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Gilberto Agostino formou-se em História pela Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ), era historiador associado ao laboratório de Estudos do Tempo Presente 

(IFCS/UFRJ) onde desenvolvia pesquisas referentes à interação futebol-política até que 

em 2005 morreu em um acidente de trânsito com apenas 38 anos. Enquanto esteve no 

Laboratório publicou o livro Sociedade Brasileira; uma história através dos 

movimentos sociais (Record, 1999), foi co-autor também do Dicionário Crítico do 

Pensamento da Direita (Mauad, 2000), participou da organização e escreveu um 

capítulo “Nós e Ellos, Nosotros y Eles – Brasil X Argentina: Os inimigos Fraternos” no 

livro Memória Social dos Esportes – Futebol e Política; A construção de uma 

identidade nacional (Mauad, 2006).  

Vencer ou Morrer é dividido em seis capítulos mais a conclusão. No decorrer do 

livro o autor trabalha em diversos contextos o desenvolvimento do futebol em espaços e 

tempos diferentes, mas sempre com conexões ao que se propôs, ou seja, a interlocução 

desse esporte às políticas de Estado. Mais exatamente, Gilberto trata principalmente do 

uso do futebol pelos regimes autoritários ao longo da história, e como a política usou 

este para seus fins, projetar seus objetivos e um imaginário de nação buscado pelos 

governantes.  

Vencer ou Morrer é um livro escrito para o grande público interessado nos 

significados do futebol no decorrer da história, sem fazer uso de um grande rigor 

acadêmico à leitura é bastante rápida e agradável com poucas citações e referências a 
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conceitos rebuscados. Deste modo, o autor marca um golaço de letra escrevendo sobre 

a geopolítica mundial do futebol, economia política dos esportes, midialização, 

violência entre outros temas de forma simples, como se diria na gíria do futebol, ele faz 

o feijão com arroz, sem firulas ou sapato alto. 

A obra parte do processo de constituição do futebol que para o autor remonta do 

século XIX, quando a Football Association define as regras e as bases do futebol 

moderno, neste momento o futebol era praticado apenas nas escolas e dentro dessas que 

se elaborou a noção de fair play
2
. Rapidamente sai das escolas e adquire popularidade 

em diversos grupos sociais ingleses, todavia, o mesmo constituiu-se como uma paixão 

principalmente entre a classe operária como Eric Hobsbawm atentou em seu livro A 

Invenção das tradições, em especial no capítulo “A produção em massa de tradições”. 

Naquele país, times como Manchester United, Liverpool entre outros se tornaram 

tradicionais e grandes em número de torcida devido a sua relação com os operários 

destas cidades – as cidades de Liverpool e Manchester eram grandes pólos industriais.  

Dessa relação entre o movimento operário e o futebol surgiu a crítica dos 

socialistas do início do século em relação ao esporte. Isto porque a prática futebolística 

tirava a atenção dos operários para as causas do movimento, estimulando inclusive as 

rivalidades entre grupos de cidades e fábricas diferentes – de concepções como essas 

que surgiu frases como “o futebol é o ópio do povo”, por exemplo. Oswald de Andrade, 

importante escritor modernista brasileiro, era um dos que combatiam o futebol, para ele, 

a classe operária estava desvirtuando seu foco dando ao futebol um caráter de 

subterfúgio para os problemas cotidianos, trocando a raiva do patrão, pela do juiz, já 

que este último ela pode “xingar.”
3
 

A partir da consolidação das regras e da popularização do futebol na Inglaterra, o 

esporte bretão espalhou-se pelos quatro cantos do mundo devida a grande presença do 

capitalismo inglês pelo globo. Junto das mercadorias inglesas também iam homens que 

sempre que podiam batiam bola, aliado a isso, os jovens estrangeiros que estudavam na 

Inglaterra aprendiam o esporte e levavam a seus países de origem popularizando-o ainda 

mais. No Brasil o football no início tinha um extremo caráter elitista, sendo praticado 

apenas por colonos ingleses e por sportmens brasileiros. Todavia, como podemos ver no 
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livro Footballmania de Leonardo Pereira já a partir da década de 10 o esporte já se 

popularizava na cidade do Rio de Janeiro sendo praticado por homens de classes sociais 

mais baixas, deixando de ser gradativamente elitista.  

Ao longo do 1º e 2º capítulo o autor usa exemplos de como o futebol foi usado 

pelos governantes europeus ao longo da Primeira guerra e dos antecedentes da Segunda 

guerra. Um exemplo significativo foi quando Mussolini estimulou a naturalização de 

jogadores sul americanos que tinham ascendência italiana para fazerem parte da azurra 

campeã nas Copas de 1934 e 1938 – esses jogadores foram chamados de oriundi. Com a 

ajuda desses homens, o governo italiano pode através das vitórias em ambas as copas 

justificar a superioridade italiana pregada pelo regime fascista. O próprio título do livro 

resenhado foi retirado de uma fala de Mussolini. A frase “vencer ou morrer” estava na 

mensagem enviada aos jogadores italianos na final da Copa de 38, o grau de 

importância daquela vitória para os objetivos fascistas fica bem claro na expressão 

usada.  A Alemanha de Hitler também tentou usar o futebol como exemplo de sua 

superioridade racial, no entanto, naquele período este esporte não era uma das 

“especialidades” alemãs, como vemos no segundo capítulo do livro resenhado. Um 

exemplo disso aconteceu durante a ocupação nazista a Kiev onde um time local, o Start 

FC, mesmo sem treinos regulares, e muitos até mal alimentados ganhou de times de 

soldados do Eixo. Inclusive do time usado como propaganda do regime nazi-fascista - 

para comprovar a superioridade da raça ariana-, o Luftwaffe
4
 que após o jogo só pode 

lamentar o baile que haviam levado dos então inferiores ucranianos.  

