
 

 

Vargas, Perón e o esporte: 
pro pa ganda política e a imagem da nação 

Vargas, Perón and sport: 
po lit i cal pro pa ganda and the im age of the na tion 

Maurício Drumond 

Os desportos, sobretudo o futebol, exercem uma função so cial importante. 
A paixão desportiva tem poder miraculoso para conciliar até o ânimo dos integralistas 

com o dos comunistas ou, pelo menos, para amortecer transitoriamente suas
incompatibilidades ideológicas. (...) É preciso coordenar e disciplinar essas forças, que 

avigoram a unidade da consciência nacional. 
(Getúlio Vargas apud Lyra Filho, 1983: 128) 

Ao as su mi rem o po der, Var gas e Pe rón co me ça ram a co lo car em prá ti ca 
pro pos tas que re pre sen ta vam uma nova vi são de Esta do e de na ção. As po lí ti cas 
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Vargas, Perón e o esporte 

des ses go ver nan tes em re la ção ao es por te es ta vam in se ri das em uma ca rac te rís ti 
ca ma i or de seus go ver nos, que vi sa va a am pli ar a in ter ven ção es ta tal em di ver sas 
di men sões da so ci e da de, como a sa ú de, a edu ca ção, o ser vi ço so ci al e a dis tri bu i 
ção de bens cul tu ra is. O es por te es ta va in se ri do, en tão, como mais um entre 
tantos outros instrumentos de mediação entre Estado e sociedade. 

No que se re fe re à in ge rên cia do go ver no so bre a so ci e da de ci vil, o es por 
te não foi um caso di fe ren ci a do. Ain da as sim, tan to no Bra sil como na Argen ti 
na, a in ter ven ção do re gi me so bre o es por te pode ser vis ta como uma inova ção 
para o pe río do, já que pela prime i ra vez, nos dois pa í ses ana li sa dos, o Esta do de 
sig na va apa re lhos que ti nham como ob je ti vo or ga ni zar, pa tro ci nar, pro mo ver e 
con tro lar as ati vi da des es por ti vas na ci o na is. 

Nos go ver nos de Var gas e Pe rón, o es por te co me çou a ser vis to como um 
im por tan te ele men to na re la ção en tre o re gi me e a so ci e da de. Tal fato não deve 
ser en ten di do ape nas como uma res pos ta à cres cen te po pu la ri da de do es por te. 
Ain da que cres cen te em seus go ver nos, a mas si fi ca ção do es porte já ha via ocor ri 
do mu i to an tes. Tal vez a in fluên cia dos re gi mes de Mus so li ni e Hi tler so bre os 
dois go ver nan tes la ti no-ame ri ca nos pos sa apon tar para um me lhor en ten di men 
to des sa nova vi são po lí ti ca, uma vez que am bos ti ve ram uma es tre i ta li ga ção 
com o es por te e a sua uti li za ção como pro pa gan da po lí ti ca.1 

O alto grau de mo bi li za ção po pu lar no var guis mo e no pe ro nis mo 
pode ser igual men te vis to como um fa tor re le van te nes sa vi são po lí ti ca do es 
por te. A cria ção de uma po lí tica de mas sas nes ses gover nos, com um líder ca
ris má ti co à fren te do país, con du zin do a na ção a um novo mo men to de sua 
his tó ria, mar cou um mo men to de re for mu la ção da ima gem da na ção. Tor 
nou-se en tão ne ces sá ria a cons tru ção de uma nova iden ti da de na ci o nal, a ser 
com par ti lha da pe las mas sas que se in se ri am de for ma de ci si va na cul tu ra po 
lí ti ca dos dois pa í ses. 

O es por te e a ima gem da nação 

Tan to Var gas como Pe rón ti nham gran de pre o cu pa ção com a for ma ção 
da iden ti da de na ci o nal em seus res pec ti vos pa í ses. E nes se sen ti do o es por te te ria 
uma im por tân cia es tra té gi ca, já que atu a ria como um me di a dor en tre in di ví du os 
e iden ti da des. Ao se tor nar um sím bo lo pá trio, o es por te as so ci a ria to dos os ci da 
dãos sob um mes mo sig no, sob uma mes ma co mu ni da de ima gi na da (Ander son, 
2005). No ima gi ná rio de cada ci da dão há um senti men to co mum de per ten ci 
men to à sua co mu ni da de – seja essa seu país, sua ci da de ou seu clu be –, que ad 
vém do com par ti lha men to de vá ri os sím bolos, como idi o ma, hino na ci o nal, 
ban de i ra, e mu i tos ou tros, en tre os qua is podem-se citar os esportes. 
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Assim, a iden ti fi ca ção dos go ver nos com os es por tes se ria um im por tan 
te ins tru men to na cons tru ção de uma iden ti fi ca ção da na ção. E Var gas e Pe rón 
não pou pa ri am es for ços para as so ci ar seus regi mes aos esportes nacionais. 

Edu ar do Archetti apon ta que, na Argen ti na, os dez anos de go ver no pe 
ro nis ta cons ti tu í ram o auge da re la ção en tre o Esta do e a prá ti ca es por ti va, atra 
vés de “po lí ti cas es ta ta is cla ras e ar ti cu la das”, e in di ca que, “a par tir de 1955, a re 
la ção en tre es por te e na ção se dá cada vez mais fora do Estado” (Archetti, 2001: 
116). 

O na ci o na lis mo li ga do ao es por te te ria to ca do o pró prio Var gas. Ain da 
que não fos se gran de en tu si as ta dos es por tes, Var gas te ria sen tido sua for ça de 
iden ti fi ca ção ao pre sen ci ar uma dis pu ta do Cir cu i to da Gá vea,2 em 1934, como 
de mons tra seu diá rio: 

2 a 4 de ou tu bro de 1934. 

O dia 3 do cor ren te, aniver sá rio da Re vo lu ção, não teve 
qual quer fes ti vi da de. Pa re ce até que pas sou es que ci do. Obser vei-o com 
amar gu ra. Ape nas, nes se dia, ti ve mos a cor ri da de au to mó ve is. Foi um 
es pe tá cu lo em pol gan te: gran de mul ti dão, pis ta di fí cil, cor ri da ar ris ca da, 
al guns aci den tes, vá ri os que de sis ti ram da pro va em meio. Por fim, ven
ceu um bra si le i ro. Como é for te o sen ti men to na ci o nal! (...) Jun to a mim 
es ta vam o em ba i xa dor ar gen ti no e al gu mas se nho ras. Gu ar dan do a ati 
tu de de com pos tu ra ex te ri or, eu ime di a ta men te sen tia-me co mo vi do, 
com rece io até de que me sal tas sem lá gri mas se ven ces se um es tra nho. E 
eu mes mo me ana li sa va, to ma do da que la emo ção es tra nha que pro cu ra 
va re pri mir (Var gas, 1995, vol. 1: 331). 

Tal pro xi mi da de en tre o fe nô me no es por ti vo e a iden ti da de na ci o nal 
pode ser encontra da em di ver sas ocasiões nos dois re gi mes, seja através das ce le 
bra ções cí vi cas ou de es pe tá cu los es por ti vos or ga ni za dos pelo go ver no. 

