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Documentário de José Carlos Asbeg resgata lances inéditos e entrevista vencedores e derrotados 
na campanha na Suécia  
 
Longa de 85 minutos reúne material colhido em mais de 130 horas de entrevistas com 80 
personagens relevantes da Copa de 58 
 
A conquista da primeira Copa do Mundo pela seleção brasileira, que completa 50 anos no mês que 
vem, vai chegar aos cinemas em junho. A partir do dia 13, o filme ""1958 - O Ano em Que o 
Mundo Descobriu o Brasil" vai reverenciar os jogadores e dirigentes que participaram da vitoriosa 
campanha da equipe no Mundial da Suécia. 
 
O longa é o resultado do trabalho de seis anos do jornalista e cineasta José Carlos Asbeg, 58. 
Nesse período, ele viajou por sete países, entrevistou mais de 80 personagens e resgatou cenas 
raras da histórica campanha na Suécia, como a do gol de bicicleta de Vavá anulado contra o País 
de Gales -lance nunca antes exibido no país. 
 
""Fiz uma grande homenagem aos meus heróis de infância. Esta foi a forma que encontrei para 
dar o meu muito obrigado a toda aquela geração que colocou o futebol brasileiro no mapa", disse 
Asbeg, que selecionou e editou mais de 130 horas de entrevistas para concluir o longa de 85 
minutos. 
 
O documentário mostra, além de todos os gols da seleção naquela Copa, lances geniais do time. 
Muitos deles acabaram esquecidos ou perdidos em prateleiras empoeiradas. Um bom exemplo é 
um gol anulado, marcado por Mazola, ex-Palmeiras, que se transferiria à Itália justamente após 
fazer sucesso no Mundial sueco. 
 
""O engraçado é que, ao longo do tempo, a memória dos atletas acaba se embaralhando, 
misturando jogadas. Agora, o Mazzola narra o lance com uma dificuldade maior. Quando vemos o 
gol, as imagens nos mostram claramente que foi um pouco diferente do que ele guardou na 
lembrança. Mesmo assim, foi um golaço, que acabou não valendo", disse Asbeg. 
 
""Apesar de toda a nossa apuração sobre as histórias e partidas daquela Copa, só não 
conseguimos desvendar o motivo da anulação do gol. A imagem não é conclusiva e nenhum 
jogador conseguiu me esclarecer. Nem os rivais têm um explicação para a não-validação da 
jogada", acrescentou o diretor. 
 
Para começar a contar os bastidores da campanha da seleção, Asbeg viajou ao Peru, adversário 
da seleção nas eliminatórias. Na época, a vaga no Mundial era disputada em apenas dois jogos 
(um foi realizado no Rio, no Maracanã, enquanto o outro foi jogado em Lima, a capital peruana). 
 
Ele também entrevistou jogadores da extinta União Soviética, do País de Gales, da Inglaterra, da 
Áustria e da França, além dos suecos. Todos esses times foram adversários da seleção no Mundial 
da Suécia. 
 
Asbeg conta que, sem exceção, os atletas desses países mostram até hoje muita admiração pelo 
futebol brasileiro. 
 
""A reverência aos jogadores marcou os depoimentos deles. Na viagem ao Peru, acabamos 
descobrindo que a seleção acabou derrotando e eliminando do Mundial uma geração que é 
considerada a melhor da história deles pelos nossos entrevistados", contou Asbeg. 
 



O jornalista e cineasta acompanhou a Copa do Mundo da Suécia ao lado do pai. Não havia 
transmissão pela TV: ambos ouviam os jogos no rádio, em Ipanema, bairro da zona sul carioca 
em que ainda mora. 
 
O tédio das concentrações também é relatado no filme. Asbeg entrevistou algumas camareiras 
que trabalhavam nos hotéis em que o Brasil se hospedou na Suécia (a mais simbólica foi na 
cidade de Hindas). Flertar com as funcionárias era a principal diversão dos atletas. 
 
""Muitas disseram que eles ficavam assobiando, mas garantiram que não passaram disso", 
declarou o cineasta. 
 
Um ano depois, Garrincha (1933-1983) namorou uma camareira sueca durante uma excursão do 
Botafogo ao país. Do romance nasceu o sueco Ulf Lindberg, que só teve a paternidade confirmada 
em 1998 por um teste de DNA. 
 
Com patrocínio do BNDES, da Petrobras e da Eletrobras, o filme ainda não tem distribuição 
definida. A intenção é espalhar cópias por todo o país. 
 
