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I N T R O D U Ç Ã O

O PAÍS DO FUTEBOL 
 
 

Ao longo dos anos, muitas teorias malucas tentaram explicar por 
que o Brasil forma tantos jogadores. A Europa, por exemplo, já 
ofereceu suas hipóteses. “Eles acham que nós sabemos jogar 
porque nos formamos no futebol de salão”, conta meu irmão 
Marcos, que se mudou para Londres em 2007 e passou a jogar 
peladas contra os ingleses.

Bobagem! Os britânicos não percebem que os brasileiros nas-
cem e formam jogadores em todos os cantos, de todos os jeitos. 
Talvez aí esteja o segredo. Há garotos que começam a jogar nos 
campos de várzea, cujo nome se explica, em São Paulo, pelo fato 
de serem montados à margem dos rios. Mais especificamente na 
várzea dos rios Pinheiros, Tamanduateí e Tietê. Algumas cen-
tenas de garotos nasceram para o futebol jogando em terrenos 
desse tipo, e vários outros começaram em superfícies igualmente 
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improvisadas. Garrincha jogava num platô, um terreno baldio 
no alto de um morro em Pau Grande, distrito de Magé, na serra 
fluminense. Ali, quase sem espaço, precisando transformar um 
pedaço de chão à beira do abismo num latifúndio, aprendeu a 
driblar.

Nas últimas décadas, com a maciça transmissão de jogos do 
futebol internacional, em seus estádios lotados e gramados per-
feitos, muita gente deste lado do Atlântico passou a acreditar 
que o Brasil não é, nem nunca foi, o país do futebol.

É e sempre será.
Não por ser o lugar onde mais se assiste futebol. Nesse ponto, 

o Brasil sempre ficou atrás de italianos, ingleses, espanhóis e 
alemães. Assistir às partidas nunca foi nossa cultura. Orgulhamo-
-nos de ter o maior estádio do mundo, mas, na prática, abrigamos 
os maiores estádios vazios do planeta. O Maracanã chegou a 
receber 178 mil pagantes num Fla × Flu de 1963, porém tam-
bém cansou de ter públicos abaixo de 3 mil espectadores. Na 
história do Campeonato Brasileiro, foram vinte jogos entre 1971 
e 2017, no Maracanã, com menos de 3 mil espectadores. Aqui, 
jogo grande sempre teve público grande, e jogo pequeno sempre 
mobilizou público pequeno.

Por outro lado, em seus 8,5 milhões de km², o Brasil é o 
país onde mais se joga futebol. De acordo com levantamento 
do ibge, 39% dos brasileiros que praticam alguma atividade 
física jogam futebol. Basta lançar uma bola em qualquer pedaço 
de chão, seja ela de meia, de gude ou até uma casca de laranja. 
Brasileiro controla a bola em solo de terra batida, na areia da 
praia, na várzea do rio, à margem do rio Amazonas e do rio São 
Francisco, no asfalto da rua em São Paulo, na floresta, dentro do 
mar ou numa plataforma de petróleo. Essa diversidade ajudou 
a criar a escola de futebol mais admirada do mundo, embora a 
tenha transformado, com isso, na mais difícil de ser definida.

Escola_Brasileira_Futebol.indd   10 04/04/18   16:53



11

O que é a escola brasileira? “A escola brasileira é linha de 
quatro homens na defesa, marcação por zona e toque de bola”, 
diz Carlos Alberto Parreira. “Escola brasileira é empirismo, o 
talento puro”, opina Vanderlei Luxemburgo, para quem Zagallo 
foi o maior técnico dessa tradição.

Definir a escola brasileira sempre foi complicado porque a 
sua própria composição envolve a mistura de vários estilos. O 
futebol é um retrato do Brasil, uma mescla de raças e culturas, 
mesmo num país que fala português do Oiapoque ao Chuí. Es-
cola brasileira é buscar o gol em todas as circunstâncias, seja na 
Bahia, seja no Rio Grande do Sul. Escola brasileira é o drible. É 
esperar que o craque defina um jogo num lance mágico, como o 
chapéu de Pelé em Mel Charles contra o País de Gales, em 1958, 
a arrancada de Ronaldinho no gol de Rivaldo contra a Inglaterra, 
em 2002, ou a deixadinha de Falcão para Éder finalizar e virar 
o jogo contra a União Soviética, em 1982.

