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O livro que resenho pode ser considerado uma raridade, já que poucos sebos ainda 

possuem exemplares deste – a maioria deles está sob domínio de colecionadores. Sua 

publicação data de 1938, com uma única edição, outro motivo que o faz ser raro. O 

Brasil na Taça do Mundo está entre os vinte livros publicados pelo jornalista Tomás 

Mazzoni, em sua bibliografia destacam-se História do Futebol no Brasil 1894-1950 

(1950) publicado diante dos preparativos para a Copa de 1950 no Brasil, Problemas e 

aspectos do nosso futebol (1939). 

Tomás Mazzoni, italiano de nascimento e brasileiro de coração, como gostava de 

afirmar, começou a sua carreira jornalística na cidade de São Paulo em 1920. Oito anos 

mais tarde, lançou a primeira edição do “Almanaque Esportivo” que editou até 1941 – 

com intervalo entre 1935 e 38. Ainda em 1928 foi contratado pelo jornal “A Gazeta”, e 

em 1930 passou a ser redator e editor chefe do jornal e de seu suplemento esportivo 

semanal “Gazeta – edição esportiva” que depois passou a ser chamar “Gazeta 

Esportiva”. Em 1930, na editoria de esportes do jornal, iniciou uma reformulação na 

linguagem dos termos de futebol. Sobre esta reformulação, criou termos como “derby” 

para referir-se ao clássico de Corinthians e Palmeiras, apelidou o Corinthians de 

“mosqueteiro”, o São Paulo de “Clube da fé” entre outros.  

O livro é uma compilação de crônicas feitas para a Copa do Mundo de 1938, 

sediada na França e o autor foi como jornalista oficial e membro da delegação 

brasileira. Neste sentido, este é um trabalho jornalístico com comentários, análises e 
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críticas sobre os diversos acontecimentos que cercaram o evento, entre eles, discussões 

sobre a seleção nacional e outros em relação a comparações entre a América e a Europa. 

Assim, Mazzoni não tinha por objetivo com este trabalho elaborar teorias sobre o 

futebol ou a história do mesmo no Brasil, no entanto, suas palavras dizem muito do 

ambiente ufanista em que o país vivia ao final dos anos 30.  

A obra é dividida em 5 grandes capítulos, mas estes se subdividem em outros 

vários. O último capítulo em minha opinião não tem tanta relação com os outros, já que 

não são crônicas, mas sim “scouts” sobre a Copa do Mundo e do selecionado nacional, 

em especial. Nessa última o jornalista põe dados como os artilheiros da Copa, as notas 

dos jogadores da seleção, quantas vezes cada jogador entrou em campo entre outros 

dados. Vale lembrar que o quarto capítulo é composto por opiniões de terceiros – 

jornalistas internacionais, principalmente franceses - sobre a Copa e a atuação brasileira.  

Os capítulos não são em ordem cronológica de acontecimentos. Vale ressaltar que 

o primeiro capítulo em especial fala apenas de fatos do início da Copa, tanto dos treinos 

de preparação da seleção, como do jogo entre ingleses e franceses. Ao falar do “clima” 

para o começo da Copa do Mundo, afirma que a paixão do futebol pode ser mais 

percebida em Buenos Aires do que em Paris. Esta afirmação pode muito bem orientar o 

leitor deste livro, isto porque Mazzoni vai durante boa parte das crônicas diferenciando 

a “cultura futebolística” européia e a sul-americana.  

Enfatiza algumas características positivas que seriam segundo o autor típicas de 

nosso futebol, como a velocidade, habilidade, ginga e principalmente a improvisação, 

“qualidade essa que é a arma mais temível e eficaz do nosso jogo”.
2
 Em contraponto a 

esse estilo de jogo brasileiro havia o europeu, representado principalmente pela 

Inglaterra. Este, o impressionou pela precisa colocação, pela resistência e seriedade do 

jogo, contudo, falta-lhes improvisação, e principalmente, que este baseia-se na 

marcação – afirma que o jogador europeu é intoxicado de teorias, sendo mecanizado de 

táticas.  

Dessa forma, ele é categoricamente a favor do “estilo brasileiro de jogar futebol”, 

afirmando que apenas a Itália poderia nos vencer e agradar aos torcedores sul-

americanos. O jogador Leônidas da Silva é aclamado pelas suas características e 

atuações sendo considerado o melhor jogador da Copa, e mais ainda, afirma que “nos 
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campos da Europa, ainda não apareceu um malabarista, um improvisador como 

Leônidas.”
3
 Mazzoni chega a escrever que o jogador fez “arte de bruxaria”.  

Para o jornalista o verdadeiro futebol era o praticado pelo Brasil e não pelos 

europeus. Tanto que os italianos, os vencedores do torneio naquele ano, “tem a 

habilidade dos azes do Novo Mundo”, isso porque ao longo dos anos 30 muitos 

jogadores sul-americanos foram para a Itália ensinando esta forma de jogar diferenciada 

da praticada na Europa. Em minha opinião mediante seu ufanismo o autor inverte a 

“ordem natural das coisas”, isto porque os campeões do mundo que jogam como os 

brasileiros e sul-americanos, e não o contrário. Neste sentido, apesar de algumas críticas 

feitas durante o livro sobre “a preferência pelo jogo acadêmico
4
”- caracteriza este como 

um jogo sem objetividade, enganador e que não traduzia a superioridade do Brasil em 

gols – fica clara a posição de Mazzoni em relação à superioridade brasileira em relação 

aos seus oponentes.  

