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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar construções estabelecidas em veículos da 

imprensa brasileira e argentina sobre o futebol praticado pela seleção anfitriã durante o 

mundial de 1978. A referência a estereotipada “viveza criolla” aparece mesclada com 

um discurso de modernização sem perder as supostas características do estilo argentino 

de praticar futebol: ofensividade, gambettas, velocidade são elementos associados a 

conquista da equipe comandada por César Luís Menotti. O primeiro triunfo do país em 

um mundial  possibilitaria uma redenção histórica ou/e uma ressignificação do 

idealizado estilo de jogo argentino segundo crônicas e reportagens dos periódicos 

analisados.     
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INTRODUÇÃO 

 O tradicional futebol argentino também possui uma genealogia mítica que seria 

associada a hipotéticas virtudes lúdicas e uma conjuntura histórica específica. A 

construção da representação da “viveza criolla” é anterior, inclusive, ao renomado 

futebol-arte brasileiro e está inserida em debates nacionalistas a partir da década de 

vinte no país. 

 A importância da imigração espanhola e italiana na formação identitária 

argentina é utilizada na gestação do suposto estilo de jogo futebolístico “criollo”, que 

tinha como elemento de alteridade o britânico, introdutor do esporte no país e formador 

das primeiras gerações de praticantes a partir dos princípios cavalheirescos dos 

“sportsman”, em uma prática de jogo supostamente austera, disciplinada e viril. 

 A síntese dos mitos de origem do futebol na Argentina seria segundo Archetti: 

 
El primer fútbol fue inglés o británico – porque para los argentinos lo 

inglés es la esencia de lo británico y utilizam ambos términos de 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutor em História PPGHC/UFRJ, Mestre em Comunicação Social PPGCOM/UERJ, Docente UCAM e 

Pesquisador dos Laboratórios do SPORT/UFRJ e LEME/UERJ. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

manera indistinta y solo después del proceso de transformacíon 

histórica pasó a ser criollo. 

El fútbol argentino real, a la manera criolla, fue hecho por italianos 

espanõles y la poblacíon nativa masculina. Aun así, el período pionero 

é considerado positivo ya que los valores de caballerosidad dominaron 

e impregnaron el espíritu del juego. (2003, p.83). 

   

 No primeiro momento o inglês estabeleceu um modelo de jogo que, apesar de ter 

como fundamento valores considerados socialmente positivos, teria sido substituído por 

um novo paradigma “criollo”, interpretado como o “verdadeiro” futebol argentino. 

 A hipótese principal apresentada por Archetti é que a partir da oposição ao 

pioneiro padrão inglês, houve uma construção mitológica baseada na mistura de povos, 

sobretudo nos descendentes de imigrantes espanhóis e italianos, excluíndo os britânicos 

no âmbito das masculinidades que gestaria o estilo “criollo” de se praticar o futebol. 

 
Es interessante notar que lo criollo es definido a partir de la 

predominancia de los apelidos españoles e italianos. Lo criollo se 

funda, por tanto, a través de los hijos de inmigrantes latinos. Los hijos 

de inmigrantes “ingleses” nunca fueron considerados como criollos, y 

no podían transformarse en criollos por jugar al fútbol. Siempre 

fueron ingleses, practicaron un deporte inglés, y de esta manera, 

mantuvieron su identidad inglesa. Como pueden explicarse estas 

diferencias? Según la interpretacíon de El Gráfico, razones 

genealógicas dan lugar a razones basadas en estilo de juego. Estos 

estilos, a su vez están basados en diferencias étnicas conceptualizadas 

como diferencias en el carácter y en la manera de expresar 

sentimientos y movimentos físicos. Una vez que, desde mediados de 

la primer década del siglo, los hijos de los inmigrantes latinos habían 

creado su próprio fútbol. (2003, p. 92). 

 

 A partir destas supostas diferenças étnicas, enquanto o padrão do jogo britânico 

seria representado como fleumático, disciplinado, metódico, forte e coletivo, o estilo do 

jogador “criollo” seria inquieto, individualista, menos disciplinado, baseado na 

habilidade e no esforço pessoal.  

 O principal agente desta construção estereotípica teria sido a revista El Gráfico 

com seus jornalistas, principalmente cronistas como Borocotó e Chantecler, forjadores 

dessa concepção ao longo da primeira metadade do século XX, tendo como opositor o 

elemento britânico. 
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 Neste sentido o historiador Frydenberg caracteriza essa como a segunda imagem 

do futebolista argentino
3
 e confirma a importância do periódico para a construção 

discursiva do estilo “criollo”: 

 
La segunda imagen de futebolista comenzó a ser retratada en las 

páginas de El Gráfico a partir de 1928. Los cronistas de ese medio se 

reforzaran por instalar la presencia del “estilo criollo” de juego 

asociado a a la gambeta, el talento cuasi artístico y la figura del 

jugador de origem humilde, el pibe que jugaba en el potrero. El así 

llamado “fútbol criollo” fué una construccíon discursiva de gran 

potencia en las décadas posteriores. La elaboracíon y el éxito de esta 

representacíon se debían seguramente a su adhesíon a las tradiciones 

culturales dominantes en  la época, a las que se sumaba la coriente que 

daba legitimidad a lo criollo en la cultura letrada, escolar y hasta 

mediática. El despliegue de la habilidad  individual con el aditamento 

de la “viveza” o picardia criolla, se consideraba una forma de juego 

apropriada y deseable. El estereotipo se fue completando con la 

imagen un tanto indolente del “pibe” y su origen en los márgenes 

sociales y culturales. En realidad era un tipo híbrido nacido de la 

confluencia del inmigrante con algunos tipos locales y poco urbanos. 