Uma das mar cas do es por te no go ver no Var gas foi a au sên cia de gran des 
even tos es por ti vos in ter na ci o na is no país, com ex ce ção do Cir cu i to da Gá vea. O 
go ver no bra si le i ro che gou a se can di da tar para se di ar uma Copa do Mun do, mas 
com a eclo são da Se gun da Gu er ra Mun di al, o so nho dos di ri gen tes na ci o na is foi 
adi a do até 1950, me ses an tes da ele i ção que tra ria Vargas de volta ao poder. 

Ain da as sim, os di ver sos con fron tos in ter na ci o na is da equi pe bra si le i ra 
que me lhor sim bo li za va a na ção, a se le ção mas cu li na de fu te bol, mar ca ram uma 
for te re la ção de iden tida de entre o povo, o es por te e a pá tria. O fu te bol já era a 
mo da li da de mais popu lar do país anos an tes da chega da de Ge tú lio ao poder. Em 
1932, ao derro tar os uru gua i os – en tão cam peões do mundo – em ple no es tá dio 
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Cen te ná rio, em Mon te vi déu, e con quis tar a Copa Rio Bran co,3 a se le ção bra si le i 
ra foi re ce bi da de volta ao Rio de Ja ne i ro como heroica re pre sen tan te da na ção. 
Até mes mo Var gas, em seu diá rio, nota a fes ta de re tor no dos jo ga do res, que des 
fi la ram pela ci da de: “19 de de zem bro de 1932: pela tarde, des pa chei com os mi 
nis tros da Jus tiça e da Edu ca ção, e as sis ti ao des fi le dos fo ot bal lers bra si le i ros que 
re gres sa vam vi to ri o sos de Mon te vi déo” (Var gas, 1995, vol. 1: 164). 

O fu te bol ha via se tor na do, para os bra si le i ros, um sím bo lo da na ção. A 
vi tó ria nas qua tro linhas eram con quis tas da pá tria. No en tan to, as lu tas in ter nas 
do futebol bra si le i ro eram, por sua vez, como uma guer ra civil, na me di da em 
que di vi diam as for ças na ci o na is e evi ta vam fu tu ros su ces sos es por ti vos. A ma i or 
dessas di vi sões in ter nas no fu te bol bra si le i ro ocor reu em 1933, com a ci são en tre 
os clu bes di tos ama do res e os que se pro cla ma vam pro fis si o na is, e fi cou co nhe ci 
da na épo ca como “dis sí dio es por ti vo”. Na ver da de, essa di vi são su plan tou a 
ques tão “ama do ris mo x pro fis si o na lis mo” em pou co tem po, e logo fi cou evi den 
te que a dis pu ta in ter na no fu tebol bra si le i ro era a luta pela hege mo nia no con 
tro le do es por te en tre duas eli tes que ca rac te ri za vam as ten sões exis ten tes no re 
gi me de Ge tú lio Var gas.4 

É nesse in ter va lo que a se le ção bra si le i ra dis pu ta a Copa do Mun do de 
1934. Na bri ga pelo co man do do fu te bol bra si le i ro, a Con fe de ra ção Bra si le i ra de 
Des por tos (CBD), como úni ca re pre sen tan te na ci o nal da Fe de ra ção Inter na ci o 
nal de Fu te bol (FIFA), pas sa a di tar as re gras do jogo e de i xa de fora to dos os jo 
ga do res dos grandes clubes do Brasil ligados ao profissionalismo. 

A Copa do Mun do de 1934 foi or ga ni za da em mo de lo de eli mi na tó ri as, 
com 16 ti mes se en fren tan do nas oi ta vas de fi nal. Quem per des se es ta va fora. O 
Bra sil, as sim como a Argen ti na – vice-cam peã da Copa de 30 –, per deu logo na 
es treia. De po is de um jogo bas tan te dis pu ta do, com Wal de mar de Bri to per den 
do um pê nal ti, o Bra sil não re sis tiu à se le ção es pa nho la e per deu o jogo por 3 a 1. 
Eli mi na do com apenas uma par ti da, esta foi a pior Copa disputada pelo Brasil 
em todos os tem pos. 

Uma vez fora da Copa mais cedo do que o es pe ra do, a se le ção bra si le i ra 
apro ve i tou para ex cur si o nar pela Eu ro pa e fa zer pro pa gan da do ma i or pro du to 
de ex por ta ção bra si le i ro – o café. A se le ção jo gou na Iu gos lá via, na Espa nha e em 
Por tu gal e, após três meses no es tran ge i ro, re tor nou ao país, sen do re ce bi da sem 
mu i ta fes ta. 

Com o fim do dis sí dio em 1937, a se le ção brasi le i ra pôde dis pu tar a Copa 
do Mun do de 1938 com seus prin ci pa is jo ga do res. A Copa de 38, na Fran ça, de i 
xa ria ain da mais evi den te a apro xi ma ção do “pai dos po bres” com o fu te bol. 
Além de con ce der uma alta sub ven ção à de le ga ção bra si le i ra para as des pe sas 
com o cam pe o na to, o pre si den te da Re pú bli ca fez ques tão de cum pri men tar os 
jo ga do res an tes do em bar que para a Fran ça, de i xan do cla ra a im por tân cia que o 
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títu lo teria para o fu tu ro da nação. Ge tú lio Var gas dis pen sou aten ção es pe ci al à 
gran de es tre la da se le ção, Leô ni das da Sil va. Leô ni das, co nhe ci do tam bém 
como Di a man te Ne gro, era o ma i or ído lo do fu te bol bra si le i ro. Ao lado de Ge tú 
lio Var gas e de Orlan do Sil va, foi um dos bra si le i ros mais po pu la res du ran te a 
Era Var gas.5 

Enquanto a bola ro la va na Eu ro pa, no Bra sil o go ver no co lhia os fru tos 
da boa cam pa nha do time na ci o nal. As vi tó ri as da se le ção ali men ta vam o or gu 
lho cí vi co do povo. Não foi por aca so que a par tir da Copa de 1938 a prin ci pal fes 
ta cívi ca do re gi me var guis ta, o 1º de Maio, pas sou a ser re a li za da em es tá di os de 
fu te bol, em es pe ci al o de São Ja nuá rio, no Rio de Ja ne i ro. 

De vol ta à casa, após a der ro ta na po lê mi ca se mi fi nal, que rele gou o Bra 
sil à ter ce i ra co lo ca ção, a se le ção foi re ce bi da como cam peã mo ral do cam pe o na
to. Ao de sem bar car no Rio de Ja ne i ro, foi re ce bi da por mi lha res de pes so as nas 
ruas. O co mér cio fe chou as por tas e os jo ga do res des fi la ram em car ro aber to, sau 
da dos como he róis na ci o na is. “Qu e i ra ou não que i ra a FIFA, so mos cam peões do 
mun do”, pu bli ca va o Jor nal dos Sports na pri meira pá gi na, no dia 20 de junho de 
1938, logo após a vi tó ria con tra a Su é cia. A manche te mos tra va o espírito com 
que os jogadores brasileiros seriam recepcionados em seu regresso. 

Era exa ta men te por esse cli ma fes tivo, de lou vor à pátria, que o es por te 
fas ci na va os lí de res do re gi me. A mo bi li za ção ge ra da pelo es por te – ma jo ri ta ri a 
men te pelo fu te bol, no Bra sil – foi tam bém vi ven ci a da du ran te as dis pu tas dos 
cam pe o na tos Sul-Ame ri ca nos, da Copa Roca e da Copa Rio Bran co,6 du ran te 
toda a Era Var gas. 

