de que no poder não há lugar para todos, muito menos para a maioria. 

Portanto, concorda-se com Rancière (2006, p.369) quando afirma que a política estabelece, 

para o seu exercício suas próprias convenções, que instituem o ato de governar não pela 

reciprocidade entre atores e receptores, mas pela imposição de regras dos que governam 

sobre os governados.  

Lebrun faz a diferença entre potência e poder,  declarando que “a potência” designa uma 

virtualidade; por outro, uma capacidade determinada, que está em condições de exercer-se a 

qualquer momento”,  por meio da força a qual define assim: “é a canalização  da potência, é 

a sua determinação.” (2000, p. 11).  Acrescenta ainda, citando Max Weber: ““Potência 

(Macht) significa toda oportunidade de impor a sua própria vontade, no interior de uma 

relação social, até mesmo contra resistências, pouco importando em que repouse tal 

oportunidade.”” (p.12).  A diferença entre potência e poder é o fato de que este planeja, 

explicita-se de “uma maneira muito precisa, sob a forma de ordem (comando) que deve ser 

atendida, obedecida, aceita por um grupo de pessoas. E, nesse sentido, o poder, quando 

instituído, denomina-se política: ““A atividade social que se propõe a garantir pela força, 

fundada geralmente no direito, a segurança externa e a concórdia interna  de uma unidade 
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particular...””
5
 (p.11)  Assim o poder alicerça-se na dominação para seu exercício e 

sustentação.  

O poder de controle, a que Rancière chama poder de polícia, se exerce sobre a maioria, por 

meio do esquadrinhamento, a fim de que haja reiteração das leis estabelecidas pelo poder.  

É interessante observar que a democracia só tem lugar quando ocorre o dissenso, ou seja, a 

discordância com os que possuem o que é necessário para governar. Como diz ou autor: “É 

a parte que se identifica com o todo exatamente em nome da injustiça que lhe é feita pela 

“outra” parte; por aqueles que são alguma coisa, que tem propriedades, títulos para 

governar” (Idem, p.371). Assim, o dissenso, o conflito, a oposição, “a luta de classes é a 

própria política”. (ibidem). 

Mas, no momento em que considera o dissenso como a política, visto que realmente é ele 

que modifica o caminho traçado pelo poder, lança mão do termo polícia como o exercício 

instituído do controle, ou seja, o que impõe a vigência e o cumprimento das convenções 

estabelecidas em função da duração e legitimação do poder instituído. Contudo, se o 

dissenso faz parte da política, essa discordância necessária, carrega consigo as ações típicas 

do homem natural como a agressividade, o que dificulta, impede ou bloqueia o poder, 

enfraquecendo-o.  Sabe-se que o poder é numérico, ou seja, depende do apoio da maioria 

para se manter,  portanto, desde a Antiguidade, ele lança mão dos jogos olímpicos e da arte. 

sendo a mais importante a tragédia, porque aliviava o estresse por meio da identificação 

emocional da massa com as personagens. Denomina-se catarse, o fenômeno que tem como 

consequência a depuração das emoções. 

Sem dúvida alguma, se o poder instituído se exerce em função de sua permanência e 

legitimação, lança mão de regras, normas, leis, expressando-se por meio de linguagens 

previamente instituídas, para conquistar a massa. Ele pensa, faz planos em função do 

controle, portanto usa convenções para se impor sobre a massa, dentre elas o futebol, 

atualmente, é de suma importância. Conforme afirma Foucault, ele não diz apenas “não, 

mas produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo 

como rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância 

negativa que tem por função reprimir.” (FOUCAULT, 1996, p 8).  Acrescenta-se às ações 

do poder enumeradas por Foucault, o controle do dissenso, que engloba as emoções 

humanas.  

                                                 
5
 Lebrun está citando Julien Freund, Qu’est ce que la Politique?, p.177) 
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Além de se expressar ostensivamente por meio de linguagens como objetos e espaços que 

ele fabrica: empresas, grandes monumentos, estátuas e praças-, símbolos que produz: 

bandeiras, brasões - e imagens que cria e edita: signos técnicos: fotos, imagens de cinema, 

TV, Internet, hinos etc, que se proliferam no meio social, impondo sua força ideológica 

reforçada pelo discurso que produz, organiza grandes eventos esportivos, aos quais a massa 

comparece, vive emoções instintivas como a agressividade, extravasando-as, tornando-se, 

quando o time da grande massa vence, um rebanho aliviado das opressões e tão feliz que, 

por certo tempo, não se manifestará enquanto oposição, por meio de manifestações, greves 

etc. 

O investimento no esporte das massas – o futebol - é a expressão do poder que se torna 

grandiosa, reforçando principalmente o Estado. Se, conforme Burdeau, o Estado é uma 

idéia
6
, ele se manifesta por meio dos sistemas de linguagens que afetam a vida de todos os 

cidadãos. Portanto, o Estado se expressa, de modo a construir uma rede ideológica de 

relações que pretende o consentimento da maioria dos cidadãos, sem o qual ele se 

enfraquece.  

Assim, o poder instituído investe politicamente e economicamente na produção de espaços, 

por meio de construção de objetos – empreendimentos e monumentos - que expressam a 

grandiosidade do poder, porque, como uma convenção ideológica, tem por fim contentar as 

massas, propiciando-lhes o alívio das emoções para reduzir o dissenso e para ele conseguir 

a legitmação.  Passa-se à análise do uso do futebol pela Ditadura Militar, o que produziu 

efeitos sobre os indivíduos da massa, insatisfeitos com o poder totalitário. 