Según El Gráfico, las enunciadas virtudes del jugador criollo buscaban 

calificar al típico futebolista argentino aunque as veces tambíen 

incluían a su par uruguayo. Ambos eran vistos en direta y franca 

oposicíon al jugador británico, y en esta funcíon resaltaban su 

individualismo, su técnica y habilidad, y hasta certa indisciplina (que 

intentaba asemejarlo a la criatividad del artista inspirado) en un claro 

contrapunto a la frialdad y la cientificidad anglosajona. (2013, p. 266-

267). 

 

 Esta segunda imagem é que se tornou predominante para representar como os 

jogadores argentinos devem atuar na seleção do país. O discurso retórico da importância 

da “gambeta” e da “viveza”
4
 que, pode ser contraposto a “ginga” e a suposta 

malandragem brasileiras, é elemento característico imprescindível na construção do 

estilo “criollo”. 

 A valorização do talento individual, em detrimento da organização coletiva, teria 

origem também num discurso de humildade e superação do garoto pobre que 

desenvolve suas habilidades em espaços urbanos pequenos, sinuosos, diferente dos 

campos ingleses, os folclóricos “potreros”. 

                                                 
3
 Em sua interessante obra  História Social del Fútbol, Júlio Frydenberg analisa os primórdios do futebol argentino 

desde à época das primeiras disputas, do amadorismo até a profissionalização. Sobre o tema debatido neste item, o 

autor destaca a criação de três imagens de futebolistas nos periódicos argentinos das primeiras décadas do século XX: 

primeiro, o “britânico”, depois, o “criollo” e, por último, uma terceira representação, de jogador que segundo o autor 

seria oculta ou paralela à segunda imagem, mas não estaria associada ao nacional. Estaria ligado ao restrito universo 

dos bairros onde a virilidade, coragem e força física também eram atributos importantes para a defesa do justo e 

honrado.  
4Segundo Archetti (2003), a viveza criolla definida pelo cronista Chantecler não seria apenas uma soma de jogadas 

inventadas e dribles espetaculares, mas uma qualidade que se desenvolve historicamente a partir de jogadores criollos 

criativos e geniais.  
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 Seria um resultado do amálgama cultural de descendentes latinos espanhóis e 

italianos com as tradições locais mais os símbolos nacionais e de masculinidade, como o 

gaúcho, o assado e até mesmo o tango. 

 A construção muitas vezes vinculava diretamente o argentino ao uruguaio com a 

menção à formação de um estilo rioplatense de se praticar o futebol. Destarte, a imensa 

rivalidade nas “canchas”, acentuada pelas disputas nas finais das Olimpíadas de 1928 

em Amsterdã e do primeiro mundial realizado no Uruguai, muitos cronistas sinalizam 

uma origem comum que tinha como elemento de oposição o britânico, supostamente 

frio e científico. 

 
Chantecler sostiene que los britanicos son frios y matemáticos, y por 

esa razón, juegan un fútbol “aprendido”. En contraste los jugadores de 

fútbol rio-platenses, cálidos y capaces de improvisacíon, juegan un 

fútbol “inspirado”. Al mismo tiempo, realiza una distincíon entre los 

países del Rio de la Plata: los argentinos juegan con el corazón, son 

más rápidos y agresivos; los uruguayos juegan con la cabeza, son más 

calmos y românticos. (ARCHETTI, 2003, p. 103). 

 

 Com a especulação de um embrião comum da mítica escola rioplatense que 

surge na década de vinte com  a “revelação” do futebol sul-americano a partir da inédita 

conquista olímpica dos uruguaios em 1924, tanto entre os europeus como entre os 

platinos, é possível perceber que em ambos os países (Argentina e Uruguai), são 

elaboradas distinções discursivas entre os estilos de jogo nacionais.  

 Enquanto entre os uruguaios as representações coletivas da “garra charrúa” e da 

camisa “celeste” 
5
 são elementos distintivos dentro da ideia de uma escola rioplatense, 

na conformação do discurso do estilo “criollo”; a “gambeta”, a “viveza” os “potreros” e 

os “pibes” são estereótipos recorrentes associados ao hipotético estilo de jogo argentino, 

construído principalmente através das páginas de El Gráfico na primeira metade do 

século XX. 