A Argen ti na pe ro nis ta, ao con trá rio do Bra sil da Era Var gas, foi sede de 
di ver sas com pe tições in ter na ci o na is. O auge dessas com pe ti ções foi, ao cer to, o 
pri me i ro cam pe o na to Pan-Ame ri ca no, re a li za do em Bu e nos Ai res no ano de 
1951. Du ran te esses jo gos, Pe rón pa re cia ser oni pre sen te, as sis tin do a pra ti ca
men te to das as mo da li da des e es tan do pre sen te às dis pu tas de me da lhas mais im 
por tan tes, ten do sem pre suas fotos nas pá gi nas dos jor na is. Esses jo gos fo ram, na 
re a li da de, a confirmação pública do sucesso da política esportiva peronista. 

Os Jo gos Pan-Ame ri ca nos tive ram sua aber tu ra no recém-ina u gu ra do 
Está dio Pre si den te Pe rón, uma das ma i o res mar cas da tão alar de a da ben fe i to ria 
pe ro nis ta ao es por te.7 Em gran de ce ri mô nia, Pe rón fez um bre ve discurso, de cla 
ran do aber tos os jogos. Ao fi nal da com pe ti ção, a Argen ti na fi gu ra va no pri me i ro 
lu gar do qua dro de me da lhas, com 68 me da lhas de ouro e 150 no to tal. Os Esta 
dos Uni dos, já uma po tência nos es por tes, ficaram em segun do lu gar, com 44 me 
da lhas de ouro e 95 no to tal, bem aba i xo do país anfi trião. Tal fato não pas sa ria 
despercebido pela pro pa ganda oficial e pela imprensa peronista. 

Assim, a revis ta Mun do De por ti vo8 alar de a va as vir tu des do es por te ar 
gen ti no sob a tu te la de Pe rón, mar ca das por uma “in ques ti o ná vel su pe ri o ri da-

Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 22, n. 44, p. 398-421, julho-dezembro de 2009. 402 



 
 

  
 

  
 

 

   
  

  
  

 

   

   

    
 

                                 

Vargas, Perón e o esporte 

de” ar gen ti na so bre as ou tras na ções do tor ne io, em es pe ci al a nor te-ame ri ca na. 
O fato de a de le ga ção ame ri ca na não ter con ta do com sua for ça má xi ma na com 
pe ti ção não era men ci o na do nas pá gi nas es por ti vas do pe río do. Ao con trá rio, o 
Mun do De por ti vo exal ta va os até en tão im ba tí ve is ame ri ca nos, como for ma de 
enal te cer ain da mais a con quis ta pe ro nis ta. O se guin te tre cho de um edi to ri al do 
pe río do, in ti tu la do “Vic to ria”, é uma boa de mons tra ção do sen ti men to que se 
bus ca va ge rar com as vi tó ri as no cam po esportivo. 

Os Pri me i ros Jo gos Espor ti vos Pan-Ame ri ca nos fo ram 
para a ju ven tu de ar gen ti na um mo ti vo de le gí ti mo or gu lho, e para a ci 
da da nia, uma sa tis fa ção mu i to di fí cil de su pe rar. 

A ju ven tu de ar gen ti na ven ceu de for ma in ques ti o ná vel 
a to dos seus opo nen tes no mag no cer ta me, e mu i to es pe ci al men te à de le 
ga ção dos Esta dos Uni dos, até ago ra im ba tí vel em to das as com pe ti ções 
de atle tis mo que ha vi am se apre sen ta do. 

Que po de ro so mi la gre trans for mou a nos sa ju ven tu de? 
Foi mu da do o seu fí si co? Foi mo di fi ca do seu tem pe ra men to? Fo ram 
trans for ma das suas idi os sin cra si as? 

Nada dis so. 

Tudo se deve a ape nas uma co i sa. Ao Ge ne ral Pe rón,
condu tor de seu povo e es por tis ta por exce lên cia. À fren te de sua ju ven 
tu de, pôde mu dar o es pí ri to, sua mís tica e seu sen timen to. (…) 

Ele fez mi la gre, e com essa ju ven tu de que há cin co anos 
nem se quer fi gu ra va nos re sul ta dos fi na is das pro vas atlé ti cas in ter na-
ci o na is, ba teu os cam peões do mun do. 

Os inu me rá ve is tri un fos ob ti dos pela re pre sen ta ção na 
ci o nal sim bo li zam o res sur gi men to de um po ten ci al fí si co e uma for ça 
mo ral digna da Nova Argen tina que o Gene ral Pe rón for jou. (Mun do De 
por ti vo, 22/03/1951: 26) 

Assim, Pe rón apa re ce como prin ci pal ca u sa não ape nas do su ces so es 
por ti vo da na ção, mas tam bém da for ma ção de um novo povo, com gran de po 
ten ci al fí si co e for ça mo ral, a cha ma da “Nova Argen ti na”. 

Além dos Jo gos Pan-Ame ri ca nos, vá ri as ou tras com pe ti ções es por ti vas 
fo ram or ga ni za das em solo ar gen ti no. Entre elas, teve des ta que o cam pe o na to 
mun di al de bas que te bol, re a li za do tam bém em Bu e nos Ai res, no ano de 1950, no 
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qual o se le ci o na do ar gen ti no sa grou-se cam peão mun di al, der ro tan do os Esta 
dos Uni dos no jogo fi nal. Ape sar de a equi pe ame ri ca na es tar re pre sen tada pe los 
atletas de um time de se gun da di vi são, o Den ver Che vro let, a vi tó ria ar gen ti na 
foi co me mo ra da pro fu sa men te nas ruas da ci da de. O bas que te ar gen ti no con ti-
nu ou con quis tan do bons resul ta dos in ter na ci o na is após essa vi tó ria, como a me 
da lha de pra ta nos Jogos Pan-Ame ri ca nos de 51, quan do per deu a fi nal para os 
Esta dos Uni dos por 57 a 51. 

Ou tros es por tes tam bém fo ram pal co de dis pu tas in ter na ci o na is em solo 
ar gen ti no. O au tó dro mo 17 de Ou tu bro9 foi cons tru í do para re ce ber o Gran de 
Prê mio da Argen ti na de Fór mu la 1, em um pe río do no qual Juan Ma nu el Fan gio 
se des ta cou no qua dro in ter na ci o nal do au to mo bi lis mo.10 O boxe era tam bém 
um es por te ex tre ma men te po pu lar, e di ver sas lu tas in ter na ci o na is fo ram dis pu 
ta das no Luna Park, prin ci pal are na fe cha da por te nha. A no bre arte era uma das 
mo da li da des mais iden ti fi ca das com Pe rón, vis to que ele ha via sido bo xe a dor em 
sua ju ven tu de. E o go ver no pe ro nis ta não pou pa va es for ços para con se guir al çar 
o boxe na ci o nal à con di ção de cam peão mun di al. Já no Pan-Ame ri ca no de 51, o 
boxe ar gen ti no al can çou a me da lha de ouro nas oito mo da li da des dis pu ta das. O 
tí tu lo mun di al vi ria ape nas em 1954, com Pas cu al Pé rez, tam bém co nhe ci do 
como Pas cu a li to, na ca te go ria peso mos ca, ao der ro tar o ja po nês Yos hio Shi rai 
em Tó quio. De acor do com Vic tor Lupo (2004: 314), as pri me i ras pala vras de 
Pascu a li to Pé rez na rá dio fo ram: “Ga nhei para Pe rón, para minha pátria e para a 
Argen ti na”. 

