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O amistoso em que a seleção brasileira de futebol venceu o Haiti representou mais um dos 
inúmeros cruzamentos entre futebol e política que marcaram a história do esporte. Nem sempre, 
porém, foram jogos da paz, como ficou conhecida a goleada contra os haitianos - em épocas de 
conflitos, especialmente guerras mundiais, o futebol foi usado como eficiente arma de 
propaganda. É o que mostra Roberto Sander em "Anos 40 - Viagem à Década sem Copa". 
 
Com vasta experiência na área esportiva, Sander começou a escrever a obra em março de 2003, 
quando foi cancelado o Campeonato Mundial de Futebol da categoria sub-20, que seria disputado 
nos Emirados Árabes, por causa do iminente ataque americano ao Ira que. "A interferência da 
guerra no esporte me fez lembrar imediatamente da década de 1940, quando não houve 
nenhuma Copa do Mundo justamente por causa do conflito mundial", explica Sander. 
 
O período foi, realmente, singular - a partir de 1939, o ministro da propaganda nazista Joseph 
Goebbels incentivou uma série de amistosos da seleção alemã com o objetivo de comprovar sua 
presumida superioridade racial. "A estratégia era a mesma da Olimpíada de 1936, em Berlim", 
conta Sander, que relacionou 35 amistosos disputados pelos alemães até 1942. "A idéia era 
passar a sensação de normalidade, como se a guerra fosse algo natural." 
 
Goebbels escreveu em seu diário que, distraídas pelo futebol, as pessoas sofriam menos diante do 
cenário aterrador de uma guerra. "Uma vitória no campo de futebol é mais importante para a 
população do que a conquista de uma cidade em território inimigo", acreditava. 
 
Os jogadores judeus, obviamente, eram discriminados - todos perderam a licença federativa e 
muitos terminaram em campos de concentração. Os nazistas de Hitler eram imperdoáveis com 
seus inimigos, mesmo em se tratando de uma competição esportiva. Em um amistoso disputado 
na cidade ocupada de Kiev, na antiga União Soviética, os alemães não aceitaram ser duramente 
goleados duas vezes pelo Start, o clube local. Pela audácia, os jogadores foram presos e 
torturados. O drama é relatado no livro "Futebol & Guerra", de Andy Dougan. 
 
Apesar do excelente retrospecto (22 vitórias, oito derrotas e cinco empates), as derrotas da 
seleção alemã  aconteceram justamente no momento em que começavam as derrotas bélicas do 
exército de Hitler. A gota d"água foi uma vitória da Suécia, em Berlim, fato que obrigou Goebbels 
a cancelar os amistosos. A partir de 1943, nenhum jogo mais seria disputado em território 
alemão. 
 
O Estado Novo  
No Brasil, vigorava o Estado Novo de Getúlio Vargas, que também utilizava a máquina 
governamental (por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda) para pregar um clima de 
tranqüilidade. "A década de 40 assistiu à transformação do futebol em fenômeno de massas", 
observa Sander. "A Rádio Nacional levava o esporte para o povo com a força de um canhão e os 
jornais aumentaram o espaço dedicado às partidas, o que interessava ao Governo." 
 
Foi também a consolidação do profissionalismo, apressada pelas constantes e vexatórias derrotas 
para a Argentina, onde o futebol era mais organizado. Ao mesmo tempo em que se construía o 
Maracanã, despontava uma geração de jogadores emblemáticos como Leônidas da Silva, Heleno 
de Freitas e Zizinho. "Eles criaram o futebol-arte e influenciaram garotos que, depois, ficariam 
famosos, como Pelé", conta Sander que, no capítulo final, analisa com detalhes os dois dias que 
antecederam a final do Mundial de 1950, quando o Brasil foi derrotado pelo Uruguai (2 a 1).  
 
- Apesar de superior, o time foi vencido principalmente pela grande euforia e pela tentativa de 
capitalizar o prestígio dos jogadores nas eleições que se aproximavam - lembra Sander. Mais um 
golpe da política no futebol. 
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