 

A construção da redenção do futebol argentino.  

 Durante a Copa do Mundo realizada na Argentina houve no discurso emitido 

pelos veículos de imprensa analisados para este artigo (El Gráfico, Placar, Clarín e 

                                                 
5 Para informações sobre a construção de representações coletivas do futebol uruguaio como a “garra charrua” e a 

camisa “celeste” ver os artigos de BAYCE (2003) in ALABARCES “Cultura, Identidades, subjetividades y 

estereótipos: Preguntas generales y apuntes específicos en em caso del fútbol uruguayo  e CABO (2011), “Os 

primórdios do futebol uruguaio: da English High School à celestial garra charrua”. In Anais da ANPUH 2011. 
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Jornal do Brasil) uma espécie de redenção do futebol argentino devido à aclamada 

vocação ofensiva da equipe dirigida por Menotti.  

 Com as sucessivas ausências e eliminações nos mundiais a partir da Copa 

disputada no Brasil em 1950, é possível que essa representação coletiva mítica estivesse 

oculta e houvesse perdido força no imaginário coletivo, pelo menos no que diz respeito 

à seleção. 

 A campanha no torneio realizado na Argentina e o consequente título mundial 

teria resignificado pelo menos nos veículos analisados a ideia de um estilo diferenciado 

do argentino de jogar futebol. 

Em reportagem da revista Placar antes mesmo do torneio começar, intitulada 

“Ao ataque por questão de honra”, os enviados especiais Divino Fonseca e J.B.Scalco 

finalizam a reportagem afirmando que: 

 
É o caso de concluir: sensível a picardia revelada por um bando de 

meninos emocionando-se ao compasso dos tangos e milongas. O povo 

argentino jamais permitiria que seu futebol abandone as características 

tradicionais. É verdade que os ventos modernos vem varrendo há 

tempos os excessos em dribles e firulas. Mas o solista capaz de decidir 

um jogo num lance inspirado, esse continua a ter lugar nesse 

importante ano de Copa do Mundo.  

Não se pode mudar uma mentalidade de uma hora para outra diz César 

Luiz Menotti, técnico da seleção. Queremos uma equipe capaz de 

correr o campo todo, o tempo todo, jogando com simplicidade. Mas 

não sou louco de abrir mão de jogadores que possam chegar ao gol 

por eles mesmos. Gosto do futebol europeu, mas ainda sou argentino. 

(PLACAR, n. 422, 26 maio 1978, p. 57). 

 

Neste sentido, vislumbra-se a procura de um novo modelo que possa mesclar 

elementos do que seria o tradicional futebol argentino com os dribles, a criatividade, o 

improviso e uma nova disciplina tática mais associada ao futebol europeu. 

A própria declaração de Menotti reforça a ideia de que, apesar dos benefícios do 

estereotipado estilo de jogo europeu, deve prevalecer a suposta tradição inata do 

futebolista argentino. 

 Na revista El Gráfico, articuladora histórica desse discurso, é possível observar, 

após a classificação para a final, uma certa nostalgia em alguns trechos: 

 
No queremos ni debemos echar las campanas al vuelo por esta rotunda 

victoria que nos ubica en la final de Argentina 78. Necesitamos sí 

elogiar las reservas espirituales y futebolísticas de un conjunto de 

jóvenes argentinos que volvieron a poner sobre la cancha todo lo que 
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tienem adentro de habilidad, fervor, critério, ganas y vocacíon 

ofensiva... 

Y todo lo que siguió fue, como no hace mucho lo pedíamos en estas 

mismas páginas, un retorno a las fuentes. A todo lo que quiso y pudo 

ser Argentina en el ciclo preparatorio. Esto és: un cuadro que no sale a 

jugar, no a trabajar el partido.  

Una reflexíon final, cuando ya estamos mentalmente instalados en las 

tribunas de River para vivir el último capítulo de esta historia hermosa 

y vibrante que comenzó para la Seleccíon nacional el 2 de junio: 

cualquiera que sea el resultado deportivo del partido con  Holanda, esa 

no será la culminacíon de un nuevo estilo y una nueva mentalidad del 

fútbol argentino, sino apenas el primer paso. Que esta llama encendida 

se mantenga, mas allá del campeonato ganado (o perdido) como un 

ejemplo de lo que puede y debe hacerse en la Argentina cunado 

volcamos en el juego toda la alegria que tenemos adentro y ponemos 

en la lucha toda la seriedad que el triunfo reclama. (EL GRÁFICO, 23 

jun. 1978, p. 19, grifos da revista). 

  

É importante destacar nesta citação, em primero lugar, o louvor às “reservas 

espirituais e futebolísticas” dos jovens argentinos, caracterizadas por elementos inatos 

como habilidade, fervor, vontade e a própria idealização de uma suposta vocação 

ofensiva.  