Quanto ao futebol no que ele chama de Socialismo Real, Agostino trabalha em seu 

3º capítulo. Começa dizendo que no princípio este teve um duplo sentido contraditório 

na URSS, o negativo – sendo encarado como um desvio burguês – e um positivo – 

sendo usado numa política de aproximação com os países mais próximos, política 

adotada desde então. Acentua a relação dos nomes de times da antiga URSS com o 

regime, tanto os Dínamos que simbolizavam o time da polícia soviética, os Spartaks 

sustentados pelas cooperativas industriais, Lokomotivs ligados ao setor de transportes 

entre outros. Ao longo do capítulo o autor trabalha com o desempenho dos soviéticos 

nas Copas do Mundo e Olimpíadas, assim como da Hungria que no começo dos anos 50 

teve grande destaque no cenário mundial – em especial o jogador Puskas. No fim, fala 
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do bom desempenho de times de países socialistas em campeonatos europeus, como o 

Steua da Romênia em 1986 e o Estrela Vermelha da então Iugoslávia em 1991.   

Seguindo o norte de seu trabalho Agostino no 4ª e 5ª capítulos associa o uso do 

futebol na política, respectivamente na América Latina e na África.  

No caso sul americano, entre outras histórias, aborda as tabelas ou troca de passes 

que existem entre as políticas de Getúlio Vargas e Perón na Argentina para o futebol, a 

semelhança e as especificidades dos dois países está bem descrito em “Pátrias em Jogo: 

Esporte, propaganda política nos governos de Vargas e Perón” de Maurício Drumond. 

Em ambos os governos a propaganda política em cima das vitórias dos selecionados foi 

intensamente usada em prol da ideologia nacionalista empregada por aqueles governos. 

Dois outros exemplos explicitados pelo autor são bastante significativos no decorrer da 

história desses países, um de forma negativa para os objetivos políticos e outro positivo.  

O primeiro, gol contra do Brasil na final da Copa do Mundo de 50 após a 

construção do Maracanã – o maior estádio do mundo naquele período. Este simbolizava 

toda a união e potencial do Brasil e a vitória seria um reflexo disso, com o resultado 

negativo, além da não concretização do projeto
5
, parafraseando Nelson Rodrigues, 

Agostini afirma que adquirimos o “complexo de vira lata. Este complexo fora superado 

apenas quando o Brasil conquistou a Copa do Mundo de 1938 em terras suecas e 

levando o mundo a conhecer “Pelé” que com um atuação de tirar o chapéu deu o 

primeiro título ao Brasil.  

O segundo, a vitória da seleção Argentina na Copa de 1978 em meio a um dos 

momentos mais violentos da ditadura  militar daquele país, onde muitas pessoas haviam 

sumido antes da Copa. Antes mesmo de esta começar houve uma tentativa de boicote de 

alguns países, e durante o torneio inúmeros protestos em prol dos direitos humanos 

aconteceram, como o movimento “Mães da Praça de Maio” composto por mães de 

presos desaparecidos. No entanto, a Copa transcorreu sem maiores problemas, sendo a 

Argentina campeã após um dos jogos mais polêmicos da história de todas as Copas, isto 

é, a vitória de 6X0 sobre o Peru. Com a conquista do 1º campeonato mundial pela 

seleção argentina a propaganda do regime usou de forma maciça a imagem dos 

jogadores e do triunfo como exemplo de uma Argentina que crescia e prosperava, 

concomitante, a mesma serviu para desviar o descontentamento que parte da população 

sentia naquele momento.  
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Agostino prossegue o livro, empenhado em apresentar a importância do futebol 

para a construção de um sentimento de unidade e fidelidade nacional nas jovens nações 

africanas, marcadas pelas divisões de poderes tradicionais de tribos rivais. Além de citar 

o caso argelino onde jogadores profissionais voltaram da França para defender o seu 

país tanto na guerra de independência como no futebol, fazendo excursões pelo mundo 

divulgando a causa argelina.  

Nos últimos dois capítulos, o autor trabalha de forma diferente, ou seja, não com o 

uso político dos Estados sobre o futebol, mas sim como um fenômeno das torcidas, isto 

é, o hooliganismo
6
, e a crescente interação da mídia no âmbito futebolístico. Sobre o 

primeiro afirma que é um fenômeno que começou na Inglaterra, mas que hoje se 

expandiu por diversos países a partir da década de 50. Sobre a presença cada vez maior 

dos meios de comunicação no esporte, o autor afirma que esse processo vem se 

desenvolvendo desde a Copa de 54, e precisa seu medo diante da hipótese do mesmo ser 

tomado pelo consumismo e alienação – características do mundo globalizado, segundo 

ele.  

A obra aqui resenhada no decorrer de suas 271 páginas apresenta a relação do 

futebol com a política empregada em espaços e tempo diferentes, sem seguir uma ordem 

cronológica, mas abordando o conceito como identidade nacional em cada caso. Neste 

sentido, o trabalho possui um norte bem definido, que entre uma curiosidade e outra, 

aparece de forma bem simples sem muita profundidade servindo como um trabalho 

síntese sobre o assunto. E creio que este era mesmo o objetivo do autor quando escreveu 

Vencer ou Morrer. Por conta disso, afirmo que o livro atingi seus objetivos acadêmicos 

além de ser uma leitura relaxante e prazerosa.  
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