Já o fu te bol ar gen ti no não es te ve pre sen te em mu i tas com pe ti ções in ter 
na ci o na is. De vi do à gre ve dos jo ga do res pro fis si o na is ar gen ti nos em 1948, e ao 
êxo do de mu i tos des ses atle tas para a Co lôm bia, a se le ção ar gen ti na não par ti ci 
pou do cam pe o na to Sul-Ame ri ca no de 1949 e da Copa do Mun do de 1950.11 Sua 
vol ta a dis pu tas in ter na ci o na is ocor reu em 1951, com uma ex cur são pela Eu ro pa, 
onde per de ria para a Ingla ter ra, em Wem bley, por 2 a 1, e ga nha ria da Irlan da por 
1 a 0. Dois anos mais tar de, os in gle ses re tor na ram a cor te sia e fo ram à Argen tina 
dis pu tar duas par tidas con tra a sele ção de Pe rón. No pri me i ro jogo, em 14 de 
maio de 1953, os ar gen ti nos ven ce ram os in gle ses por 3 a 1 no es tá dio do Ri ver 
Pla te.12 O se gun do jogo, re a li za do no do min go, dia 17, foi can ce la do de cor ri dos 
23 mi nu tos do pri me i ro tem po, de vi do à chu va tor ren ci al que se aba tia so bre 
Buenos Ai res. No en tan to, a pri me i ra vi tó ria foi su fi ci en te para a im pren sa ar 
gen ti na exal tar a iden ti da de ar gen ti na atra vés do “es ti lo cri ol lo”, criativo e artísti 
co, con tra o estilo frio e mecânico, mas eficiente, dos ingleses. 

Uma vitória ca bal, jus ta, ampla, histó ri ca, que po de ria 
se re su mir (…) na fi si o no mia dos pri me i ros gols: me câ ni ca fria mas 
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opor tu na e exa ta, dos in gle ses; ins pi ra ção qua se ar tís ti ca, agu de za de cri 
té rio, su bli ma ção da obra co le ti va, dos ar gen ti nos (…). (apud Di Gi a no, 
1999) 

A im pren sa e o rá dio foram os prin ci pa is me i os de trans mis são da ide o 
lo gia ofici al. Tan to no Bra sil como na Argentina, foram alvo de for te cen su ra e 
contro le do Esta do, o que fez com que a ma i or par te des ses ve í cu los se guis se a 
ori en ta ção do go ver no. Assim, a im pren sa pe ro nis ta, como a var guis ta no Bra sil, 
pro cu ra va re al çar, atra vés do es por te, a ca rac te rís ti ca de um “novo povo”. O es 
por te re pre sen ta ria a pá tria, e as ba ta lhas trava das no cam po es por tivo eram tra 
va das sim bo li ca men te por toda a na ção. As vi tó ri as exal ta vam as vir tu des na ci o 
na is, e o suces so es por ti vo era vis to como re fle xo do su ces so na ci o nal. Até mes mo 
as der ro tas, quan do re sul tan tes de um em ba te dig no, e mu i tas ve zes vis tas como 
in jus tas ou mes mo des le a is, eram per cal ços que, quan do su pe ra dos, apro xi ma 
vam ainda mais o povo de seu sím bo lo pá trio, de sua se le ção, de sua nação. O es 
por te se tor na va en tão um for te ele men to de iden ti fi ca ção na ci o nal, di fun di do 
por todo ter ri tó rio pá trio atra vés das on das do rá dio, das pá gi nas dos jor na is ou 
das te las do ci ne ma, como te ria apon ta do o pró prio Ge tú lio Var gas: “Com os ins 
tru men tos pró pri os de edu ca ção ex traes co lar, hoje tão di fe ren tes – ci ne ma, te a 
tro, des por tos –, será pos sí vel le var a todas as popu la ções do Bra sil o cul to da Pá 
tria e de suas tra di ções glo ri o sas” (apud Ca pe la to, 1998: 219). 

O es por te como pro pa gan da po lí ti ca 

Obser va mos que, na uti li za ção do es por te como pro pa gan da po lí ti ca, os 
go ver nos de Var gas e Pe rón bus ca ram uma iden ti fi ca ção, por ve zes di re ta, en tre 
o re gi me e o su ces so ob ti do no cam po es por ti vo. Ou tro pon to im por tan te a ser 
no ta do era a for ma ção eu gê ni ca da ju ven tu de de uma nova na ção, que da ria ori 
gem a um novo ho mem, um novo ci da dão. 

A li ga ção do Esta do com a ju ven tu de atra vés do es por te ti nha como um 
de seus ob je ti vos for mar o “novo ho mem na ci o nal” atra vés da edu ca ção fí si ca, 
mo ral, cí vi ca e eu gê ni ca. A nova “raça bra si le i ra” ide a li za da pe los in te lec tu a is 
es ta do-no vis tas era re pre sen ta da por es ses jo vens sa di os. Des sa for ma o re gi me 
se apresen ta va como produ tor de uma nova es tir pe de bra si le i ros, de uma raça 
bem cons ti tu í da, for te e per se ve ran te. Em um pe río do no qual a pró pria ideia da 
for ma ção e da iden ti da de do povo bra si le i ro es ta va sen do re de fi ni da, acre di ta 
va-se que o Esta do te ria pa pel fun da men tal em moldar a nova geração de 
brasileiros, transformando-os na base de um país a progredir. 
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A li ga ção do es por te com a ju ven tu de e sua ên fa se na uni da de na ci o nal 
te ria uma gran de im por tân cia para os ideó lo gos do go ver no. Assim, tal ide al se 
re fle tia jun to aos pe rió di cos, onde ter mos como “ci vis mo”, “pá tria” e “na ção” 
inun da vam as pá gi nas es por ti vas. Como exem plo, pode-se ob ser var uma promo 
ção cri a da pelo Jor nal dos Sports, de Ma rio Fi lho, em conjun to com O Glo bo, de 
onde ain da era edi tor de es por tes, e o Clu be de Re ga tas Flamen go, en tão pre si di 
do por Bas tos Pa di lha, seu cu nha do. Os jor na is pu bli ca vam, di a ri a men te, um 
selo. Os se los de ve ri am ser pre en chidos pelos jovens com uma frase onde se 
encontrassem as palavras “Flamengo” e “Brasil”. 

Se gun do o jor nal, a pro mo ção ide a li za da pelo clu be ca ri o ca “plas ma rá 
uma ju ven tu de eu gê ni ca, pron ta a ser vir a pá tria em to dos os do mí ni os da ac ti vi 
da de hu ma na”, uma vez que no es por te “se acham entre la ça dos dois bel los senti
men tos: o amor pá trio e o amor pelo club que visa o ide al de todo ser hu ma no: 
‘mens sana in cor po re sa no’” (Jor nal dos Sports, 02/03/1937: 4). As fra ses ven ce do 
ras do con cur so pos su íam for te teor na ci o na lis ta, tais como: “O Fla men go en si
na: amar o Bra sil so bre to das as coi sas”, de Mar cio Lyra – 13 anos, pri me i ro colo 
ca do; “Bra sil! O va lor do teu povo cons tru iu um Flamen go”, de Léa de Alme i da 
– 7 anos, em se gun do; e “Fla men go, o fu tu ro da mo ci da de do Bra sil”, de Anto nio 
Vi e i ra – 14 anos, em ter ce i ro (Jor nal dos Sports, 04/03/1937: 4). 