 Além disso, destaque à expressão grifada “um retorno às fontes” não se constitui 

apenas em uma referência ao ciclo preparatório, mas diz respeito também a idealização 

de um retorno às origens do que seria o “verdadeiro” futebol argentino, pois o projeto 

dirigido por Menotti simbolizava a reconstrução de uma seleção alegre, habilidosa, 

legítima representante da tradição “criolla”. 

 No trecho final da trasncrição é interessante verificar que independente do 

resultado na decisão pelo título contra a Holanda, esse seria um momento de 

reconstrução histórica do estilo de jogo e de uma nova mentalidade no futebol argentino 

que estariam atrelados aos clássicos valores de alegria e luta.  

  No jornal Clarín as emotivas crônicas escritas pelos convidados especiais 

demonstram esta ideia de redenção e reconstrução de uma tradicional escola 

futebolística. O ex-jogador Di Stéfano, por exemplo, afirma categoricamente em seu 

artigo intitulado “Vi que los leones lloran”: 

 
Argentina es el campeon de la Fé, de la entereza, del fútbol, de la 

habilidad y de la guapeza. Cuando ayer dije que el partido tendría 

mayor ritmo que el de Itália y Brasil no me equivoqué. Porque 

Argentina tuve una movilidad increíble. Una constante rotacíon en 

todos sus hombres, quienes taparán a los holandeses que saben 

inponer el cuerpo como arma fundamental para atacar. Tuvo una 
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grand dosis de serenidad para pararse en el campo de juego, oredenar 

el fútbol y pensar... 

Porque la Argentina és un grand abastecedor de futebolistas. Lo fue 

siempre. Porque no hay que olvidar que Uruguay y Itália fueron 

campeones mundiais con jugadores argentinos. Hoy, todos ellos deben 

sentirse orgullosos de que haya triunfado la Selección argentina que 

ellos sientem. 

Holanda jugó bien. Trató de imponer su fútbol, pero fué arrolado por 

momentos por la fortaleza y la táctica de la Seleccíon argentina, que 

jugó en forma serena, que supo no entregarse nunca, incluso en los 

momentos que los holandeses iban a ganar el partido.  

Pero en el complemento, cuando comenzaran los primeiros quince 

minutos, se vío que Argentina seria campeón. Porque Menotti serenó a 

sus jugadores y les dio las indicaciones  necesarias com para que al 

fin, triunfe el verdadero fútbol.  

Por eso al felicitar a Kempes, quiero hacerlo a todos los jugadores 

argentinos que creyeron, desde el primer momento, en que la empresa 

no seria imposible, difícil sí porque no hubo rivales fáciles, pero el 

equipo en todo momento transmutó una imagen ganadora, desterrando 

– ojalá que sea para siempre – el fútbol defensivo o ese fútbol de 

improvisacíon que muchas veces tuvo la Argentina.  

No; no hay palabras en este instante de gloria para describir todo lo 

que significa. El esfurezo fue tremendo. La tensíon también. Pero los 

once leones que vestieron la camiseta argentina supieran absorber 

todo eso y lo volcaran en fútbol en la cancha. (CLARÍN, 

SUPLEMENTO MUNDIAL, n. 11.609, 26 jul. 1978,, p. 14). 

 

A crônica começa com a exaltação ao país e não à equipe de futebol como o 

campeão da Fé, “sagradamente” colocada em primeiro lugar e em letra maiúscula, 

habilidade, elegância, razão dentre outros atributos. Foi uma partida em que os 

argentinos teriam se movimentado muito e anulado o vigor físico representado pelos 

corpos dos holandeses. 

 Na segunda parte, uma referência à tradição do país em “fornecer” jogadores 

naturalizados
6
 para outras seleções em campeonatos mundiais, fato que simbolizaria a 

grandeza do futebol do país.  

 Ademais é possível perceber uma reverência à postura tática da equipe e a 

dedicação dos jogadores representados nominalmente pelo goleador Mario Kempes e 

metaforicamente como “onze leões” além da importância do técnico Menotti como 

condutor do triunfo do “verdadeiro futebol” argentino. Este seria ofensivo e teria 

enterrado uma tendência defensivista e inconstante das seleções anteriores. 

                                                 
6 Sobre o assunto é possível ter um histórico da participação de jogadores argentinos em outras seleções entre eles o 

próprio Di Stéfano, que, já veterano, disputou a Copa do Mundo de 1962 no Chile pela Espanha. Ver: 

<http://www.futebolportenho.com.br/2014/06/03/argentinos-em-outras-selecoes-nas-copas/>. Acesso em 03 fev. 

2016. 
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 Outro ex-craque e novato cronista, o senhor “Édson Arantes do Nascimento”, 

que tinha uma coluna no Clarín durante o torneio, apesar de ter afirmado e defendido no 

artigo da véspera da partida que a grande favorita era a Holanda exalta em comoção a 

vitória argentina: 

 

Este triunfo de la Argentina es una de las maiores emociones que 

experimenté en mi vida. Lo vivi como brasileño, pero consustanciado 

de que és la vitoria del futebol de América. Y que tal mi alegría que 

tendría que remontarme a México en 1970, cuando el equipo de mi 

país se consagró tricampeón, o más recentemente cuando me despidí 

del fútbol en Nueva York jugando para el Cosmos, para que se iguale 

ao estado de ánimo que experimenté cuando el árbitro  Sérgio Gonella 

dio el pitazo final que consagraba a mis hermanos argentinos 

campeones mundiais.  

