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RESUMO: O presente artigo discorre sobre como o esporte, em especial o futebol, foi instrumentalizado pelos 

regimes argentinos no século XX. Dividido em três partes, o primeiro trecho do trabalho se debruça sobre os 

sentidos da identidade nacional argentina atrelados ao crescimento do futebol a partir dos anos 1940 e de como 

o futebol está intrinsecamente relacionado ao poder. A relação polêmica entre o ditador Jorge Rafael Videla 

com a cúpula da FIFA e com a seleção albiceleste na Copa de 1978, sediada e vencida pela própria Argentina 

em pleno regime militar, é o tema da segunda fração do texto. Os exilados da ditadura sul-americana na Europa 

incitaram um movimento de boicote ao turbulento Mundial do fim dos anos 70 que reverberou nas principais 

mídias de França e Holanda, cuja seleção acabaria perdendo a final para a Argentina num Monumental de 

Núñez repleto de simbolismos tanto pró quanto contrários ao regime militar. Por fim, trata-se da Copa de 1986 

que pôs frente a frente em campo nas quartas-de-final os beligerantes da Guerra das Malvinas de quatro anos 

antes e das repercussões políticas e culturais da vitória futebolística de uma Argentina já democrática, sagrada 

campeã com a ajuda da mão de Deus na cabeçada de Diego Armando Maradona. Utilizou-se, principalmente, 

de uma extensa revisão bibliográfica e de consultas a filmes oficiais das Copas e de documentários. Contudo, 

fontes primárias e da mídias esportivas argentina, brasileira e francesa são de fundamental importância para 

analisar a conjuntura da época.  

Palavras-chave: Copa do Mundo, Ditadura Argentina, Guerra das Malvinas, Política e Futebol. 

Resumen: El presente artículo habla de como el deporte, especialmente el fútbol, fue usado por los regímenes 

argentinos en el siglo XX. Dividido en tres partes, el primer tramo profundiza sobre los sentidos de la identidad 

nacional argentina enganchada al crecimiento del fútbol comenzando en los anos 1940 y de cómo el fútbol está 

intrínsecamente relacionado con el poder. La polémica relación del dictador Jorge Rafael Videla con la cumbre 

de la FIFA y con la selección Albiceleste en el Mundial de 1978, organizado y ganado por Argentina en el 

medio del régimen militar, es el tema de la segunda fracción del texto. Los exiliados de la dictadura 

sudamericana en Europa incitaron un movimiento de boicot al turbulento Mundial al final de los años 70 que 

repercutió en los principales medios de comunicación de Francia y Holanda, cuya selección acabaría perdiendo 

la final ante Argentina en un Monumental de Núñez lleno de simbolismos tanto pro cuanto contrario al régimen 

militar. Finalmente, es en el Mundial de 1986 que se enfrentaron a los beligerantes de la Guerra de Malvinas 

de cuatro años antes en cuartos de final y las repercusiones políticas y culturales de la victoria futbolística de 

una Argentina campeón y ya democrática con la ayuda de la mano de Dios en el cabezazo de Diego Armando 

Maradona. Se utilizó, principalmente, de una extensa revisión bibliográfica y de consultas a películas y 

documentales oficiales del Mundial. Sin embargo, las fuentes primarias y los medios deportivos de Argentina, 

Brasil y Francia son de fundamental importancia para analizar la situación de aquella hora.  

Palabras-clave: Copa del Mundo, Dictadura Argentina, Guerra de Malvinas, Política y Fútbol. 
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1. Política, Futebol e Metodologia 

“Poucas coisas ocorrem, na América Latina, que não tenham alguma relação, direta ou 

indireta, com o futebol” e poucas frases são tão precisas para sintetizar a importância deste 

esporte no continente como esta do uruguaio (GALEANO, 2013, p. 356). Pode-se 

argumentar que o polo do futebol globalizado atualmente é a Europa, que atrai jogadores3 e 

torcedores sul-americanos e dinheiro do mundo todo. Principal clube francês do momento, o 

Paris Saint-Germain é presidido pelo empresário catari Nasser Al-Khalaïfi, braço direito do 

xeique Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir do país que sediará o Mundial FIFA de 2022. A 

transferência bilionária de Neymar do Barcelona de Lionel Messi para o PSG fez, inclusive, 

com que o clube catalão rompesse o patrocínio com a estatal Qatar Airways4. O centroavante 

uruguaio Luís Suarez, que compôs o famoso trio de ataque blaugrano “MSN” com o 

brasileiro e o argentino supracitados, hoje joga pelo Atlético de Madrid, patrocinado em 2014 

pelo estado do Azerbaijão5.  

 Talvez a mais marcante intersecção entre política e futebol se deu, de fato, no 

continente europeu (AGOSTINO, 2002, p. 89). O Dínamo de Kiev derrotou a seleção de 

Hitler em meio à ocupação nazista na Ucrânia em 1942. O resultado, fora do campo, foi o 

fuzilamento dos onze vencedores no vestiário (GALEANO, 2013, p. 66). Antes de voltar à 

América Latina, vale ressaltar outros políticos pelo mundo que fizeram do futebol sua 

plataforma eleitoral. Silvio Berlusconi se elegeu primeiro ministro italiano com o lema 

“Força Itália”, nome do partido que criou repercutindo o grito da torcida do A. C. Milan, 

clube de que esteve à frente por 31 anos6.  

                                                           
3 Na Copa de 2018, na Rússia, os sul-americanos classificados Brasil, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia 
tinham mais jogadores convocados que jogavam por clubes da Europa que da América.  
4 MARSDEN, Samuel. Magoado por perder Neymar para o PSG com dinheiro do Catar, Barcelona rompe de 
vez com o país. ESPN FC, 27 set. 2017. Disponível em <http://www.espn.com.br/noticia/730520_magoado-
por-perder-neymar-para-o-psg-com-dinheiro-do-catar-barcelona-rompe-de-vez-com-o-pais-entenda> 
5 GIBSON, Owen. Azerbaijan’s sponsorship of Atlético Madrid proves spectacular success. The Guardian, 1 mai. 
2014. Disponível em <https://www.theguardian.com/football/2014/may/01/azerbaijan-sponsorship-
atletico-madrid-spectacular-success> 
6 AUGUSTO, Sério. O lobisomem Berlusconi. O Estado de S. Paulo, 29 nov. 2009.Disponível em 
<https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,o-lobisomem-berlusconi,473832> 

http://www.espn.com.br/noticia/730520_magoado-por-perder-neymar-para-o-psg-com-dinheiro-do-catar-barcelona-rompe-de-vez-com-o-pais-entenda
http://www.espn.com.br/noticia/730520_magoado-por-perder-neymar-para-o-psg-com-dinheiro-do-catar-barcelona-rompe-de-vez-com-o-pais-entenda
https://www.theguardian.com/football/2014/may/01/azerbaijan-sponsorship-atletico-madrid-spectacular-success
https://www.theguardian.com/football/2014/may/01/azerbaijan-sponsorship-atletico-madrid-spectacular-success
https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,o-lobisomem-berlusconi,473832
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Fundado em 1936 como Beitar Jerusalém FC por um líder do movimento juvenil 

sionista, o time israelense hoje leva oficialmente o nome de Donald Trump em seu escudo 

após o presidente norte-americano ter dito reconhecer Jerusalém como capital de Israel. De 

torcida declaradamente racista, o clube foi comprado em 2005 pelo russo-israelense Arcadi 

Gaydamak, que também é dono da equipe de basquete Hapoel Jerusalém. De posse das duas 

maiores agremiações esportivas do país, Gaydamak também fundou o partido “Justiça 

Social” e é rotineiramente cogitado como candidato a prefeitura de Telavive7.  