Chapéu, lençol, carretilha, lambreta, meia-lua, drible da vaca, 
letra, chaleira, bomba, petardo… As expressões definem como 
se joga, cada cidade e região com sua gíria, seu nome próprio 
para o que mais caracteriza o futebol brasileiro: o improviso. 
Nos tempos modernos, o espaço diminuiu, e o desafio passou a 
ser a manutenção do jeito de jogar, alegre e surpreendente, com 
marcações prontas para acabar com o brilho num desarme, numa 
falta ou apenas cortando o passe pela compactação do sistema 
tático. O trunfo é ter um time organizado que possibilite o im-
proviso mesmo em espaços reduzidos.

No início da relação do craque brasileiro — e mesmo do per-
na de pau — com a bola, o primeiro adversário não é o zagueiro, 
mas a condição de vida. Pode ser a moita isolada no campo de 
terra, o chão duro do asfalto ou o charque da terra molhada pelo 
temporal. Talvez seja a água na beira da praia ou na margem do 
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rio, o Solimões ou o Guaíba. Driblar cada uma dessas circuns-
tâncias forjou o jogador brasileiro e sua escola.

No passado, as características regionais moldaram o estilo 
próprio de diferentes estados. Os cariocas jogavam de manei-
ra leve e cadenciada, o que certamente era consequência do 
clima e do horário das partidas: nos anos 1950, por exemplo, 
o Maracanã abria para jogos profissionais às 15h. Como seria 
possível, nesse contexto, imprimir uma velocidade semelhante 
à do futebol inglês do século xxi? Então o Brasil aprendeu a 
tocar a bola de pé em pé, até conseguir espaço para se infiltrar 
com dribles e tabelinhas.

Traços similares marcam o futebol de São Paulo, embora haja 
uma diferença de intensidade. Como o calor dava mais trégua no 
território paulista, os jogadores tinham mais condições de avan-
çar em velocidade. As tabelinhas rápidas entre Pelé e Coutinho, 
no histórico Santos dos anos 1960, são um bom exemplo disso.

No Rio Grande do Sul, contudo, a história era outra. As 
viagens para o interior do estado — um pré-requisito do Cam-
peonato Gaúcho — e o inverno rigoroso levaram ao estabeleci-
mento de um estilo de jogo particular. Durante os anos 1960, 
a soberania do Grêmio foi responsável por uma mudança ainda 
maior. Após ver o adversário se sagrar heptacampeão consecu-
tivo, o Internacional abdicou da técnica em favor da força física, 
numa transição que, a partir dos anos 1970, começou a alterar 
o jeito de o Brasil conhecer futebol.

Há diversos tipos de futebol brasileiro, mas uma só escola, 
admirada e temida no mundo todo. Infelizmente, ela nunca foi 
apresentada em forma de livro, o que sem dúvida configura um 
grande erro. Com o devido registro, a escola tem mais chances 
de ser conhecida e, assim, passada de geração para geração.

Este livro não é uma tentativa de preencher essa lacuna — tal 
tarefa poderia ser facilmente executada por nossos treinado-
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res. Em vez disso, propõe-se a contar como o futebol brasileiro 
aprendeu a ser forte, como definiu seu estilo e como encantou 
o mundo.

Já houve escolas mágicas que desapareceram justamente por 
não serem protegidas. A brasileira, por sua força, amplitude e 
potencial, não pode ser uma delas. O Brasil é o país do futebol, 
e por isso a sua escola tem de ser espalhada pelo mundo. Mas 
talvez o legado não precise, necessariamente, ser difundido com 
a bola nos pés. Um pouco de conhecimento sobre sua teoria já 
pode ajudar bastante.
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1
O MAIOR 
TIME DA 

HISTÓRIA

31 de agosto de 1969 entrou para a história como o dia em 
que o marechal Costa e Silva deixou a presidência da Repúbli-
ca, afastado por problemas de saúde. No entanto, outro grande 
acontecimento marcaria essa data: o Brasil registrou o maior 
público pagante de todos os tempos do futebol contra o Paraguai, 
no Maracanã, pelo último jogo das eliminatórias para a Copa de 
1970. Foram 183 341 torcedores.

A classificação veio dos pés de Pelé, que marcou o único gol 
da partida após uma curta troca de passes. Edu recebeu pela 
esquerda, invadiu a área por trás da defesa do Paraguai e chutou 
contra a meta de Aguilera. No rebote, Pelé marcou.