Y mi halgo fue inmenso porque siempre sustive que el fútbol de 

ustedes era de primerísimo nível y nunca habia podido obtener un 

título. Además porque vi en la cancha a un equipo de verdadeiras 

fieras que supieran jugarse en todas contingencias del juego. Tuvieran 

la virtude de hacer pesar su categoría de fútbol hábil y talentoso 

cuando las circunstancias lo exígían y pusieran el temperamento de los 

campeones cuando se vieron superados por la dinámica de los 

holandeses, especialmente en los segundos 45 minutos. 

Este equipo argentino es un verdadero ejemplo para que lo tomen de 

modelo en toda América. Demonstró que cuando se cumple con un 

trabajo serio y organizado los resultados se dan siempre. Se acabó el 

tiempo de las improvisaciones, y Menotti y los dirigente de AFA lo 

compeendieron. Sus esfuerzos se consumaron en esta victoria para 

hacernos felices a todos latino-americanos. (CLARÍN, n. 11.609, 26 

jul. 1978 – SUPLEMENTO MUNDIAL, p.10). 

 

 Destarte o “pueril” discurso da imensa felicidade existencial de Pelé com a 

vitória “hermana”, alguns elementos retóricos são importantes de serem destacados 

como, por exemplo, o reconhecimento do maior jogador de todos os tempos a respeito 

da grandeza histórica do futebol argentino. 

Interposto como um verdadeiro argumento de autoridade, os elogios à habilidade 

e ao talento da equipe, bem como ao técnico Menotti e aos dirigentes argentinos da 

AFA, ressoam como mais uma mensagem publicitária entre as centenas, quiçá milhares, 

que o ex-jogador fez ao longo da sua vida. 

Outrossim, uma nova aparição protocolar da ideia de solidariedade latino-

americana, tal qual felicitações emitidas pelo corpo diplomático brasileiro, e da 

elevação do futebol praticado pela equipe à condição de modelo continental, 

demonstram a flexibilidade ideológica das opiniões emitidas pelo cidadão Édson. 
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De qualquer maneira, é inegável que a vitória do selecionado argentino acabou 

representando também para a “celebridade” brasileira um importante marco no futebol 

do país anfitrião. 

O cronista João Saldanha também destaca a importância do primeiro título 

conquistado pelo futebol argentino opinando pela justiça da conquista: 

 
O fato de jogar em casa foi muito importante na final da Copa para a 

Argentina, mas é mais do que sabido que desde a 1.a Copa do Mundo 

que o futebol argentino esteve sempre na primeira linha do futebol 

mundial. Muitas vezes pode ter organizado equipes extraordinárias e 

ou não compareceu à Copa, ou vendeu seus melhores jogadores para a 

Espanha e Itália. Ou, mesmo perdeu jogadores – duas seleções 

completas dos melhores craques para o futebol pirata da Colômbia. 

Ali estavam Cozzi, Rossi, Pedernera, o grande Di Stéfano e mais uns 

três times de grandes craques. Este é o principal mérito do futebol 

argentino, que ainda não tinha o título de campeão. 

Verdade que jogou em casa. Paciência, já deveria ter jogado em seu 

país desde 1938, quando a Copa foi repetida na Europa que já havia 

organizado a de 1934. 

Verdade que o grande público ajudou o time da casa. E o árbitro, 

apesar da sua honestidade, quase estraga uma partida muitas vezes 

disputada com excesso de ardor. (JORNAL DO BRASIL, CADERNO 

DE ESPORTES, 26 jun. 1978, p. 2). 

 

 Saldanha ressaltou o benefício de se disputar a final do torneio “em casa” e 

atribuiu também à própria tradição histórica do futebol argentino a conquista do título. 

As referências aos jogadores que disputaram Copas por outras seleções, como o próprio 

cronista do Clarín, Di Stéfano, ou daqueles que se transferiram para o milionário 

“eldorado colombiano”
7
 no final dos anos quarenta, são utilizadas para ratificar 

miticamente o primeiro título conquistado pelo país. 

 O apoio popular e o fato de serem os mandantes teriam ajudado a equipe, porém 

a retórica do justo segundo o cronista passa por uma mítica aura de redenção com um 

passado futebolístico glorioso.  

Segundo reportagem do Jornal do Brasil na mesma data intitulada “Argentina, a 

Copa ganha com o coração”, apesar de a vitória ter sido justa, o principal atributo da 

seleção argentina era a vontade: 

 
Numa Copa do Mundo em que a técnica, a habilidade individual e o 

bom espetáculo raramente estiveram presentes, a Seleção Argentina 

fez do coração, da garra e da aplicação tática as suas principais 

                                                 
7
 Sobre o tema ver a obra de Gomes (2014), El Dorado: Os efeitos do profissionalismo no futebol 

colombiano (1948-1951). 
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virtudes para chegar, finalmente a um título merecido, como provou 

ontem ao vencer a Holanda por 3 a 1 na prorrogação.  