 Antes de ser nomeado prefeito de Maceió, eleito deputado federal, governador de 

Alagoas e finalmente presidente da república, Fernando Collor de Mello (atualmente no 

PROS) foi presidente com apenas 24 anos de idade do Centro Sportivo Alagoano8. Renan 

Calheiros (MDB), também alagoano, emplacou o empresário Rafael Tenório como seu 

suplente no Senado Federal. Tenório, assim como fizeram o filho e o primo de Fernando 

Collor, ocupa a presidência do CSA. 

 Ministro da Saúde de Collor, Alceni Guerra (DEM) foi vice-presidente do Coritiba 

Foot Ball Club de 2015 a 20189. A suplência no Senado parece ser a continuidade política 

também no Paraná. Joel Malucelli, ex-presidente do Coritiba na segunda metade da década 

de 1990, é suplente do senador Álvaro Dias (PODEMOS). A Câmara de Vereadores de 

Curitiba conta, hoje, com o ex-atleta do Club Athletico Paranaense, Paulo Rink (PL), e com 

um ex-presidente do conselho coritibano, Pier Petruzziello (PTB). Nas eleições de 2020, três 

ex-jogadores de Coritiba, Athletico e Paraná Clube concorreram ao cargo de vereador10. 

Darci Piana, vice-governador do estado, presidiu o Paraná Clube entre 1992 e 199311. O 

                                                           
7 FOREVER Pure. Direção de Maya Zinshtein. Israel: Inside Out Films, 12 jul. 2016. (85 min) 
8 REVISTA PLACAR. Edição 1.030. A Primeira Presidência, p.14 e 15. 16 mar. 1990 

9 MARTINS, Robson. Vice do Coxa, Alceni Guerra admite ter data para deixar o clube. Gazeta do Povo, 18 

abr. 2017. Disponível em <https://www.gazetadopovo.com.br/esportes/coritiba/vice-do-coxa-alceni-guerra-

admite-ter-data-para-deixar-o-clube-5q6oc6l4gtm4ektnjo3vyzpv9/> 
10 SOUZA, Diego. FONTES, Juliana. Quem são os boleiros candidatos a vereador em Curitiba e no Brasil? 

Tribuna, 02 out. 2020. Disponível em <https://www.tribunapr.com.br/esportes/eleicoes-2020-candidatos-ex-

jogadores-futebol/> 
11 BITTAR, William. Quem é Darci Piana, eleito vice-governador do Paraná. CBN Curitiba, 08 out. 2020. 

Disponível em <https://cbncuritiba.com/quem-e-darci-piana-eleito-vice-governador-do-parana/> 

https://www.gazetadopovo.com.br/esportes/coritiba/vice-do-coxa-alceni-guerra-admite-ter-data-para-deixar-o-clube-5q6oc6l4gtm4ektnjo3vyzpv9/
https://www.gazetadopovo.com.br/esportes/coritiba/vice-do-coxa-alceni-guerra-admite-ter-data-para-deixar-o-clube-5q6oc6l4gtm4ektnjo3vyzpv9/
https://www.tribunapr.com.br/esportes/eleicoes-2020-candidatos-ex-jogadores-futebol/
https://www.tribunapr.com.br/esportes/eleicoes-2020-candidatos-ex-jogadores-futebol/
https://cbncuritiba.com/quem-e-darci-piana-eleito-vice-governador-do-parana/
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Paraná é marcado pela recorrência de nomes da política local que se fizeram no meio 

futebolístico (LAIBIDA, 2014, p. 46), mas esse fenômeno se estende por todo o país. O atual 

prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi – assim como o pai – duas vezes 

presidente do Clube Atlético Mineiro. Do lado azul da capital mineira, o senador Zezé 

Perrella (MDB) foi quatro presidente do Cruzeiro Esporte Clube. Em São Paulo, o deputado 

federal Andrés Sanchez (PT) fez carreira como diretor da CBF e foi mandatário do Sport 

Club Corinthians Paulista por dois mandatos, sendo bastante próximo do corintiano ex-

presidente Lula. 

Retornando à Argentina, objeto deste estudo, a relação entre o palanque e o estádio é 

a mesma, senão mais acentuada. Juan Domingo Perón foi um dos primeiros estadistas a 

enxergar no futebol uma ferramenta política já nos anos 1940 (DIAS, 2015, p. 12). Foi ele 

quem construiu e reformou estádios, ginásios e estruturas desportivas num período em que a 

Argentina despontava como liderança atlética nas Américas. El Cilindro, onde o Racing Club 

de Avellaneda manda seus compromissos, se chama Estádio Juan Domingo Perón. Para 

Maurício Drumond (2009, p. 403), Perón é não só a principal causa do sucesso esportivo da 

nação argentina na primeira metade do século XX, mas também da formação de um novo 

povo, com potencialidades físicas e força moral.  

Pontuados alguns casos práticos da intersecção entre política e futebol, agora se 

propõe a justificativa da necessidade de se estudar o esporte na academia de Ciências Sociais 

e Relações Internacionais. Para o argentino Pablo Alabarces (2000, p. 11) o esporte é parte 

integral da sociedade, e não apenas um reflexo dela. De mesmo modo, o futebol não revela 

valores sociais encobertos, mas é sim a maior expressão destes preceitos.  

“Los deportes, en suma, pueden ser usados para llenar una plétora de 

funcio- nes: para definir más agudamente los límites ya establecidos de 

comunidades políticas y morales; para asistir en la creación de nuevas 

identidades socia- les; para dar expresión física a ciertos valores y para 

actuar como un medio de reflexionar sobre ellos; para servir como un 

espacio potencialmente contestatario para grupos opuestos. (...) Los 

deportes son vehículos de investi- miento de significado, cuyo status e 

interpretación están continuamente abiertos a negociación y sujeta a 

conflicto” - (MACCLANCY, 1996, p. 7) 
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Concordando com MacLancy e Alabarces (2000, p. 12), o futebol latino-americano – 

por mais admirado que seja no mundo todo – sofre com uma desatenção por parte das ciências 

sociais e se restringiu apenas ao jornalismo especializado. Para Luiz Carlos Ribeiro (2004, 

p. 102), “o futebol é visto como expressão de uma multidão alienada e alienante, incapaz de 

qualquer racionalidade, sendo o seu estudo desonroso”. No caso argentino, o bloqueio que 

prejudica o desenvolvimento desta ciência social e esportiva é o fantasma do populismo 

(ALABARCES, 2000, p.12). “O futebol e a pátria estão sempre unidos e com frequência os 

políticos e ditadores especulam com esses vínculos de identidade”, fomentou Eduardo 

Galeano (2013, p. 65) a discussão sobre o paradoxo de se estudar politicamente o futebol. 