Na ar gen ti na pe ro nis ta, as cri an ças de ve ri am ser ini ci a das nas prá ti cas 
es por ti vas ain da na es co la. Em 1953, o Esta do es ta be le ceu uma or ga ni za ção de 
es tu dan tes se cun da ris tas cha ma da Unión de Estu di an tes Se cun dá ri os (UES), que 
re u nia es tu dan tes sob o pre tex to da prá ti ca de es por tes e ati vi da des fí si cas. Em 
seu cur to tem po de exis tência sob o go ver no pero nis ta, a UES se tor nou ra pi da 
men te uma en ti da de de al can ce na ci o nal e edi fi cou ins ta la ções por todo o país, 
como o te a tro Juan Do min go Pe rón, na ca pi tal fe de ral. Como pode ser vis to até 
mes mo pelo nome do tea tro da en ti da de es tu dan til, a UES foi for ma da já como 
um bra ço do par ti do jus ti ci a lis ta jun to à ju ven tu de ar gen ti na, e des de seus pri 
mór di os teve uma atu a ção pú bli ca mu i to in ten sa de apo io ao pre si den te. Em to 
dos os even tos pú bli cos de apo io a Pe rón, a UES mar ca va sua presen ça, e to dos os 
pe rió di cos li ga dos ao go ver no cla ma vam o apo io da ju ven tu de ao pre si den te. O 
re tra to de Pe rón, as sim como al gu mas de suas fra ses fa mo sas, es ta va pre sen te em 
to das as se des da UES. Seu hino fa la va que “os jo vens seguem os pas sos de Pe 
rón” e que “sen tem seus co ra ções que i ma rem com a cha ma lumi no sa de Pe rón” 
(apud Rein, 1998: 66). Não é de se estra nhar en tão que, na ocasião da 
autoproclamada “Revolução Libertadora”, que tirou Perón do poder, 
cercearam-se as atividades da UES, banindo vários de seus membros de 
competições esportivas em território nacional. 

A li ga ção do Esta do ar gen ti no com a ju ven tu de e a prá ti ca es por ti va não 
teve iní cio ape nas com a UES, em 1953. Desde o iní cio de seu go ver no, Pe rón es -
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te ve próxi mo do es por te. No entan to, foi atra vés de sua es po sa Eva Pe rón que o 
Esta do ar gen ti no al can çou seu ma i or grau de iden ti fi ca ção com o fe nô me no. Co 
nhe ci da tam bém como “Evita”, “Mãe dos Hu mil des”, “Dama da Espe ran ça” e 
“Che fe Espi ri tu al da Na ção”, Eva Pe rón as su miu a li de ran ça da ação so ci al, no 
país, em es pe ci al após a cri a ção da Fun da ção Eva Pe rón. 

A Fun da ção Aju da Soci al Ma ria Eva Du ar te de Pe rón foi cri a da em 
1948, e mais tar de te ria seu nome al te ra do para Fun da ção Eva Pe rón (Lupo, 
2004: 182). Tam bém co nhe ci da ape nas como A Fun da ção (La Fun da ción), era ad
mi nis tra da pelo minis tro da Fa zen da de Pe rón, Ra món Ce re i jo13 e, ape sar de ser, 
te o ri ca men te, uma en ti da de não-go ver na men tal, era in ti ma men te li ga da ao par 
ti do jus ti ci a lis ta e aos seus prin ci pa is lí de res. Con tan do com ar re ca da ção li ga da 
ao gover no fe de ral, a Fun da ção logo se tor nou uma gran de fer ra men ta de pro pa 
gan da pe ro nis ta, exal tan do a ima gem de Evi ta, que vi ria a se tor nar um ver da de i 
ro mito ar gen ti no. Des sa for ma, Eva Pe rón as su miu a li de ran ça da ação so ci al no 
país e sua ima gem al can çou uma gran de za ím par no re gi me, tor nan do-se uma fi 
gu ra qua se sa gra da. Sua ima gem pas sou a ser tão im por tan te quan to a do próprio 
Pe rón, como pode ser per ce bi do através do slo gan po pu lar “Pe rón cum pre, Evi ta 
dig ni fi ca” (Arin go li, 2006: 208). 

Além de toda a sua atu a ção so ci al em favor das cri an ças, dos jo vens e dos 
ne ces si ta dos, Evi ta de sem pe nhou um for te pa pel em prol es por tes no país, atu 
an do jun to a seu ma ri do na pro mo ção da “Nova Argen ti na”, es pe ci al men te en tre 
as cri an ças. Atra vés da Fun da ção, o go ver no pro mo via cam pe o na tos in fan tis de 
di ver sos es por tes, co nhe ci dos como Cam pe o na tos Infan tis Evi ta. 

Esses cam pe o na tos re ce be ram gran de aten ção da mí dia pe ro nis ta, es pe 
ci al men te do se ma ná rio Mun do De por ti vo, uma vez que, além de as so ci a rem o re 
gi me à pra ti ca es por ti va in fan til, au xi li a vam na cri a ção de um sen ti men to de 
iden ti fi ca ção e in te gra ção na ci o nal, ao pro mo ver a dis pu ta di re ta en tre cri an ças 
de to das as pro vín ci as em um “cam pe o na to ar gen ti no”. Ra a nan Rein cita um dos 
pri me i ros nú me ros do se ma ná rio in fan til do gru po Hay nes,14 Mun do Infan til, 
que se re fe ria aos Cam pe o na tos Evi ta di zen do: 

O Cam pe o na to Evi ta irá re a li zar o so nho de pro fes so res 
e lí de res: ele irá unir a ju ven tu de ar gentina atra vés de um laço que trans 
cen de rá di vi sões lo ca is, e mes mo pro vin ci a is, por que a voz do es por te é 
gri tan te, po de ro sa, en vi go ran te e ele tri fi can te. Nes te qua dro, to dos se 
sen ti rão como igua is, to dos pen sa rão da mes ma ma ne i ra. (Rein, 1998: 
59) 

O mes mo sen ti men to de uni da de na ci o nal foi apon ta do por Car los 
Aloé15 em seu edito ri al em Mun do De por ti vo (09/02/1950: 22), ao es cre ver que “É 
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a ju ven tu de da Nova Argen ti na, (...) en chen do seu pe i to de or gu lho pa trió ti co e 
que ren do de mons trar – no co me ço de sua vida – que já é dig na, que já é forte e 
gran de e que ne les bem está a esperança da Pátria”. 

É tam bém im por tan te no tar que, além do sen ti men to na ci o nal ge ra do 
pe las com pe ti ções, es tas tam bém car re ga vam a ima gem dos go ver nan tes con si 
go. Tal era a li ga ção do re gi me, em es pe ci al de Eva Pe rón, com a com pe ti ção que, 
en tre as vá ri as equi pes en vol vi das, di ver sas pos su íam no mes que fa zi am re fe rên 
cia ao pero nis mo, como “17 de Ou tu bro” ou “Evi ta, Estre la da Ma nhã” (Mun do 
De por ti vo, 20/03/1952). Antes dos jo gos, os par ti ci pan tes can ta vam as mar chas 
“Evi ta Ca pi ta na” e “Los Mu cha chos Pe ro nis tas”, além da mar cha ofi ci al do cam 
pe o na to, na qual dizi am: “A Evi ta deve mos nos so clu be, por isso lhe guar da mos 
nos sa gra tidão. Nós cum pri mos os ideais, nós cumprimos a Missão, da Nova Ar 
gen tina de Evita e Perón” (Rein, 1998: 64). 