Foi a vitória de uma equipe, que, se não se revelou brilhante, pelo 

menos mostrou, ao longo dessas quatro semanas, mais regularidade e 

coesão que todas as outras. Os 120 minutos ontem demonstraram que 

o técnico César Luís Menotti, conseguiu ser bem sucedido numa 

tarefa em que a maior parte dos outros treinadores fracassou: extrair 

do seu grupo de jogadores – um conjunto tecnicamente limitado como 

os demais participantes – o máximo que ele podia render, o que era 

rigorosamente suficiente para levantar o título.  

Da bonita festa de ontem no Estádio River Plate – bonita pelo 

magnífico espírito de competição das duas equipes e pelo entusiasmo 

da torcida argentina – ficou um único senão: o discurso do locutor 

oficial do estádio depois do jogo, usando a boa organização em que se 

desenvolveu a Copa para tentar provar a estabilidade política do seu 

país. (JORNAL DO BRASIL, CADERNO DE ESPORTES, 26 jun. 

1978, p. 1). 

         

  Diferente do célebre cronista João Saldanha, a matéria estabelece uma visão 

negativa da qualidade técnica do torneio, inclusive da seleção argentina, que teria 

superado as outras devido ao “coração”, “garra” e aplicação tática. 

O técnico Menotti também é reverenciado por supostamente ter “extráido” o 

melhor rendimento possível de seus jogadores ao longo do torneio, conseguindo uma 

regularidade no padrão de jogo da sua equipe. 

É interessante observar também uma pequena crítica ao discurso oficial emitido 

pelo locutor José Maria Muñoz que estaria associando de forma indiscriminada a vitória 

à conjuntura histórica do país e a uma suposta estabilidade política conduzida pela junta 

militar. 

Vitória que no âmbito exclusivamente futebolístico das individualidades e da 

idolatria é muito associada ao atacante Mario Kempes, autor de dois gols na final e 

goleador do torneio com seis tentos. Segundo José Maria de Aquino: 

 

O estádio azul do River Plate estava coberto por uma densa névoa 

úmida quando Daniel Passarela ergueu a Copa para que gente de olhos 

molhados pudesse vê-la. Os outros jogadores se acercaram, 

aplaudiram o gesto, mas em seu lugar para aquele momento histórico, 

bem que poderia - ou deveria – estar um outro, muito  mais 

responsável por toda aquela festa que colocaria fim ao hiato de 25 

dias. Mas ele, meias arriadas era apenas o último na fila e o último a 

subir no palanque oficial.  

Quem, Mario Albero Kempes? E quem mais poderia ser, se não o 

grande matador? O mesmo que minutos antes da solene entrega da 

taça, quando o pequeno grupo de torcedores que invadiu o campo, 

desrespeitando as ordens dadas, furando o cerco policial, driblando os 

cães amestrados – como que querendo dizer que a festa era sua e que, 

portanto, ele sim, o povo devia estar no palco, juntamente com seus 
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jogadores- conseguiu erguer nos ombros os seus ídolos, não era visto 

por alí. Kempes preferiu o canto sossegado, o anonimato dos justos. 

Não que se queira tirar os méritos dos outros, todos eles nessa corrida 

final. Mas é que ele foi lutando os 120 minutos deste jogo decisivo, 

autor e responsável pelos lances de gols e de defesa que seriam 

repetidos milhares de vezes pelas rádios, pelas televisões, pelos cafés, 

pelos discos que invadiram as lojas e, principalmente pelo povo que 

ganhou as avenidas. 

E, a bem da verdade, ou a taça seria erguida pelos braços de todos, 

sem representações, num só gesto só, ou apenas um outro, chamado e 

aplaudido nos momentos mais difíceis do jogo poderia estar ao seu 

lado: o goleiro Ubaldo Matildo Fillol, el Pato Fillol. (PLACAR, n. 

427, 30 jun. 1978, p. 76-77). 

 

Apesar de ser possível identificar também na revista algumas críticas implícitas 

a conjuntura política como, por exemplo, a utilização do termo “hiato” para caracterizar 

o período da realização da Copa ou a afirmação de que o povo deveria estar no palco 

junto com os jogadores, destaca-se a o protagonismo de Mario Kempes. 

Segundo o jornalista Kempes teria sido o grande “matador”, alcunha pela qual 

era conhecido desde a época em que jogava pelo Rosário Central. O maior articulador 

dos lances principais que seriam repetidamente veiculados nas rádios e televisões, ídolo 

humilde que se escondera em meio ao júbilo popular.  