Para Gilberto Agostino em “Vencer ou Morrer” (2002), o livro “O Negro no Futebol 

Brasileiro”, de 1947 do jornalista Mário Filho, foi o primeiro a tratar o futebol como paixão 

do continente e a romper com o anglicismo com que se repercutia o tema. Na mesma linha, 

“O universo do futebol”, de Roberto da Matta em 1982, é tido como a tentativa pioneira de 

entrelaçar sistematicamente a história e a sociologia com o esporte (ALABARCES, 2000, p. 

14) na América Latina. Mário Filho, ao mesmo tempo que traçou uma etnografia da relação 

entre o clube e a vida operária em Bangu (LEITE LOPES, 1994, p. 80), “não escreveu história 

em sentido clássico, mas utilizou sua criatividade de prosador para escrever crônicas 

romanceadas sobre o futebol” (SOARES, 2000, p. 115).  

Este tipo de estudo científico, portanto, enfrenta uma série de riscos. Para não cair na 

banalidade – ao se discorrer sobre práticas cotidianas e massivas (ALABARCES, 2000, p. 

16) – é preciso um olhar crítico e distante de um objeto tão presente na agenda popular e 

midiática. Logo, o estudo social do futebol não é quase um gênero literário de ficção, mas 

deve se desprender das metodologias clássicas (RIBEIRO, 2004, p. 108) – como o marxismo 

e o positivismo. Ao se analisar crônicas, entrevistas e reportagens de jornal – embora 

marcadas pela subjetividade –, há de se levar em conta que estas não possuem total liberdade, 

uma vez que expressam uma experiência efetiva, individual e social de “homens de seu 

tempo” (idem).  
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Assim, serão observados estes fatores metodológicos – de revisão bibliográfica, 

consulta a fontes primárias e secundárias – para a compreensão da dimensão política que as 

vitórias nas Copas do Mundo de 1978 e de 1986 tiveram na Argentina.  

2. A Identidade Nacional Argentina e o Futebol 

O futebol, quando cria identidades próprias e gera sentimentos de pertencimento, 

fomenta um tipo de nacionalismo parecido com o de estados-nações, uma vez que exige certa 

lealdade e exclusividade repleto de simbologia (OLIVEN & DAMO, 2005).  

No filme argentino vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro de 2010, “O 

Segredo dos Seus Olhos”, antes de uma tomada aérea sobre o estádio do Club Atlético 

Huracán e da perseguição de um estuprador e assassino torcedor do Racing, o personagem 

de Guillermo Francella, o agente alcoólatra Pablo Sandóval, profere: “Entendeu, Benjamín? 

As pessoas podem trocar tudo: de cara, de casa, de família, de namorada, de religião, de Deus. 

Mas tem uma coisa que não se pode mudar, Benjamín. Não se pode trocar de paixão”.12 

Este amor do argentino pelo futebol, tão bem retratado no talvez mais famoso e 

melhor longa-metragem sul-americano, é apontado por Richard Giulianotti (2002) como um 

dos primeiros sentidos de identidade nacional, tradicional e popular no país, ao mesmo tempo 

em que alguns símbolos nacionais se firmavam como o tango e o churrasco. Neste sentido, o 

Gauchito, mascote do mundial de 1978, foi um representante estereotipado da cultura 

argentina e bastante parecido com Juanito – animador de torcida da Copa do México de 1970. 

Apesar da caricatura, se observa que a simbologia, o rito e o culto pela seleção nacional 

podem ser vistos como uma representação de um povo, mesmo que este nem aprecie tanto o 

futebol (FARIAS, 2014, p. 405). 

                                                           
12  O SEGREDO dos seus Olhos. Juan José Campanella. Buenos Aires: Mariela Besueivksi, Juan José 

Campanella & Carolina Urbieta, 2009. 127 min. Trecho citado disponível em << 

https://www.youtube.com/watch?v=H_5X1gFPg2w>>  

https://www.youtube.com/watch?v=H_5X1gFPg2w
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“O mascote, o vaqueiro, viria a refletir a verdadeira imagem do povo 

argentino: corajoso, destemido, alegre, forte, saudável; uma figura ideal 

para a convergência de uma nação, antes dividida e pressionada, um meio 

de comunicação de massa que ajudaria a atingir os propósitos da Junta 

Militar, que eram, por exemplo, restaurar a ordem e resgatar o valor da 

família. Ao resgatar o valor da família, subentende-se redescobrir valores 

também cívicos, para construir uma nação. Assim sendo, o futebol 

associado com a figura mítica do “gaúcho”, espelho do caráter e do homem 

argentino, seriam ideais para a reconstrução de um país, pois esses dois 

elementos causariam a união e comunhão da população” – (FRANCESCHI 

NETO, 2000, p. 46) 

De acordo com Franceschi Neto (2000, p. 43), o que distingue culturalmente os 

franceses dos demais é a identificação com a Revolução Francesa. Tanto quanto para o 

alemão, cujo exército representou o símbolo de massa da nação (CANETTI, 1995). O futebol, 

que chega à América Latina na passagem do século XIX para o XX, se espalhou durante um 

contexto de reafirmação da independência, das fronteiras e das culturas do continente. 

Mesmo se o futebol não for o grande símbolo de massa argentino – como o 14 de julho na 

França –, identifica-se neste esporte a criação de heróis e mitos, “que defendem os 

compatriotas de forças inimigas” (FRANCESCHI NETO, 200, p. 44). E, assim, não há 

exemplo melhor que a seleção argentina de futebol e a figura de Diego Armando Maradona.  

O período da década de 1940 e começo dos anos 50 foi marcada por grandes 

conquistas esportivas na Argentina. A albiceleste levantou três Copas Américas e, nos jogos 

Pan-Americanos de 1951, ganhou mais medalhas que os Estados Unidos. Juan Manuel 

Fangio dominou a Fórmula 1 na metade do século passado sendo campeão mundial por cinco 

vezes. Segundo Gabriel Monteiro Dias (2015, p. 12) o esporte foi utilizado como importante 

instrumento populista pelo governo de Juan Domingo Perón. Com o futebol em alta, surgiram 

as primeiras torcidas organizadas na Argentina. Os barrabravas – como são chamados estes 

espectadores agremiados e ativos – podem ser identificados por bandeiras, gritos 

nacionalistas e uso de violência física (DIAS, 2015, p. 14). Isto se deve, de acordo com 

Giulianotti (2002), porque o futebol é composto por elementos de linhagens, tribos, castas, 
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estratos, corporações, classes, clãs, aspectos geográficos, psicológicos e culturais. São estas 

variáveis que constroem a identidade vinculada ao futebol e as rivalidades que decorrem daí.  