Apesar da tabelinha entre cinema e futebol historicamente não atrair grandes bilheterias, Asbeg 
acredita no sucesso de arrecadação do filme. 
 
""O meu filme não vai falar futebolês. É um filme de aventura, de emoção e de heroísmo. O 
futebol era a face mais visível daquilo que o [dramaturgo] Nelson Rodrigues chamou de complexo 
de vira-latas. Como o país ainda não havia vencido uma Copa do Mundo, tínhamos a noção de 
que éramos um país pequeno. Com a vitória, o Brasil viveu uma explosão de auto-estima", 
concluiu o cineasta. 

 
Leia mais; 
 
Cenas têm "futebol que foi extinto" 
 
O cineasta José Carlos Asbeg acredita que o filme sobre a Copa-58 vai mostrar aos torcedores um 
futebol que não existe mais. 
 
Um dos trechos preferidos de Asbeg é a cena da jogada do primeiro gol da seleção na partida 
contra a extinta União Soviética, a terceira do time no Mundial da Suécia. 
 
""O Didi ficou com a bola na intermediária adversária por quase dez segundos. Ele teve tempo de 
olhar para o Garrincha, para o Pelé e para mais um jogador antes de dar um passe magistral para 
o Vavá com a parte externa do pé. Nada disso se vê mais hoje", disse Asbeg. 
 
""Não gosto de entrar nesse debate, se o futebol daquela época era melhor ou pior do que o de 
hoje. Mas não podemos negar que naqueles anos o futebol tinha mais possibilidade de expressão 
de arte. Parecia uma dança, um balé. Antes, o jogador tirava o marcador para dançar. Isso 
também acabou, mas vamos poder rever", afirmou o diretor, que colocará uma série especial de 
jogadas de Garrincha no documentário. 
 
Integrante da delegação brasileira na Copa de 58, o preparador físico Paulo Amaral também 
participa do filme. Considerado um dos profissionais que revolucionaram o treinamento de futebol 
no Brasil, ele -primeiro preparador da seleção- morreu há cerca de 15 dias. 

 
Leia mais: 
 
AUSENTE: PELÉ NÃO DÁ DEPOIMENTO 



Apesar de ter entrevistado dezenas de envolvidos na campanha histórica do Mundial de 1958, o 
cineasta José Carlos Asbeg não conseguiu um depoimento de Pelé para o documentário. ""Não nos 
encontramos por problemas de agenda, mas ele é muito homenageado. Todos os entrevistados o 
trataram com reverência", disse Asbeg. 

 
Leia mais: 
 
Brasil goleia a Bulgária no Rio  
 
Ficou clara a diferença de nível entre Brasil e Bulgária, que jogaram no Maracanã. Sem ser 
incomodada, a seleção venceu por 4 a 0 o terceiro amistoso de preparação para a Copa do Mundo 
da Suécia, que começa em 8 de junho, quando o país pegará a Áustria. 
 
Apesar do resultado, outra conclusão da partida é a nítida falta de entrosamento da equipe 
brasileira. Os gols saíram fácil, mas graças à eficiência das conclusões nas jogadas de ataque. O 
Brasil pouco mostrou em termos de jogo coletivo. 
 
Mesmo sem Bellini, que não pôde jogar por causa de uma contusão, a defesa foi o ponto alto. 
Mauro, De Sordi e Zózimo acompanharam de perto os jogadores búlgaros, que tiveram apenas 
duas oportunidades para marcar no gol de Castilho. 
 
Pelé, que entrou no segundo tempo em lugar de Dida, lesionado, foi a grande figura do escrete. 
Ele tramou jogadas, participou de gols e deu mais solidez ofensiva à seleção. 
 
O Brasil marcou logo aos 19min, num belo chute cruzado de Dida -outro destaque do amistoso. 
Aos 43min, Mazola e Moacir tabelaram, e este último empurrou para as redes. 
 
Na etapa final, a movimentação de Pelé começou a dar resultado aos 8min, quando ele foi 
derrubado na área e o juiz uruguaio Esteban Marino marcou pênalti, cobrado e convertido com 
categoria por Moacir. 
 
O domínio da seleção continuou absoluto, mas poucas chances efetivas de gol foram criadas. Só 
aos 36min a torcida (que novamente compareceu em bom número ao Maracanã) voltou a 
festejar: após jogada de Pelé, Joel fechou o marcador. 
 



 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 14 maio 2008, Esporte, p. D6. 