Pelo modo como as emissoras de televisão normalmente 
mostram o lance, parece que foi um contra-ataque rápido. Não 
é verdade. Embora o final da jogada conte com a velocidade de 
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Edu, houve uma troca de passes antes do gol. Por outro lado, 
de maneira geral, a seleção não mostrava grande cuidado com 
a posse de bola. A obsessão de Josep Guardiola com o passe, 
fundamental para seu vitorioso Barcelona de 2008 a 2012, não 
era o princípio básico do jogo brasileiro. A lógica da seleção era 
o prazer.

No começo da partida, por exemplo, Piazza recebeu uma bola 
no meio de campo. Sem opção de passe, lançou-a diretamente 
para a grande área. A defesa paraguaia rebateu. O Brasil esbarrou 
na defesa bem estruturada do Paraguai até encontrar espaço aos 
33 minutos do segundo tempo. Trocava passes, tentava tabeli-
nhas, mas parava no muro de proteção armado pelos paraguaios. 
No fim, o que decidiu o jogo foi uma jogada individual.

O Brasil concluiu sua campanha nas eliminatórias com seis 
vitórias em seis partidas, num grupo que incluía Colômbia, Ve-
nezuela e Paraguai. Três dias depois de garantir sua presença 
na Copa, a seleção de João Saldanha disputou o último jogo de 
1969 contra a seleção mineira. Perdeu por 2 a 1.

No mês seguinte, a cúpula de preparação física da cbd (Con-
federação Brasileira de Desportos e futura cbf) reuniu-se para 
um período de discussões sobre o Mundial do México. Os en-
contros aconteceram na Escola de Educação Física do Exército, 
no bairro carioca da Urca. “Não tinha nada a ver com apoio aos 
militares. O Cláudio Coutinho era capitão e tínhamos acesso às 
instalações”, diz Carlos Alberto Parreira, preparador físico da 
seleção de 1970.

As conversas giravam em torno de uma questão principal: 
como fazer o histórico jogo brasileiro vencer o preparo físico 
dos europeus, grande responsável pelo triunfo da Inglaterra na 
Copa de 1966? O futebol passava por transformações, e o Brasil 
precisava acompanhá-las. Durante uma semana, os preparado-
res físicos Admildo Chirol e seus assistentes Cláudio Coutinho 
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e Carlos Alberto Parreira, com auxílio de convidados como o 
professor Lamartine Pereira da Costa, conversaram sobre as 
condições a serem encontradas no México.

Lamartine Pereira era conceituado no campo da biometeoro-
logia e foi levado à comissão técnica para ajudar na adaptação à 
altitude. De certa forma, sua contribuição representou a entrada 
da ciência no campo do esporte. Até então, esse conhecimento 
específico havia figurado raras vezes no futebol mundial, espe-
cialmente no Brasil, onde parecia reinar a certeza de que o saber 
dos gramados solucionaria todos os problemas.

As circunstâncias em torno da Copa de 1970 traziam inú-
meras preocupações. Os jogos seriam disputados ao meio-dia, e 
as cidades-sede estavam localizadas bem acima do nível do mar 
— Guadalajara a 1556m, Cidade do México a 2250m. A seleção 
brasileira ainda precisava superar a experiência negativa de 1966, 
quando sofreu com a velocidade e a violência dos adversários e 
fez a pior campanha de sua história.

A preparação começou com uma análise do estilo de jogo 
europeu. Embora a tecnologia fosse precária, as câmeras Super-8 
foram muito úteis na época, produzindo vídeos sobre os times 
que mais poderiam ameaçar o Brasil em 1970. A Copa de 1966 
trouxe uma série de mudanças ao futebol, incluindo a introdução 
do 4-4-2 (ver cap. 9 para mais detalhes). Congestionamento no 
meio de campo e recuo dos dois pontas, um de cada lado. Era 
o nascimento das duas linhas de quatro homens. Na seleção 
inglesa, apenas os dois atacantes, Hurst e Hunt, atuavam mais 
soltos perto da grande área.

O Brasil, contudo, estava acostumado a outro estilo. Na Copa 
de 1958, Garrincha dominava a bola, olhava fixamente para seu 
marcador, fingia dar o drible, parava e então avançava rumo à 
linha de fundo. O mesmo jogo que se aprendia nas ruas, nas 
praias e nos campos de várzea aparecia numa Copa do Mundo. O 
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Os ingleses de 1966. Tinha de igualar no preparo.

preparo físico não era tão valorizado, corria-se menos, deixava-
-se mais espaço para o adversário. Em 1962, a seleção ganhou 
o Mundial com seis titulares acima dos trinta anos. A Copa era 
pura técnica e habilidade.