Ariel Palacios (2014, p. 89) desmente o preconceito de que os hooligans argentinos 

pertencem às classes sociais mais baixas e demonstra, inclusive, as relações das torcidas com 

empresários, vereadores, prefeitos, deputados e políticos influentes na Casa Rosada. Para o 

jornalista, a Copa do Mundo de 1978 foi um ponto de inflexão para as torcidas organizadas. 

Os métodos se tornavam cada vez mais agressivos com acobertamento e cumplicidade dos 

militares, que se associaram tanto aos torcedores ao ponto de Raúl Alfonsín, primeiro 

presidente eleito civil pós ditadura, enfrentar resistência destes grupos. 

3. A Copa do Mundo de 1978 

Juan Domingo Perón, que governara a Argentina entre 1946 e 1955, foi deposto por 

um golpe militar e se exilou na Espanha. A ditadura militar – autointitulada de Revolução 

Argentina de 1966 – perdurou até 1973, quando Perón retorna a Buenos Aires para assumir 

a Casa Rosada rodeado de apoio que teve, inclusive, enquanto estava na Europa (PÉREZ 

GHULHOU & SEGUESSO, 2007, p. 978).  

Perón morre em 1º de Julho de 1974 e, em seu lugar, toma posse sua companheira 

María Estela Martínez Perón, primeira mulher presidenta da Argentina atacada pela 

imprensa, pelos políticos, pelos empresários e pela Igreja (ANGOSO, 2012, p. 15). Neste 

“cenário caótico” (DIAS, 2015, p. 19), o comandante do Exército Jorge Rafael Videla 

Redondo – apoiado pela Aeronáutica e pela Marinha – dá um golpe e substitui Isabelita em 

24 de março de 1976. 

Tentativas de substituir à força o peronismo na presidência do país já ocorriam desde 

1975, sob os preceitos militares de colocar a sociedade nos trilhos, garantir a unidade e a 

ordem nacionais (NOVARO, 2007, p. 41).  Como descreve Monteiro Dias (2015, p. 19), a 

Junta Militar de Videla já “começaria a dar os primeiros sinais de perseguição, 
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desaparecimento, sequestro, tortura e assassinato de milhares por motivações políticas” logo 

em novembro de 1976, dois anos antes da Copa que seria realizada no país.  

Não foram poupados esforços para que a Argentina sediasse o Mundial 

(FRANCESCHI NETO, 2000, p.61). Prova disto foram os três estádios construídos13 e os 

dois reformados14 exclusivamente para o evento. Além dos estádios, foi levantada a maior 

rede de televisão nacional para aquele mundial, primeiro a ser transmitido em cores para o 

planeta, embora os argentinos o tenham assistido em preto e branco15. Para Eduardo Galeano 

(2013, p. 253-254), a ditadura argentina – diferentemente da vizinha boliviana – gozava de 

boa saúde. De todo modo, Galeano alerta para a empresa estadunidense Burson-Masteller, 

contratada para “maquiar a imagem internacional” do regime (2013, p. 257) E, por certo, 

Videla se aproveitou do esporte para se afirmar. “O que me interessa do futebol é o que 

motiva: as arquibancadas, todo o renascimento que experimenta o país”, proclamou o ditador 

(SEOANE & MULEIRO, 2001, p. 362).  

As denúncias da sociedade civil sobre os gastos exagerados para a Copa pelo regime 

eram encaradas como atos antipatrióticos: “a imprensa não questionava nada, pois estava 

proibida” (DIAS, 2015, p. 22). Para além das implicações entre o estado e o futebol nas áreas 

de infraestrutura e da falta de austeridade, o governo argentino teve papel central também 

dentro de campo. No dia da morte de Jorge Videla, o jornal O Globo de 17 de maio de 2013 

deu conta de que, entre os 30 mil desaparecidos na ditadura argentina, estavam 40 atletas 

federados na Associação do Futebol Argentino.  

Por outro lado, houve esportistas cooptados pelo regime. O maior exemplo foi 

Edgardo Norberto Andrada, goleiro do Vasco da Gama famoso por sofrer o milésimo gol de 

                                                           
13 Em Mar del Plata, em Mendoza e em Córdoba 
14 O Monumental de Nuñez e o Gigante de Arroyito 

15 ARGENTINA CAMPEONES: 1978 Fifa World Cup Official Film, Direção: Steve Hudson. Fotografia: 

Roland Henze. Worldmark Productions, 1978, 1 DVD (90 min), color 
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Pelé em 1969. “El Gato”, como era conhecido o arqueiro, fora acusado de ter sido o 

sequestrador dos peronistas Osvaldo Cambiasso e Eduardo Pereira Rossi (PALACIOS, 2014, 

p. 165) como um agente secreto do Destacamento de Inteligência argentino. Ele teria feito 

parte de um grupo paramilitar que sequestrava e torturava civis a mando da ditadura de 

Videla, cuja influência “de ameaçar e dar fim a pessoas” era enorme (DIAS, 2015, p. 23).  

Para se classificar a final da competição, a seleção argentina precisaria vencer o 

selecionado peruano por quatro gols de diferença. Neste jogo, que é um dos mais rodeados 

de polêmicas e teorias da conspiração na história do esporte, a albiceleste aplicou um 6 a 0 

no Peru e avançou para a disputa pela taça. Uma destas nebulosas histórias é de que a família 

do goleiro peruano Quiroga – que era argentino de nascença e morava em Rosário – fora 

ameaçada às ordens de Videla 16 . Lê-se, também, (PALACIOS, 2014, p. 168) que o 

presidente teria interferido diretamente ao dar 50 mil dólares para os jogadores peruanos caso 

“fizessem corpo mole” 

Existem vários indícios sobre o arranjo desta partida. Além de o jogo ter sido 

realizado em horário distinto em relação a Polônia e Brasil – prejudicado direto pela goleada 

argentina –, uma bomba de fabricação caseira explodiu na frente da casa de Juan Alemann, 

Secretário da Fazenda que havia criticado os gastos do governo para a Copa do Mundo, 

exatamente no momento do quarto gol argentino de Leopoldo Luque (FRANCESCHI NETO, 

2000, p. 64). Maria Laura Avignolo, jornalista argentina, deu que três jogadores peruanos 

receberam vinte mil dólares para facilitar o caminho argentino, como explica David Yallop 

(2002, p. 186) no livro “Como Eles Roubaram o Jogo”. Relatos que ganharam força anos 

depois do fatídico jogo dão conta de que – na alçada da Operação Condor (FARIAS, 2014, 

                                                           
16 DITADURA militar: a protagonista da Copa de 78 na Argentina. O Globo. Rio de Janeiro, 17 mai. 2013. 

Disponível em <https://oglobo.globo.com/mundo/ditadura-militar-protagonista-da-copa-de-78-na-argentina-

8425995>. Acessado em 20 out. 2020.  

https://oglobo.globo.com/mundo/ditadura-militar-protagonista-da-copa-de-78-na-argentina-8425995
https://oglobo.globo.com/mundo/ditadura-militar-protagonista-da-copa-de-78-na-argentina-8425995
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p. 416) – os argentinos ganhariam a partida de futebol e o Peru mandaria 13 prisioneiros 

políticos de Francisco Morales Bermúdez para Buenos Aires17.  