Levando em conta essa opinião, fica a pergunta: Porque o Brasil que segundo o 

autor tinha o melhor futebol não venceu a Copa de 38? Para responder a mesma, 

Mazzoni credita dois fatores preponderantes.  

O primeiro deles foi à ausência de Leônidas, o grande az de nosso selecionado, no 

jogo frente à Itália - isto aconteceu devido à contusão sofrida pelo jogador no jogo 

anterior contra os tchecos. Sem ele o Brasil não teria nem passado pela Checoslováquia 

acredita o jornalista. “Sem ele o ataque entrou nas trevas, perdeu a vista, perdeu a 

lucidez, perdeu o leme” escreve o autor, usando de premunição, afirma que com 

Leônidas em campo o resultado seria outro. No entanto, faz questão de enaltecer a 

equipe italiana posteriormente. 

O outro motivo que levou ao Brasil a não vencer o torneio foi o que chamou de 

“penal absurdo”. Mais do que marcar erradamente um pênalti, o jornalista afirma que 

durante todo o jogo o juiz mostrou-se a favor da Itália, já que deixou de marcar outras 

faltas gravíssimas a favor do Brasil. Sobre o lance citado, Mazzoni afirma: “é uma 

barbárie, uma selvageria, somente digna dos supercivilizados juízes europeus!”
5
 Assim, 

é enfático relatando sua indignação sobre o penal marcado, e mais do que isso, afirma 

que esse absurdo só poderia ser feito por europeus, que ironicamente, chama de 

“supercivilizados”. Neste sentido, os selvagens e bárbaros não são mais os sul-
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americanos, como alguns adeptos de teorias raciais do início do século XX acreditavam, 

para o jornalista, esse tipo de atitude era digna apenas de árbitros da Europa.  

Novamente, Tomás Mazzoni deixa claro seu ufanismo pelo Brasil, mais 

significativo ainda porque o mostra diante de um jogo contra a Itália, seu país de 

nascimento. Dessa forma, credita em alguns fatores a superioridade nacional frente à 

Europa, usando sempre o âmbito futebolístico. Outro exemplo dessa crença está quando 

escreve que em todos os jogos os brasileiros saíram mais descansados que os europeus. 

Assim, “a preparação física dos europeus é boa somente para eles, não para os nossos 

jogadores, que precisam de um sistema de preparo nosso, de acordo com o nosso clima, 

com o nosso jogo”
6
. Acredita que o Brasil não deve copiar as técnicas de preparo físico 

de fora, mas sim usar a sua teoria, adaptada às necessidades daqui e de acordo com as 

características do jogo nacional, prega então algo genuinamente nacional para essas 

técnicas. Aqui há uma forte articulação com discussões que aconteciam no âmbito da 

educação física e em outros aspectos sociais, isto é, para uma necessária 

adaptação/criação de teorias que fossem de acordo com o Brasil e seu povo
7
. 

Sobre o futebol europeu critica que este só quer saber de “teorias e literatura”
8
e 

por isso os jogadores destes países só sabem jogar de forma mecânica. Enquanto os 

europeus aprendem e estudam sobre as técnicas futebolísticas, o brasileiro “nasce com o 

instinto de futebolista”
9
 sem perder seu tempo com teorias. Deste modo, o nosso futebol 

é o melhor futebol porque é um estilo de jogo cheio de improvisação e instinto. Este 

discurso que afirma que o futebol nasce com o brasileiro está se construindo neste 

período, e Mazzoni é apenas um dos agentes desse processo, destacando o também 

jornalista Mário Filho e sua explicação racial para isto em Footballmania o autor 

Leonardo Pereira faz uma boa análise desse processo. É curiosa tal afirmação levando-

se em conta que este é criado na Inglaterra e exportado para o nosso país. Assim, diante 

de discursos feitos neste período que se começa a “nacionalizar” o futebol, ou seja, 

tornando este algo “genuinamente nacional” e identificado com o Brasil, tendo em 

jogadores como Leônidas da Silva um dos principais exemplos. Porém, pela indisciplina 

e conduta fora do “modelo ideal” proposto pelo Estado Novo este jogador se torna um 
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ídolo das massas e torcedores brasileiro como o autor Denaldo de Souza afirma em O 

Brasil entra em campo.  

Mazzoni afirma que a união em prol do objetivo da vitória na Copa foi visto em 

todos os jogos, mas principalmente no jogo contra os tchecos, onde o Brasil esteve em 

desvantagem numérica em boa parte do tempo, e mesmo assim conseguiu levar o jogo 

para o desempate. Mesmo com jogadores de diversas classes socais e de raças diferentes 

a seleção conseguiu ficar unida e de forma harmônica fez o seu melhor papel.  

O livro resenhado tem como objetivo principal registrar a atuação do Brasil na 

Copa do Mundo de 1938, porém, mesmo se tratando apenas do âmbito futebolístico, as 

palavras de Tomás Mazzoni traduzem o contexto de idéias e o clima em que vivia nosso 

país naquele momento, isto é, o Estado Novo e toda a sua política nacionalista de 

valorar o que seria considerado genuinamente nacional, por isso, percebemos neste livro 

esse “espírito ufanista” que se vivia no Brasil naquele momento. Fora isto, em termos 

de curiosidade, a leitura do livro é de grande valia, já que possui termos não existem 

mais no vocabulário futebolístico, além da leitura ser bastante agradável e simples.  

 

 

 