Mas os Cam pe o na tos Infan tis Evi ta não se re su mi am ao fu te bol. Logo 
ou tras mo da li da des es por ti vas pas sa ram a ser dis pu ta das, como bas que te, atle
tis mo e polo aquá tico. E em cada um des ses, Pe rón e sua es po sa eram pre sen ças 
ga ran ti das no jogo fi nal, seja dan do o pon ta pé ini ci al nas par ti das de fu te bol, dis 
tri bu in do me da lhas, ou sa in do em di ver sas fo tos que se ri am pu bli ca das nos mais 
diversos jornais argentinos no dia seguinte. 

A li ga ção de Var gas com o fenô me no es por ti vo não era nem mes mo pró 
xi ma à con quis ta da por Pe rón. Var gas ten tou es ta be le cer um vín cu lo en tre sua fi 
lha Alzi ra Var gas e a se le ção bra si le i ra de 1938, no me an do-a ma dri nha da se le ção 
na ci o nal. No en tan to, tal re la ção não pode ser com pa ra da à im por tân cia de Evi ta 
para o es por te ar gen ti no, o que não teve pa ra le los na his tó ria do es por te bra si le i 
ro, e tal vez na de nenhum outro país. 

Ou tra gran de di fe ren ça en tre essa re la ção de Var gas e Pe rón era a ima 
gem es por ti va do pre si den te. Além de não pos su ir um tipo atlé ti co, Ge tú lio não 
ti nha sua ima gem iden ti fi ca da com a prá ti ca es por ti va. Atra vés de al gu mas en 
tra das em seu diá rio, Ge tú lio se de cla ra um gol fis ta ama dor. Em 5 de ju nho de 
1938, es cre veu: “Pela ma nhã, fui ao golf no Ita nhan gá” (Var gas, 1995, vol. 2: 
138), e em 22 de jane i ro de 1939, “Fui ao golf, como de cos tu me” (Var gas, 1995, 
vol. 2: 194). No en tan to, a ima gem de um pre si den te gol fis ta não é algo com o que 
a gran de mas sa da po pu la ção pos sa se iden ti fi car, ou que a faça iden ti fi cá-lo como 
es por tis ta. Ain da mais vis to que o gol fe não era um es por te con su mi do pela gran 
de ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra. 

Na Argen ti na, a ima gem es por ti va cons tru í da por Pe rón foi qua se di a 
me tral men te opos ta. A iden ti fi ca ção do pre si den te com o es por te atin giu pro 
por ções tão gran des, que ele era co nhe ci do como “O Pri me i ro Des por tis ta”. 
Como pu bli cou o se ma ná rio Mun do De por ti vo (29/04/1954: 4), “Pe rón e espor te 
se con fun dem como ca u sa e efe i to”. 
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Du ran te sua ju ven tu de, Perón dizia ter pra tica do tiro, polo, na ta ção, fu 
te bol, es qui, bas que te bol, es gri ma e boxe. Cam peão ar gen ti no de es gri ma de 
1918 a 1928 (Mas sa ri no, 2001), Pe rón fora se le ci o na do para par ti ci par dos Jo gos 
Olímpi cos de 1924 pela Argen tina, mas teve sua au to ri za ção ne ga da pelo en tão 
minis tro da Gu er ra, Au gus tín P. Jus to (Lupo, 2004: 190). Além de gran de es gri 
mis ta, di zia-se tam bém que Pe rón ha via sido um gran de bo xe a dor ama dor em 
sua ju ven tu de. Em um nú me ro do se ma ná rio Mun do De por ti vo que con tou com 
um fas cí cu lo so bre a his tó ria do boxe na Argen ti na, o então pre si den te da Re pú 
bli ca foi men ci o na do en tre mu i tos ou tros pu gi lis tas, pro fis si o na is e ama do res, 
que ha vi am mar ca do a his tó ria da mo da li da de. Sobre seu nome, o ar tigo des ta ca: 

Se pa ra mos pro po si tal men te um nome, en tre os vá ri os 
que con tri bu í ram para a ma i or di fu são e me lhor com pre en são do boxe 
en tre o povo. Esse nome é o do hoje Pre si den te da na ção, ge ne ral Juan 
Pe rón, que, na que les tem pos, es ti mu lou com seu en tu si as mo e de di ca 
ção os princí pi os do es por te, e ter mi nou por de i xar uma obra de cará ter 
per ma nen te com a fun da ção do Bo xing Club de Pa ra ná. (…) A His tó ria 
do boxe na Argen ti na não pode, por tan to, es que cer o ge ne ral Juan Pe 
rón. (Mun do De por ti vo, 20/04/1954: 59) 

Vê-se as sim que a ima gem do pre si den te era pro fun da men te li ga da aos 
es por tes. De fato, o Pri me i ro Espor tis ta ar gen ti no era iden ti fi ca do com pra ti ca 
men te to das as mo da li da des. Em ou tra oca sião, já em 1954, o se ma ná rio es por ti
vo li ga do ao go ver no de di ca um nú me ro pra ti ca men te in te i ro ao ge ne ral. Em um 
de seus ar tigos, des ta ca toda a ver sa tili da de e excelência do primeiro mandatário 
no esporte. 

Pe rón co nhe ceu a ju ven tu de nas qua dras de es por te, as 
qua is fre quen tou como atle ta in te gral. O bo xe a dor das tur mas da aca de-
mia se trans for mou no es gri mis ta de es ti lo clás si co, e nes sa pro di gi o sa 
mul ti pli ca ção de per so na li da des que for ja essa fase, pas sou a ser bas que-
te bo lis ta pi o ne i ro e fu te bo lis ta sa gaz, tan to como au to mo bi lis ta fer vo ro 
so, mo to ci clis ta ca paz. (Mun do De por ti vo, 22/04/1954: 27) 

Além de ser um sport sman exem plar, Pe rón era também vis to como o 
gran de guia es por ti vo da nação, assim como o respon sá vel por todo o seu su ces so. 
A as so ci a ção do re gi me com o es por te atin giu pro por ções tão gran des na Argen 
ti na, que vá ri as pra ças es por ti vas fo ram ba ti za das em ho me na gem ao pri me i ro 
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man da tá rio e sua es po sa. Em se tembro de 1950, o Ra cing ina u gu rou seu novo es 
tá dio, o já men ci o na do Está dio Pre si den te Pe rón. Já o Club Atlé ti co Sar mi en to 
teve seu es tá dio aber to ao pú bli co em ju lho de 1951, sob o nome de Está dio Eva 
Pe rón. Ou tras mo da li da des tam bém fo ram con tem pla das com a cons tru ção de 
suas pra ças, a ma i o ria com no mes li ga dos ao pe ro nis mo, como o ve ló dro mo Pre 
si den te Pe rón, em Pa ler mo, e o au tó dro mo 17 de Ou tu bro, em Bu e nos Ai res. Foi 
co mum, du ran te o pe río do pe ro nis ta, dar a cam pe o na tos, tro féus e cen tros es por 
ti vos no mes pe ro nis tas ou as so ci a dos ao mo vi men to justicialista. 