Aquela goleada, comprada ou não, teve repercussão na Junta Militar. Jorge Videla 

declarou que, com “a vitória limpa e legítima, o povo da República expressou com 

autenticidade várias vivências coletivas” (ALABARCES, 2002). Para Franceschi Neto 

(2000, p. 65), a vitória sobre o Peru representou os objetivos do golpe de março de 1976 que 

viu a população compartilhar de vários sentimentos durante a partida. O presidente ainda 

declarou que “nossos jogadores mostraram coragem, coração e essas ganas de ganhar que em 

todos os aspectos têm o povo argentino” (SEOANE & MULEIRO, 2001, p. 364). Esta fala 

presidencial reforça a ideia da criação de um mito do homem argentino em torno da mascote 

gauchito.  

O mundial de 1978 era a oportunidade para que o projeto político de união nacional 

interna e de restauração da imagem do país no exterior desse certo (FRANCO JR, 2007, p. 

171). Para Airton de Farias (2014, p. 415), o futebol era tão importante para o regime 

argentino que os militares decretaram uma intervenção na presidência da Associação de 

Futebol Argentino. Alfredo Francisco Cantilo se sentou na cadeira da AFA como um homem 

de confiança da Junta Militar, embora Monteiro Dias (2015, p. 33) destaque que Cantilo era 

sim um crítico do peronismo, mas muito progressista18.  

Esta dicotomia estava presente em várias esferas do futebol e da política argentinos. 

O técnico da seleção campeã em 78 – César Luis Menotti – “não era benquisto pelos militares 

por conta das suas posições políticas” (DIAS, 2015, p.36) por seu passado como militante no 

Partido Comunista. O passado vitorioso de Menotti, tanto como jogador quanto como 

treinador, pouparam a seleção azul e branca de uma ingerência verde-oliva. Apesar da 

                                                           
17 CHADE, Jamil Argentina 6xo Peru ainda não acabou. O Estado de S. Paulo. Genebra, 08 fev. 2012. 

Disponível em <https://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,argentina-6-x-0-peru-ainda-nao-acabou-imp-

,832895>. Acessado em 27 nov. 2020.  
18 LA NACIÓN. Disponível em: < http://canchallena.lanacion.ar/1597133-mundial-78-cantilo-el-aliado-

silencioso>.  

https://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,argentina-6-x-0-peru-ainda-nao-acabou-imp-,832895
https://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,argentina-6-x-0-peru-ainda-nao-acabou-imp-,832895
http://canchallena.lanacion.ar/1597133-mundial-78-cantilo-el-aliado-silencioso
http://canchallena.lanacion.ar/1597133-mundial-78-cantilo-el-aliado-silencioso
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juventude comunista, tinha como lema “Jogando nós protegemos nossa fronteira, nossa 

pátria, nossa nação” (DEVOTO & MADERO, 1999, p. 244) e assumiu o comando da 

Argentina após o fracasso na Copa de 1974.  

Em 1976, dois anos antes do Mundial, a Argentina era confirmada sede do evento 

apesar das denúncias que rondavam o governo ditatorial e dos atrasos nas obras. Esta 

blindagem a Buenos Aires se deve, segundo Monteiro Dias (2015, p. 34), pela aproximação 

do brasileiro presidente da FIFA - João Havelange – com o ditador argentino Jorge Rafael 

Videla.  

“Ao som de uma marcha militar, o general Videla condecorou Havelange 

na cerimônia da inauguração, celebrada no Estádio Monumental de Buenos 

Aires. A poucos passos dali, estava em pleno funcionamento o Auschwitz 

argentino, o centro de tortura e extermínio da Escola Mecânica da Armada. 

E alguns quilômetros além, os aviões lançavam prisioneiros vivos para o 

fundo do mar.” - (GALEANO, 2013, p. 254) 

 A relação entre João Havelange e a Junta Militar se concretizou para além da abertura 

do mundial. Alguns anos após a Copa de 1978, Havelange nomeou o almirante argentino – 

homem forte do mundial – Carlos Alberto Lacoste como vice-presidente da FIFA (FARIAS, 

2014, p. 400) “como recompensa por seus desvelos” (GALEANO, 2013, p. 258) e, em 

entrevista à Folha de São Paulo, admitiu que libertou e trouxe ao Brasil Paulo Antônio – 

preso político na Argentina e filho da embaixatriz Glorinha Paranaguá – graças a negociações 

com Videla19.  

 A repressão a militância argentina contrária ao regime militar gerou o exílio, 

sobretudo na França (RIBEIRO, 2013, p. 2). Entre 1964 e 1979, imigrantes políticos da 

América Latina ocuparam o espaço público francês: eram cerca de 15 mil refugiados 

(FRANCO, 2008, p. 21). Em 1977, o judeu polonês Marek Halter lança um manifesto de 

boicote a Copa do Mundo de Futebol no jornal Le Monde ao saber do assassinato de sua 

sobrinha na Argentina. Este foi o pontapé para a criação do C.O.B.A. (Collectif pour le 

                                                           
19 FOLHA DE SÃO PAULO. 26 jun. 2008. Página D3. 
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boycott de l’organisaion par l’Argentine de la coupe de monde de football) no final daquele 

ano. O comitê pelo boicote a Copa se instalou nas sedes do grupo “Centre d’études et 

d’initiatives de solidarité internacionale”, que tinha uma postura anti-imperialista e 

esquerdista radical (RIBEIRO, 2013, p. 3-4), e angariou apoio de vários partidos da esquerda 

francesa.  

A liderança do C.O.B.A – apesar da heterogeneidade dos argentinos exilados – era de 

militantes revolucionários “guevaristas, trotskistas, maoístas e peronistas de esquerda” 

entusiastas da luta armada (FRANCO, 2008, p. 24). No entanto, para Luiz Carlos Ribeiro 

(2013, p.6-7), a militância argentina fora recebida na França pela ajuda humanitária e não 

pela defesa da revolução. Isto fez com que os líderes do C.O.B.A. fossem ao embate contra 

a moderação europeia: a intenção ia além do boicote à Copa, mas também pelo fim do regime 

militar e pela revolução socialista (idem). Apesar da agitação nas mídias e de apoio de 

parcelas de partidos, apenas 20% dos franceses eram favoráveis ao boicote e 65% queriam 

ver os les bleus na Argentina, sobretudo os operários (BREUIL, 1980), o que esvaziou os 

esforços populares pelo movimento.  