 Além de Kempes, é feita menção à atuação individual do goleiro Ubaldo Fillol, 

que também teria se destacado durante o torneio e na partida final. Mas Kempes 

representava a aclamada ofensividade e valentia daquela equipe, segundo o articulista 

da revista ao glorificar o atacante: 

 

Veio a prorrogação e, mais uma vez esperava-se que o decantado 

preparo físico dos europeus liquidasse com os pobres sul-americanos. 

O carrossel finalmente engrenado, funcionaria, e o “estado anímico” 

dos argentinos acabaria com seus nervos. A Holanda realmente volta 

tentando tudo, mas aos 14 minutos, Kempes, sempre ele decidiu que já 

estava na hora de mais uma vez, ouvir o povo gritar “olé,olé,olé”. 

Encheu o, peito de ar, abriu seus olhos frios, levantou a cabeça, deixou 

sua cabeleira voar, e saiu em disparada desde a intermediária. Foi 

ganhando dos holandeses, entrou na área, estorou contra o goleiro 

Jongbloed e quando a bola parecia sair, já sem muito ângulo, tocou de 

sola para marcar o segundo gol. O sexto que fazia, a marca de El 

Cordobés.   

Ainda restavam mais 16 minutos, mas já não podia haver estado de 

medo. Nem dentro, nem fora de campo. Os holandeses já estavam 

com as mãos na cintura apelando, provocando, e o gol de Bertoni aos 

24 minutos da prorrogação, depois da jogada iniciada e planejada por 

Kempes, era apenas um brinde. O touro, há muito, já estava morto. E, 

para agradecer ao seu matador, um torcedor, por certo muito 

inteligente, surgiu na avenida junto ao estádio Azul com uma faixa 

onde se lia:  
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- Mañana es San Kempes! (PLACAR, n.427, 30 jun. 1978, p.76-77). 

  

É possível identificar a expectativa de que os europeus estivessem mais 

preparados fisicamente que os sul-americanos, eterno mito da força apolínea idealizada 

no venerado “carrossel holandês”, que, aliás, acabou não vencendo a final. O estereótipo 

do destempero dos sul-americanos também não teria se confirmado. 

 O período decisivo e toda descrição da jogada do segundo gol que desempatou a 

partida aos 14 minutos da prorrogação remete de forma caricata a uma tourada devido a 

um somatório de curiosidades. Kempes jogava na equipe do Valencia da Espanha, era 

natural da cidade de Belle Vie na província de Córdoba, representado midiaticamente 

como valente e audacioso e constantemente comparado ao mítico toureiro espanhol “El 

Cordobés”. Curiosamente, em outra reportagem dedicada exclusivamente ao jogador em 

edição anterior da revista, Kempes já havia sido comparado a um toureiro. A utilização 

da mesma metáfora após a final queria apenas relembrar aos leitores uma previsão feita 

anteriormente, pois o jogador havia sido muito elogiado após a primeira fase, mesmo 

sem ter marcado ainda nenhum dos seus gols, e continuava sendo tratado como um 

matador que poderia decidir o mundial para a Argentina: 

 
Kempes não gosta de touradas. Viu algumas na Espanha, pela 

televisão e continua achando ser um esporte – “se é que se trata de um 

esporte” – sem graça e covarde. E, no entanto, ele é em quase todos os 

momentos um elegante e sério toureiro. Não um manolete, que 

mandava aparar o chifre dos touros, para torná-los menos certeiros e 

ofensivos, ainda que mais finos e perigosos, mas sim um Dominguín 

ou um El Cordobés, sempre disposto a enfentar o adversário como ele 

é, inteiro, completo. Ainda que por isso sua atuação não seja perfeita e 

ele não possa mostrar seus passos mais elegantes... 

Tem sido assim, os outros aproveitam todas as suas jogadas  pelos 

“tercios” do futebol, jogando de volante armador, centroavante e 

ponta-esquerda, um autêntico jogador chave do time. Falta-lhe apenas 

matar.  

- Uma questão de oportunidade – diz. 

Ou uma necessidade de se fazer o gol certo no momento preciso. De 

só se apresentar como matador após ter vivido os primeiros “tercios” 

,isto é, nos momentos decisivos quando a torcida grita mais alto e 

quando se vê, na arena um touro que precisa ser sacrificado. Cenário, 

como se pode imaginar, próprio para uma semifinal ou uma final de 

Copa do Mundo. (PLACAR, n. 425, 16 jun. 1978, p. 42-45). 

  

A matéria feita com o jogador demonstra a importância do atacante para a 

seleção argentina e, de certa forma, estabelece uma relação jocosa com uma 

manifestação popular importante para os colonizadores espanhóis, ressaltando atributos 
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anímicos como a coragem, a frieza e a elegância que tanto um goleador internacional 

quanto um bom toureiro devem apresentar.  

O fato de Kempes estar atuando na Espanha com destaque é emblemático para a 

formação das representações, pois naquela época raros eram os jogadores sul-

americanos que atuavam fora do país e o próprio Menotti relutou bastante antes de 

convocá-lo novamente para a seleção, pois ele foi o único atleta do plantel campeão que 

jogava em uma equipe europeia. 