A cons tru ção de es tá di os tam bém foi uma re a li da de no go ver no de Ge 
tu lio Var gas, mes mo que em es ca la mu i to me nor. Den tre as pra ças es por ti vas 
cons tru í das no Bra sil, des ta ca-se o es tá dio mu ni ci pal do Pa ca em bu, ina u gu ra do 
em 27 de abril de 1940. Este es tá dio, ali a do ao es tá dio de São Ja nuá rio, no Rio de 
Ja ne i ro, se ria um dos gran des pal cos do es pe tá cu lo do po der do go ver no Var gas. 
Os es tá di os bra si le i ros ser vi ram de pal co para vá ri as fes tas cí vi cas. Entre tais fes 
tas des ta ca vam-se o ani ver sá rio de Var gas (19 de abril), o Dia da Independên cia 
(7 de setembro) e, em es pe cial, o Dia do Trabalhador (1º de maio). 

As fes tas cí vi cas 

Os es por tes e as fes tas pú bli cas fun ci o na vam como a te a tra li za ção de 
uma ima gem de “na ção fe liz e longe va”. Ao mes mo tem po, es sas ce le brações cí 
vi cas co me mo ra vam o “novo”. Um novo go ver no, um novo re gi me, um novo 
país, fos se este o Esta do Novo de Var gas ou a Nova Argen ti na de Pe rón. Nes se 
sen tido, Cla u dia Schemes (2005: 34) apon ta esse cará ter de rup tu ra com o an tigo 
des sas fes tas, afir man do: “A fes ta cí vi ca re for ça a ima gem do po der, co me mo ran 
do a mor te do pas sa do – o ve lho – e a insta u ra ção do novo – o fu tu ro”. A au to ra 
des ta ca que o novo tem po mar ca do por Ge túlio e Pe rón tra zia con si go a ideia de 
rup tu ra com um pas sa do ar ca i co e atra sa do. E era atra vés de uma nova ge ra ção de 
bra si le i ros e ar gen ti nos que esse pas sa do se ria su pe ra do, sob a con du ção de seus 
lí de res, que se en con tra vam aci ma das dis pu tas que di vi di am a sociedade. 

Essa nova ge ra ção ti nha sua li ga ção com o es por te res sal ta da atra vés da 
cons tru ção de uma “nova raça”, ten do em vis ta o ve lho ide al de mens sana in cor 
po re sano. Tal ideal era cons tan te men te relem bra do por Var gas e Pe rón em seus 
dis cur sos ou em suas pro pa gan das ofi ci a is. Como apon tou Pe rón em dis cur so 
du rante uma competição esportiva: 

Seja nos sa ho me na gem para as gló ri as do es por te que 
nos acom pa nham, para os cam peões, para to dos os des por tis tas que es 
tão cons tru in do a Nova Argen tina que de se ja mos, de ho mens sãos, ro -
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bus tos e for tes. Por que fa zem na ções for tes, os povos sãos e vi go ro sos 
(apud Sche mes, 2005: 112). 

A for ma ção dessa nova ge ra ção ti nha nas fes tas cí vi cas sua apo te o se. No 
Bra sil, fes tas cí vi cas como o Dia da Raça e o Dia da Ju ven tu de cele bra vam essa 
“nova raça bra si le i ra” de ma ne i ra es pe ta cu lar. Re a li za das nor mal men te em es tá 
di os de fu te bol ou nas ruas da cida de, con ta vam com gran di o sos des fi les de cri 
an ças e jo vens uni for mi za dos e en sa i a dos, em um ma jes to so te a tro da gran di o si 
da de pá tria e de seu che fe, oni pre sen te na fes ti vi da de atra vés de cen te nas de 
retratos distribuídos pelos participantes, que os ostentavam com orgulho. 

As ce le bra ções em es tá di os de fu te bol já ocor riam no Brasil des de o iní 
cio do gover no Var gas. Mas, após a ins ta u ra ção do Esta do Novo, essas ce le bra 
ções se in ten si fi caram. As co me mo ra ções da Sema na da Pá tria – a se ma na do 7 de 
se tem bro – eram sem pre re che a das de even tos e apre sen ta ções es por ti vas, al gu 
mas de las em es tá di os, prin ci pal men te em São Ja nuá rio. A Hora da Pá tria, cele 
bra da no dia 7 de se tembro, foi por ve zes ce le bra da em es tá di os, as sim como as 
fes tas do 1º de Maio. 

No Rio de Ja ne i ro, o es tá dio do Flu mi nen se tam bém era uti li za do. Sede 
da Esco la de Edu ca ção Fí si ca, a pra ça es por ti va era pal co de di ver sas apre sen ta 
ções de seus alu nos. Até mes mo o Dia do Ma ri nhei ro, em 1938, foi motivo de exi 
bi ções mi li ta res e es por ti vas no es tá dio das La ran je i ras. Fes tas no Dia das Cri an
ças, no Dia da Raça e na Se ma na da Pá tria eram frequen te men te ce le bra das com 
even tos es por ti vos. No en tan to, a ma i or ce le bra ção Var guis ta era, cer ta men te, o 
Dia do Tra ba lho. 

No 1º de Maio, Ge tú lio Var gas sem pre par ti ci pa va da co me mo ra ção 
pú bli ca ofi ci al, que por diver sas ve zes ocor reu no es tá dio de São Ja nuá rio. O es 
tá dio fi ca va lo ta do de pes so as que se di ri gi am de to dos os can tos da ci da de, em 
li nhas es pe ci a is de ôni bus e bon des que trans por ta vam pas sa ge i ros gra tu i ta 
men te. A en tra da no es tá dio era fran ca, tudo fei to de modo a in cen ti var a pre 
sen ça po pu lar nas ar qui ban ca das do en tão ma i or es tá dio da ca pi tal bra si le i ra. 
Ge tú lio aden tra va o gra ma do do es tá dio em car ro aber to, nor mal men te acom 
pa nha do do mi nis tro do Tra ba lho e de al guns mem bros de seu ga bi ne te. To ca 
va-se então o Hino Na ci o nal, se gui do de vá ri os dis cur sos e de des fi les de atle tas 
mi li ta res e ope rá ri os. Era gran di o so o sim bo lis mo do even to, que era trans mi 
tido pelo DIP para todo o país, além de ser tra du zi do para ou tros idi o mas e re
trans mi ti do para o ex te ri or. Nes sas ce ri mô ni as, Var gas as si na va pu bli ca men te 
al gum de cre to em be ne fí cio aos tra ba lha do res – como o que ins ti tu ía o sa lá rio 
mí ni mo, as si na do em 1940 – e se re ti ra va do es tá dio de for ma tri un fal, sen do 
sa u da do pelo povo. 
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Em São Pa u lo, o es tá dio do Pa ca em bu ti nha fun ção si mi lar à de São Ja 
nuá rio na ca pi tal fe de ral. Em ge ral sem a pre sen ça do pre si den te, que par ti ci pa 
va das cele bra ções no Rio de Ja ne i ro, as fes tas do 1º de Maio pa u lis ta tam bém 
agre ga vam mi lha res de pes so as.16 Assim como no Rio de Ja ne i ro, par te das ar 
qui ban ca das era re ser va da para sin di ca tos, as so ci a ções tra ba lhis tas e gru pos 
mi li ta res. As fes tas con ta vam com des fi les mi li ta res, exi bi ção de pi lo tos da ae 
ro náu ti ca e par ti das amis to sas de fu te bol, en vol ven do os me lho res jo ga do res 
da ci da de. Tudo sem pre mu i to bem con tro la do, do cu men ta do e di vul ga do pelo 
DIP. 