 Jean-Gabriel Contamin e Oliver Le Noé (2010, p. 27-46) elencam declarações de 

jogadores franceses sobre a ida a Copa de 78. Entre Jean-Paul Bertrand Damanes, Dominique 

Bathenay, Michel Hidalgo e Michel Platini é consensual a vontade de ir jogar o mundial, a 

despeito das pressões. O craque Platini chegou a dizer que iria até nadando a Buenos Aires 

se preciso fosse. Bethenay afirmou que iria jogar futebol, e não conduzir uma ação política. 

O posicionamento dos jogadores, de acordo com Ribeiro (2013, p.9), reproduziam o lugar-

comum e o alheamento político do futebol. Na antemão desta alienação, o holandês Van 

Hanegen e o alemão Paul Breitner apoiaram o C.O.B.A. e não participaram da Copa 

(FARIAS, 2014, p. 401).  

 Se esvaziada de alguns craques da bola, a Copa de 1978 foi repleta de caciques 

políticos. Entre eles estava Henry Kissinger, diplomata e ex-secretário estadunidense, que – 

como típico norte-americano – não era grande fã do futebol (AGOSTINO, 2002, p.178). Em 
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parte, a bênção de Kissinger ao mundial se explica (DIAS, 2015, p. 21) pela instauração de 

ditaduras na América Latina nas décadas de 1960 e 1970 com o apoio de Washington.  

 Com a presença escancarada de Videla, Havelange, Cantilo, Lacoste e Kissinger – 

mas sem o holandês Cruyff –, a Copa de 1978 lembrou, para os jornalistas alemães mais 

velhos, as Olimpíadas de 1936 “que Hitler tinha celebrado com toda pompa” (GALEANO, 

2013, p. 256). Na final, a seleção caseira venceu a desfalcada Holanda por 3 a 1. Jan 

Jongbloed, goleiro alaranjado, foi um dos jogadores que acompanhou os protestos durante o 

Mundial pelas “Madres de la Plaza de Mayo”20 (DIAS, 2015, p. 20) e, anos mais tarde, 

relatou que sua seleção sabia da existência da Escuela de Mecánica de la Armada – centro de 

tortura de Videla – e da situação do regime argentino (NOVARO, 2007, p. 44).  

 Talvez por isto “Na hora de receber os troféus, os jogadores holandeses se negaram a 

cumprimentar os chefes da ditadura argentina” depois da derrota para a albiceleste campeã 

“graças ao patriotismo da trave que salvou o arco argentino no último minuto do tempo 

regulamentar. Esta trave, que deteve uma bomba de Resenbrink, nunca foi objeto de honras 

militares” (GALEANO, 2013, p. 255). 

 A falta de homenagens oficiais às traves do Monumental de Nuñez foi descoberta por 

um professor da Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Quarenta anos depois daquela 

Copa, David Forrest veio a Buenos Aires para acompanhar sua mulher que cursaria o 

doutorado na Argentina. Visitando uma churrascaria no bairro de Palermo, Forrest se intrigou 

com as fotos da final de 1978 que decoravam o restaurante: as traves dos gols tinham a base 

pintada de preto. Perguntou ao garçom o porquê daquela tintura e este o sugeriu que fosse ao 

próprio estádio do River Plate e que falasse com os zeladores do campo. No almoxarifado de 

Nuñez, Forrest percebeu que – nas fotos do grupo que cuidava do gramado em 1978 – estava 

o garçom que o atendeu na churrascaria dias antes.  

                                                           
20 Associação de mães, avós e parentes de desaparecidos e assassinados durante a Ditadura Militar na Argentina 

conhecida por passeatas e protestos na Praça de Maio, em frente a Casa Rosada em Buenos Aires.  
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 O britânico voltou ao restaurante e deu de cara com o garçom Ezequiel Valentini, que 

sorria de orelha a orelha por saber do que se tratava a volta do freguês. Valentini explicou a 

Forrest que, pela calamidade que vivia o país, precisava dar um jeito de se manifestar. E, 

trabalhando no estádio a poucos metros de um centro de tortura, a maneira foi pintando as 

traves de luto. Ele disse que enganou os militares de que a base preta das goleiras era tradição 

no futebol popular argentino – e não um protesto – e riu ao dizer que os generais não 

entendiam nada de futebol21 

A Copa de 1978 é um importante exemplo de que o esporte é um tema central para 

governos – autoritários ou não – do mesmo modo que serve como instrumento da população 

para demonstrações políticas. O primeiro título mundial argentino – em meio a Ditadura 

Militar – pode até ser visto como um triunfo dos objetivos da Junta contra a subversão: “Era 

vencer aqueles que promoviam a desordem e, com isso, mantinham vivo um passado que a 

Junta Militar queria apagar” (FRANCESCHI NETO, 2000, p. 67). O discurso de Videla, três 

dias depois de ver a Argentina campeã, exemplifica:  

“Foi toda uma nação que triunfou. Quis estar encabeçando todos os 

argentinos que enfrentaram este compromisso com o mundo que é mais que 

um mero compromisso com o esporte. Quero estar na linha de frente 

liderando a minha gente em seu compromisso com o mundo” - (SEOANE 

& MULEIRO, 2001, p. 364) 

 Foram oito anos mais tarde, depois da Guerra das Malvinas e da Copa de 1982, que 

o argentino – de fato – se consagrou no mundo através do futebol.  

4. As Malvinas e a Copa do Mundo de 1986 

“Aquele foi o Mundial de Maradona. Contra a Inglaterra, Maradona vingou 

com dois gols de esquerda o orgulho pátrio ferido nas Malvinas: fez um com 

a mão esquerda, que ele chamou de mão de Deus, e o outro com a perna 

                                                           
21 FORREST, David. The political message hidden on the goalposts at the 1978 World Cup. In Bed With 

Maradona. The Guardian. Londres, 5 jul. 2017. Disponível em <https://www.theguardian.com/football/in-bed-

with-maradona/2017/jul/05/1978-world-cup-argentina-political-protest-goalposts> 

 

https://www.theguardian.com/football/in-bed-with-maradona/2017/jul/05/1978-world-cup-argentina-political-protest-goalposts
https://www.theguardian.com/football/in-bed-with-maradona/2017/jul/05/1978-world-cup-argentina-political-protest-goalposts
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esquerda, depois de ter derrubado no chão a defesa inglesa.” – (GALEANO, 

2013, p. 273) 

A Copa do Mundo de 1982 foi realizada numa Espanha recém-saída da ditadura do 

general Francisco Franco, morto em 1975. O regime do “Generalíssimo” teve, segundo 

Franceschi Neto (2000, p. 19), o Atlético e o Real Madrid como meios de sustentação 

política, “difusores de um governo espanhol centralizado”.  O Rei Juan Carlos I assumiu o 

processo de transição democrática com a necessidade de incorporar a Espanha na integração 

europeia (SIMÓN, 2012, p. 4). Com mesma comoção social, a então campeã Argentina 

atravessava o Oceano Atlântico para defender o título mundial ao mesmo tempo que lutava 

a Guerra das Malvinas. Para Álvaro Vicente do Cabo (2019, p. 2), o conflito insular 

estimulava o nacionalismo exacerbado e acenava à opinião pública como uma tentativa do 

ditador Leopolo Galtieri de se manter no poder em meio ao caos econômico argentino.  