1
BANKS

3
J .  CHARLTON

6
B.  MOORE

4
WILSON

5
STILES

11
PE TERS

9
B.  CHARLTON

10
HURST

8
HUNT

7
BALL

2
COHEN
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Em 1966, a história mudou. O Brasil foi eliminado por Por-
tugal ainda na fase de grupos, por 3 a 1, e saiu da Inglaterra 
culpando a violência dos portugueses e a articulação política dos 
ingleses. Só não enxergou a própria incapacidade de planejar e 
executar sua proposta de jogo. Um exemplo da desorganização 
pode ser visto na estrutura dos treinos. Durante as atividades, os 
times eram divididos em amarelo, verde, branco e azul, seguindo 
as cores da bandeira nacional. A bagunça era tão grande que, em 
dado momento, a seleção teve dois jogos-treino marcados para o 
mesmo dia: um contra a União Soviética, no Rio, e outro contra 
a Hungria, em São Paulo.

O diagnóstico do fracasso apontou para a convocação de 47 
jogadores na fase final da preparação. No entanto, pouca gente 
lembra que 41 jogadores foram convocados em 1962. Durante o 
Mundial da Inglaterra, vinte dos 22 inscritos entraram em cam-
po, o que na época foi considerado um erro. Mas, em 2002, 21 
dos 23 chamados disputaram pelo menos um minuto da Copa, 
e nem por isso o Brasil deixou de ser campeão.

O maior pecado brasileiro pós-1966 foi a dificuldade em en-
tender o novo tipo de jogo, especialmente diferente nas tempe-
raturas amenas do verão inglês. O Brasil ficou chocado com seu 
desempenho ridículo, porém não estudou as razões por trás do 
vexame. A seleção só voltou a campo em 1967, quando disputou 
quatro amistosos com dois técnicos distintos, Aymoré Moreira 
e Zagallo. Só voltou a jogar para valer em junho de 1968, contra 
o Uruguai, no duelo pela Copa Rio Branco.

João Saldanha foi definido como o técnico para as eliminató-
rias apenas em 1969. Escolha surpreendente. Saldanha só havia 
atuado como treinador no período de 1957 a 1959. Após deixar 
a comissão botafoguense, recebeu convite para ser comentarista 
da rádio Guanabara. Iniciou a trajetória de um dos mais carismá-
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ticos comentaristas de futebol do país, mas, com isso, não voltou 
ao banco de reservas de uma equipe profissional.

Até que, em 1969, o então diretor da cbd, Antônio do Passo, 
marcou um encontro com Saldanha no apartamento do técnico, 
no Rio de Janeiro. Sentaram-se na sala, com os filhos e a mulher 
Thereza. Passo começou a conversa explicando a razão da visita 
e a necessidade de um novo treinador para a seleção brasileira. 
Saldanha respondeu:

“Isto é uma sondagem ou um convite?”
“É um convite”, respondeu Antônio do Passo.
“Topo.”
Está na história do futebol brasileiro, assim, com quatro le-

tras, o sim de João Saldanha para um trabalho que durou apenas 
onze meses. No livro João Saldanha: Uma vida em jogo, de André 
Iki Siqueira, o mesmo jornalista que descreve o diálogo acima, 
Saldanha diz nunca ter entendido bem o convite. Sempre se de-
clarou comunista, e o convite ocorreu durante o período em que 
o Brasil era presidido pela Junta Militar, no ápice da ditadura, 
meses antes da posse de Emílio Médici.

Em termos de futebol, era um planejamento bem diferente 
do europeu: na Europa, jogava-se a eliminatória ao longo de 
meses, como passou a acontecer na América do Sul durante o 
século xxi. Aqui, não. Havia um grupo de quatro seleções que 
se enfrentavam em turno e returno num período de 25 dias — 6 
a 31 de agosto. A estreia de Saldanha aconteceu em abril, com 
os onze titulares, suas chamadas “feras”, anunciados já em sua 
primeira entrevista: Félix, Carlos Alberto, Brito, Djalma Dias e 
Rildo; Piazza, Gérson e Dirceu Lopes; Jairzinho, Tostão e Pelé.

Em teoria, era a mais pura escola brasileira. Note-se que 
a equipe não tinha nem ponta-esquerda, nem centroavante. A 
lógica era partir para cima. Se somos melhores, eles que se de-
fendam. Muita gente supõe que a proposta ofensiva dessa seleção 
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