 

O Futebol na Ditadura Militar 

O poder sempre se exerce de maneira grandiosa, principalmente no Estado totalitário. Se o 

Estado é uma idéia, ele se manifesta por meio de linguagens que afetam a vida de todos os 

cidadãos, como é o caso do futebol. Portanto, o poder se manifesta indiretamente, de modo 

a construir uma rede ideológica de relações com a massa, visto que pretende o 

consentimento da maioria, sem o que ele se enfraquece. 

 O Estado totalitário impõe-se pelo controle, pela força e pela disciplina. Os homens 

tornam-se força de trabalho tendo em vista a utilidade econômica máxima: “diminuição de 

sua capacidade de revolta, de resistência, de luta, de insurreição contra as ordens do poder, 

                                                 
6
 Georges BURDEAU, em O Estado,  2005, p. X.  afirma : “Não tendo outra realidade além da conceptual, ele 

só existe porque é pensado”.
6
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neutralização dos efeitos de contrapoder, isto é, torna os homens dóceis politicamente.” 

(FOUCAULT, 2005, p. XVII) - porque o regime suprime a idéia do cidadão participante da 

polis para situá-lo na massa. Portanto, o poder de polícia aumenta, pela abolição dos 

direitos, enfim limita o indivíduo à dominação do poder por meio do terror.   

Como já visto anteriormente, na massa, o indivíduo despoja-se de sua identidade, perde sua 

individualidade e passa a agir em função do todo; também nela, as hierarquias sociais são 

abandonadas, portanto age em função de uma liderança externa. Ele deixa de ser cidadão, 

que pensa, debate e forma opinião, para apenas reagir direcionado por uma meta. 

Na relação do líder com as massas, assim se refere Arendt: “Os movimentos totalitários 

objetivam e conseguem organizar as massas – e não as classes, (...) nem os cidadãos com 

suas opiniões peculiares quanto à condução dos negócios públicos(...). Todos os grupos 

políticos dependem da força numérica...”(ARENDT, 1989, p. 358). No entanto, o consenso 

é dissimulado por ações planejadas que visam à conquista das massas e a consequente 

redução do dissenso. 

Na época da Ditadura Militar no Brasil, na década de 70, no governo Médici, o poder 

totalitário enfrentava o dissenso das massas e da minoria ativista que não concordava com o 

cerceamento das liberdades, de expressão de locomoção etc. O dissenso era expresso por 

ações subversivas dos movimentos de esquerda como guerrilhas, assalto a bancos, sequestro 

de autoridades estrangeiras. Fazia-se necessário criar estratégias políticas para coibir a 

oposição, cujo dissenso imprimia fortes pegadas políticas de discordância no espaço do 

poder. 

O governo Médici, assimilando a estratégia de F. D. Roosevelt, que fora utilizada por 

Vargas, cria em 1968 a AERP (Assessoria Especial de Relações Públicas), “com o objetivo 

de criar um único centro de propaganda do governo” (SKIDMORE, 1988, p.221). A equipe 

(jornalistas, psicólogos e sociólogos) decidia os temas, o enfoque e contratava as agências 

de propaganda para produzirem documentários para TV e cinema e matéria para os jornais 

(apud). Mensagens como: “Você constrói o Brasil!”; “Brasil, conte comigo!!; “Ninguém 

segura este país!”; etc - eram amplamente veiculadas por meio de adesivos colados nos 

parabrisas dos automóveis. A televisão também foi amplamente utilizada como meio de 

legitimação do poder, na luta pela conquista das massas.  

Todavia, a estratégia mais importante de que se lançou mão, para refrear o dissenso e 

legitimar o poder, foi o futebol. O governo investiu amplamente na seleção brasileira que 

iria para a Copa do México, começando com a substituição do técnico, depois com forte 
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investimento no treinamento  dos jogadores e, sobretudo, de perto, o acompanhamento 

dessa preparação do time.  

Tendo consciência da importância do futebol para as massas, não apenas para a minoria que 

pôde viajar para o México para assistir ao campeonato mundial, mas, sobretudo, para a 

grande maioria que só poderia acompanhar os jogos transmitidos, o governo impôs 

facilidades, para que a massa adquirisse aparelhos de televisão e, assim, pudesse 

acompanhar de perto, como massa televisiva, a retransmissão dos jogos.  

A vitória do Brasil, na Copa de 70, disfarçou a repressão militar que teve como 

consequência uma grande quantidade de revolucionários mortos ou exilados. O período, 

devido à grande violência repressiva, foi cognominado Anos de Chumbo, mas conquistou a 

simpatia da massa devido ao esporte que alivia as tensões e, quando vitorioso, a massa 

explode em alegria que esconde a repressão às liberdades individuais. Além da conquista do 

título de campeão, que se expressou para os indivíduos da massa como se fosse a vitória 

sobre uma guerra, foi também a depuração das emoções reprimidas pelo regime em vigor. 

Explorando melhor a estratégia política que deu certo, cada um dos jogadores recebeu, em 

consequência da vitória, um prêmio de US$ 18.500, livres de impostos. A divulgação de 

fotos do presidente “linha dura” entre os jogadores, o uso da marchinha (“Pra frente Brasil, 

salve a seleção!) em comemorações oficiais e grande quantidade de cartazes que mostravam 

Pelé, que saltava após marcar o gol, carregava a frase “Ninguèm segura mais este país!”- 

compunham o arsenal de produtos destinados à legitimação da ditadura, que divulgava a 

imagem pretendida. O futebol convalidava para as massas, a proposta de crescimento 

econômico, mascarando o dissenso e as atrocidades cometidas pelo poder, porque para o 

poder interessa o consenso, mesmo que seja aparente. 
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