Buenos Aires se rendia a Londres – depois de contar cerca de 700 cadáveres – no dia 

14 de junho, interessantemente um dia depois da seleção argentina estrear na Copa da 

Espanha com derrota para a Bélgica (NOVARO, 2011, p.188). Analisando os principais 

jornais do país, Cabo (2019, p. 15) percebe que o Mundial ficou em segundo plano nos 

periódicos, que – no reboliço das Malvinas – só foram dar atenção a Copa na ofuscada estreia 

da seleção às vésperas da rendição, sobretudo no El Clarín. Até mesmo na revista esportiva 

especializada El Gráfico 22  “fica explícito o envolvimento pessoal dos jornalistas e o 

engajamento com a retórica nacionalista estabelecida diante do conflito bélico” (CABO, 

2019, p. 22) em detrimento da análise desportiva de 82, “minimizada em função do conflito 

real”.  

Oito anos antes da Guerra das Malvinas e da Copa na Espanha e três semanas antes 

da morte de Perón, um documento foi entregue numa reunião confidencial por James Hutton 

– embaixador britânico em Buenos Aires – ao então presidente argentino e a seu ministro de 

Relações Externas Alberto Vignes. A proposta do Partido Trabalhista inglês, segundo 

                                                           
22 EL GRÁFICO: Nº 3271: 15/06/1982 p. 78 
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Osvaldo Coggiola (2014, p. 20), era de uma soberania compartilhada sobre as Malvinas. 

Neste governo, o espanhol e o inglês seriam línguas oficiais, as bandeiras tremulariam juntas 

e o governador seria ora designado pela Rainha, ora pela Casa Rosada.  

Isabelita, que assumiu a presidência junto da viuvez, não conseguiu avançar com as 

negociações, desfeitas “pois o governo da Inglaterra desconfiava da validade de qualquer 

acordo assinado com a instável Argentina”, de acordo com o diplomata Carlos Ortiz das 

Rosas (COGGIOLA, 2014, p. 20). Para Felipe Rodrigues de Camargo (2020, p. 23), a questão 

das ilhas foi abordada em vários governos com diferentes formas de acordos, o que mostra a 

importância da reivindicação das Malvinas desde a estruturação argentina como Estado-

nação em 1816.  

No século XIX, a posição geoestratégica das Malvinas se dava pelo controle entre os 

Oceanos Pacífico e Atlântico e era de interesse de espanhóis, ingleses e franceses. Com a 

independência, a Argentina se entendeu como a herdeira dos territórios espanhóis do Vice-

Reino do Rio da Prata, o que incluía as já ocupadas Ilhas Falklands pelos ingleses que, 

diferentemente dos franceses, resistiram à pressão espanhola (LORTON, 2013). A Guerra de 

Independência dos Estados Unidos, por outro lado, fez com que a Inglaterra retirasse seus 

colonos e as unidades militares da ilha (CAMARGO, 2020, p. 25), o que abriu caminho para 

o avanço da colonização argentina. Até que, em 1833, os ingleses retomaram o controle 

militar e expulsaram os sul-americanos do arquipélago a menos de 500 quilômetros da costa 

argentina (PEROCHENA, 2016, p. 175). 

Já no século XX, principalmente a partir da década de 70 com pesquisas sobre 

recursos naturais, as Malvinas se valorizaram pela descoberta de grandes reservas de 

petróleo. Aquele ponto de apoio na passagem dos oceanos nos anos 1800 virou um “local de 

importância econômica, tendo em vista a sociedade contemporânea amplamente dependente 

deste recurso estratégico [petróleo]”, conclui Camargo (2010, p. 32).  
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No dia 2 de abril de 1982 os royal marines se renderam aos soldados argentinos, que 

empunharam a bandeira azul celeste nas três principais ilhas da região. Quando a notícia 

chegou ao continente, grandes manifestações populares explodiram por toda a Argentina, o 

que encheu a Junta Militar de confiança (COGGIOLA, 2014, p. 36). No dia seguinte à tomada 

sul-americana, o Reino Unido teve ao seu favor a aprovação, em tempo recorde, da Resolução 

502 no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Dos 16 membros – entre 

os não permanentes e permanentes – apenas o Panamá, de um governo militar de esquerda, 

foi contra a intentona britânica. China, Espanha, Polônia e União Soviética se abstiveram e 

os dez votos favoráveis foram de Reino Unido, França, Estados Unidos, Zaire, Guiana, 

Irlanda, Japão, Jordânia, Togo e Uganda23:  

“El Consejo de Seguridad,  

Recordando la declaración formulada por el Presidente del Consejo 
de Seguridad en la 2345a. sesión del Consejo, celebrada el l o de 
abril de 1982, en la que se instaba a los Gobiernos de la Argentina 
y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que se 
abstuvieran del uso o la amenaza de la fuerza en la región de las 
Islas Malvinas (Falkland lslands),  

Profundamente preocupado por los informes acerca de una invasión 
por fuerzas armadas de la Argentina el 2 de abril de 1982,  

Declarando que existe un quebrantamiento de la paz en la región de 
las Islas Malvinas (Falkland lslands),  

l. Exige la cesación inmediata de las hostilidades;  

2. Exige la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las 
Islas Malvinas (Falkland Islands);  

3. Exhorta a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte a que procuren hallar una solución 
diplomática a sus diferencias y a que respeten plenamente los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.  

                                                           

23 CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU. Resolução 502. 2350º Sessão. 3 de abril de 1982. Disponível 

em<https://documents-dds ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/436/13/PDF/NR043613.pdf?OpenElement>  
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Aprobada en la 2350a. salón por 10 votos contra (Panamá) y 4 
abstenciones (China, España, Polonia, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas).”  

 

Para Coggiola (2014, p. 39), a questão chave era a posição dos Estados Unidos, cujo 

então presidente republicano, mesmo antes da ocupação militar argentina, Ronald Reagan já 

havia garantido apoio americano a conservadora primeira ministra britânica Margareth 

Tatcher – apesar do apoio de Washington a Buenos Aires. Do mesmo modo que a Ditadura 

Argentina sofria internamente e viu na Guerra uma maneira de manter a sustentação social, 

a crise na política doméstica inglesa foi “a principal razão pela qual a Grã-Bretanha não 

conseguiu chegar a um acordo de soberania com a Argentina”, mas “sem esquecer os 

interesses econômicos” pelo petróleo dos ingleses na região (LIVINGSTONE, 2020, p. 131).  