 O desfecho da reportagem, apesar da equívoca referência a uma eventual partida 

semifinal, é reveladora das expectativas em torno do potencial do futebolista que 

acabaria se transformando no principal ícone da primeira conquista do país, 

contribuindo bastante para a própria ideia de “redenção” histórica do futebol argentino.  

  Kempes não será exaltado apenas nos veículos brasileiros. Em uma crônica, por 

exemplo, ele é qualificado como imprescindível: 

 
Hoy es el goleador del Mundial. Es el hombre que tuvo metido en su 

alma el fervor de aquel muchachito de los potreros de Bell Ville donde 

nacío hace casí 24 años. Es el mismo joven humilde que el 10 de 

agosto de 1976 se marchó em sus ilusiones em España y decía que los 

imprescindibles no existen. Hoy te podemos decír Mario, que fuiste 

imprescindible para que la Argentina sea el campeón del mundo. 

Gracias por todo. (CLARÍN, SUPLEMENTO MUNDIAL, n. 11.609, 

26 jun. 1978, p. 18). 

 

 Da referência esterotipada do garotinho dos “potreros”, típica da construção do 

estilo “criollo”, passando pela trajetória na Espanha, até a reverência pela contribuição 

do atacante para a conquista do campeonato mundial, a caracterização do caráter 

imprescindível da presença de Kempes adquire contornos épicos. 

 O ex-jogador e treinador da seleção argentina na década de setenta Enrique 

Omar Sívori que trabalhou também como cronista na revista El Gráfico, assim como Di 

Stéfano, é mais uma referência histórica que exalta os atributos do atacante Mario 

Kempes: 

 
Mario es un jugador completo. Una vez que arrancó se hace muy 

difícil marcarlo y cuando pisa en área tiene una seriedad, una frialdade 

que espanta. Nunca se apresura y apesar de que es un jugador de 

fuerza – al estilo del galés, John Charles que jugó mucho tiempo ao 

lado mío en la Juventus – no tiene ninguno de los defectos que suelen 

ser comunes a jugadores de ese estilo porque Mario entrando a la la 

área es implacable: jamás va a rematar torpemente o cuando lo cubre 

el arquero. Si es preciso gambetear, lo hace. Es un goleador nato. UM 
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FENOMÉNO DEL FÚTBOL. (EL GRÁFICO, n. 3064, 27 jun. 1978, 

p. 24). 

   

 Além de exaltar a polivalência, a seriedade e a frieza do jogador, Sívori ressalta 

que se for preciso “gambetear”, Kempes sabe fazê-lo, fato que remete ao antigo 

estereótipo criollo. O jogador é comparado também a um suposto “estilo europeu” de 

força física.  

Ao proclamar a grandeza do jogador, Kempes acaba sendo denominado como 

um “fenômeno” muito antes de Ronaldo Nazário, principal artilheiro da Copa do 

Mundo de 2002. Independentemente de afirmarmos que o artilheiro e craque eleito da 

competição foi apenas um bom jogador ou um verdadeiro fenômeno, o fato é que a 

participação de Kempes acabou sendo fundamental na consagradora vitória que adquire 

contornos de resignificação do tradicional futebol argentino. 

 

Considerações finais 

Foi possível perceber nas fontes analisadas que as representações em cima da 

conquista, se não reproduzem explicitamente o antigo estereótipo do estilo “criollo”, 

mencionam constantemente uma suposta “redenção” do futebol argentino. 

A constante referência à vocação ofensiva, habilidade e vontade dos jogadores, 

bem como o próprio projeto executado pelo técnico Menotti, gestam midiaticamente nos 

veículos analisados a busca por um estilo híbrido, que mesclaria as tradições “criollas” 

com uma espécie de modernização tática, livre das amarras europeias e em sintonia com 

o passado idealizado. Seria o germe da construção do “menottismo” no país? 

A própria glorificação do atacante Mario Kempes enseja uma representação 

simbólica da equipe vitoriosa, alegre, habilidosa, mas que se afirma pela força física. O 

“matador” seria a quarta imagem do futebolista que era um pibe humilde, veio dos 

potreros, mas se firmou fisicamente, vencendo entre os colonizadores e encarnando um 

apolíneo que sabe gambetear? 

As duas últimas questões são apenas reflexões provocativas sem resposta. O que 

efetivamente interessa à guisa de conclusão neste artigo é a repercussão da vitória na 

Copa do Mundo de 1978, construída naquele momento como espécie de renascimento 

da tradição futebolística argentina, tanto entre cronistas do país como no Brasil. 

Os elementos lúdicos da hipotética forma específica de jogar futebol do 

argentino são propagados, mesmo que superficialmente, nas entrelinhas do discurso 

emitido, provocando um retorno simbólico ao passado e com uma nova esperança 
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triunfalista que se renovará na década de oitenta com “el pibe de oro”, Diego Armando 

Maradona. 
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