Conclusão  

Rompidas as relações comerciais entre os beligerantes, a Suíça passou a representar 

os interesses diplomáticos ingleses na Argentina e o Peru assumiu a pasta argentina na 

Inglaterra (COGGIOLA, 2014, p. 38). Curiosamente, o Peru goleado pela Argentina em 1978 

por 6 a zero foi, quatro anos depois, defender os interesses de seus algozes no futebol. De 

acordo com Krepp (2017, p. 147), os governos latino-americanos “em regra” sempre 

apoiaram a demanda argentina pelas Malvinas, a considerando uma questão de luta 

anticolonial. Isto se observa, com algumas ressalvas, no posicionamento brasileiro:  

“Diante do fato, o Brasil posicionou-se pela neutralidade, de caráter 

imperfeito, tendendo a favor da Argentina; no entanto, sem afetar 

negativamente as suas boas relações com o Governo de Londres. Apoiava a 

soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas, condenando apenas o uso de 

recursos bélicos. [...] o Brasil procurou exercer o papel de mediador”. – 

(WALSH, 1997, p.1) 
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 Já o apoio do Chile do ditador Augusto Pinochet aos ingleses – além de ferir o Tratado 

Interamericano de Assistência Recíproca que assinou em 194824 – foi inclusive mais militar 

que diplomático. O afundamento no dia 2 de maio do cruzador da Armada Argentina General 

Belgrano – que estava fora da zona de exclusão marítima – foi o derradeiro e mais sangrento 

capítulo da guerra, que deu a vitória aos europeus. Isto só foi “possibilitado pelo apoio da 

inteligência chilena à frota inglesa” (COGGIOLA, 2014, p. 42). Dois meses e quatro dias 

depois de ostentar a bandeira argentina nas Malvinas, a seleção albiceleste perdia a primeira 

partida da Copa de 1982 para a Bélgica e, um dia depois, a Argentina se rendia frente à 

Inglaterra no Atlântico Sul.  

A sucessão de fracassos culminou na queda de Leopoldo Galtieri, pressionado pela 

“forte crise financeira atrelada aos gastos da guerra” (DIAS, 2015, p. 25) um ano antes da 

redemocratização no país. O oposto ocorreu no Reino Unido. Fortalecida, Thatcher ganhou 

de maneira acachapante as eleições no final de 1982 e continuou enfrentando sindicatos e 

expandindo o neoliberalismo saindo do “atoleiro político em que se encontrava por duras 

políticas sociais” antes da guerra (COGGIOLA, 2014, p.75). 

No futebol, Daniel Passarella, quiçá o maior ídolo do River Plate e capitão argentino 

no título de 78, declarou em entrevista de 2018 que os jogadores não sabiam nada do que 

estava acontecendo nas Malvinas durante a Copa de 198225. Osvaldo Ardiles esteve presente 

nestes dois mundiais assim como Passarella. Jogando pelo londrino Tottenham, toda vez que 

o volante argentino tocava na bola no ano da guerra a torcida adversária gritava “Inglaterra, 

                                                           
24  TRATADO Interamericano de Assistência Recíproca. 3 dez. 1948, Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-

apoio/legislacao/segurancapublica/tratado_interamericano_assistencia_reciproca_riodejaneiro.pdf> 
25 FIGUEIREDO, Janaína. Passarella relembra dor pelas Malvinas e derrota para o Brasil. O Globo. Buenos 

Aires, 12 jun. 2018. Disponível em <https://oglobo.globo.com/esportes/passarella-relembra-dor-pelas-

malvinas-derrota-para-brasil-22769116> 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/segurancapublica/tratado_interamericano_assistencia_reciproca_riodejaneiro.pdf
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/segurancapublica/tratado_interamericano_assistencia_reciproca_riodejaneiro.pdf
https://oglobo.globo.com/esportes/passarella-relembra-dor-pelas-malvinas-derrota-para-brasil-22769116
https://oglobo.globo.com/esportes/passarella-relembra-dor-pelas-malvinas-derrota-para-brasil-22769116
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Inglaterra, Inglaterra!”. José Leônidas Ardiles, primo do jogador, era piloto da Força Aérea 

Argentina e morreu na Guerra das Malvinas um mês antes da Copa daquele ano26.  

 Carlos Bilardo, que viria a treinar a seleção em 1986, era técnico do Estudiantes de 

La Plata em 1982 e integrou ao elenco do clube o jovem Juan Gerónimo Colombo. Juani, 

como era conhecido o talentoso jogador, foi convocado pelo Regimento 7 de La Plata antes 

de estrear no futebol profissional e teve de ir à guerra. Passou dois meses no fronte, onde 

adoeceu de hepatite. Um ano depois, era reintegrado aos pincharratas por Bilardo27.  

 Como visto, a Guerra das Malvinas, de fato, deixou marcas para além da política e do 

nacionalismo, mas também no futebol argentino. Pela simultaneidade da Copa de 82 e do 

conflito, Gutierrez (2018, p. 41) entende que “o futebol faz um contrapeso, dá uma 

oportunidade de reconciliação: cada Copa do Mundo é uma lembrança de pertencimento 

nacional.” 
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LEITE LOPES, José S. “A vitória do futebol que incorporou a Pelada”, Revista da USP, 

Dossiê Futebol (jun, jul, ago). n. 22 (São Paulo. 1994, p. 64-83)  

LIVINGSTONE, Grace. Oil and British Policy towards the Falkland/Malvinas Islands. El petróleo 

y la política británica hacia las Islas Malvinas/Falklands. Centre of Latin American Studies, 

University of Cambridge, Reino Unido. Revista SAAP, vol. 14. Nº 1, mai. 2020. P. 131-155. 

LORTON, R (2013). Falklands Wars – the History of the Falkland Islands: With Particular 

Regard to Spanish and Argentine Pretensions and Taking Some Account of South Georgia, 

the South Sandwich Islands and Britain’s Antarctic Territories. Hon duras, M.Phill, 2013. 
MACCLANCY, Jerome. Sport, Identity and Etnicithy 1996 ed. (Oxford: Berg). 

MAGALHAES, Lívia Gonçalves. A Copa do Mundo da ditadura ou da resistência? 

Comemorações e disputas de memórias sobre a Argentina de 1978. Estud. hist. (Rio J.),  Rio de 

Janeiro ,  v. 32, n. 68, p. 675-694,  Dec.  2019 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

21862019000300675&lng=en&nrm=iso>. 

MALVINAS, la verdad completa. La Nación, Buenos Aires, 2 de abril de 2012.  

MOLINARI, Carlos. Jorge Rafael Videla e o “Processo de Reorganização Nacional”: A 

construção de uma ditadura militar. 2013. 39 f. Monografia (Graduação em História), 

Departamento de História, Universidade de Brasília, Brasília. 2013. 

NOVARO, Marcos. A ditadura militar argentina 1976-1983: do golpe de estado à 

restauração democrática. São Paulo: EdUSP, c2007.  

_______. Historia de la Argentina:1955-2010. Buenos  Aires:Siglo Vintiuno Editores, 2011.  

OLIVEN, Ruben George; DAMO, Arlei Sander. Fútbol y cultura. Bogotá: Norma, 2005.  
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PÉREZ GHILHOU, Dardo; SEGHESSO, María Cristina (eds.), El golpe de 55, Partidos 
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