Já na Argen ti na, as fes tas cí vi cas eram re a li za das de for ma mais 
frequente nas ruas da ci da de, em es pe ci al na Pra ça de Maio. Se gun do Cla udia 
Sche mes (2005: 43), 

as fes tas ar gen ti nas eram re a li za das em di ver sas si tu a 
ções, como por exem plo, an tes das ele i ções, de po is de agi ta ções po lí ti cas, 
nas da tas mais im por tan tes para o país e para o re gi me, ou quan do Pe rón 
que ria im pres si o nar seus opo si to res com uma mos tra pú bli ca de so li da 
ri e da de po pu lar. 

Em fes tas como a de 17 de outu bro, mul ti dões se es pre mi am em fren te à 
Casa Rosa da, es pe ran do por ho ras até que Pe rón e Evi ta apa re ces sem nos bal cões 
da casa do go ver no. O ca sal pre si den ci al era re ce bi do com gran des ova ções, gri 
tos, emo ção e clamor. 

No en tan to, tais fes ti vi da des não cos tu ma vam con tar com even tos es 
por ti vos. O 1º de Maio pe ro nis ta era ce le bra do com gran des des fi les pe las ruas de 
Bu e nos Ai res, or ga ni za dos pela CGT (Con fe de ra ción Ge ne ral del Tra ba jo), com 
a par ti ci pa ção de tra ba lha do res e mi li ta res em con jun to, en ca be ça dos pelo pre si 
den te. Eles evo lu íam pela Ave ni da de Mayo, da Pra ça do Congres so até a concen 
tra ção na Pla za de Mayo, seguidos pelos discursos de Juan e Evita Perón. 

A ma i or ce le bra ção pú bli ca es por ti va em ho me na gem ao re gi me pe ro 
nis ta foi, sem dú vi da, um des fi le or ga ni za do pela CADCOA (Con fe de ra ção 
Argen ti na de Des portes – Co mi tê Olím pi co Argen ti no) em abril de 1954. O des 
fi le, re a li za do na Ave ni da Cor ri en tes, uma das prin ci pa is vias da ca pi tal ar gen ti
na, con tou com apro xi ma da men te 50 mil atle tas das mais va ri a das mo da li da des, 
como polo, hó quei, be i se bol, luta, boxe, fu te bol, bas que te bol, ci clis mo e ou tros. 
Até mes mo Juan Ma nu el Fan gio par ti ci pou do des fi le, pi lo tan do sua Fer ra ri na 
ala dos au to mo bi lis tas, as sim como as tros do fu te bol ar gen ti no, como La bru na e 
Lous tau, en tre ou tros. A mul tidão, for ma da por jo vens e adul tos, to dos ves tin do 
tra jes es por ti vos, lotou a ave ni da. 
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O des fi le, um tipo de fes ta cí vi ca des por ti va, ti nha como ob je ti vo agra 
de cer ao pre si den te da na ção toda a aju da que ele ha via dado aos es por tes na ci o 
na is. O cli ma fes ti vo, de co me mo ra ção do su ces so pá trio e sua li ga ção com Pe rón, 
con tan do com o dis cur so de au to ri da des po lí ti cas e com exi bi ções pú bli cas da ae 
ro náu ti ca, apro ximava-o de uma fes ta cívi ca, em comemoração de alguma data 
nacional. 

Em um pe río do no qual seu go ver no já apre sen ta va for tes dis si dên ci as e 
mos tra va si na is de en fra que ci men to, o mun do es por ti vo bus ca va mos trar todo 
seu apo io ao seu gran de lí der, o Pri me i ro Des por tis ta. Como di vul ga do pelo jor 
nal Cla rín, 

Não fal tou no des fi le ne nhum es por te. To dos es ti ve ram 
dig na men te re pre sen ta dos, por que to dos re ce be ram da par te do ge ne ral 
Pe rón a aju da e o es tí mu lo que ne ces si ta vam para de sen vol ver-se e al 
can çar os le gí ti mos e or gu lho sos tri un fos que nos sa ju ven tu de me re cia 
por seu es for ço, sua de di ca ção e sua du re za, tri un fo que o povo ar gentino 
tem ce le bra do sem pre com a ín ti ma sa tis fa ção e o fer vor pa trió ti co que 
ti nha di re i to de ex pres sar. (...) O pólo e o ci clis mo, o xa drez e a na ta ção, o 
au to mo bi lis mo e a equi ta ção, o hi pis mo e o mo to ci clis mo, o fu te bol e o 
atle tis mo em suas di ver sas ra mi fi ca ções, as sim como ou tras prá ti cas e 
exer cí ci os des ti na dos a vi go rar o cor po e a men te da raça. Cla rín 
(22/04/1954: 3) 

Esse des fi le de es por tis tas ar gen ti nos, as sim como os even tos es por ti vos 
das fes tas cí vi cas bra si le i ras, se uti li za va do ca pi tal sim bó li co en vol vi do no es 
por te, tendo em vis ta as so ciá-lo ao re gi me e a seus líde res. A as so ci a ção en tre o es 
por te e a fes ta cí vi ca era mais uma fer ra men ta na pro mo ção da sim bi o se es por 
te/Esta do, além de con tri bu ir para a for ma ção do cli ma fes ti vo e da sen sa ção de 
pro gres so, am bos de fun da men tal im por tân cia para os go ver nos de Var gas e Pe 
rón. 

O go ver no no es por te 

Como vis to aci ma, o es por te foi uma im por tan te fer ra men ta de pro pa 
gan da po lí ti ca em pre ga da pe los go ver nos de Var gas e Pe rón. A pro pa gan da var 
guis ta ti nha no fu te bol sua ma i or fon te de ele men tos na ci o na lis tas, fa tor de ri va 
do da su pre ma cia des sa mo da li da de so bre as ou tras no Bra sil. Mas isso não sig ni 
fi ca que os ou tros es por tes fos sem es que ci dos e de i xa dos de lado. Olhan do mais a 
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fun do, pode-se mes mo cons ta tar a ten ta ti va go ver na men tal de se as so ci ar a ou 
tros es por tes, como o au to mo bi lis mo, no Cir cu i to da Gá vea, como vis to an te ri or 
men te. Na Argen tina, por ou tro lado, o fu te bol apare ce como mais um es por te a 
ser es timu la do e fi nan ci a do pelo gover no. Ape sar de ser, como no Bra sil, o es por 
te mais po pu lar no país, ou tras mo da li da des es por ti vas ga nha ram tan ta aten ção 
quan to o fu tebol, com di vulgação, in fraestrutura e financiamentos. 

Atra vés da Lei 12.932, san ci o na da por Pe rón em 1946, que au to ri za va 
em prés ti mos para a cons tru ção de es tá di os, cam pos e ins ta la ções a cen tros es por 
ti vos atra vés da Co mis são Na ci o nal Ho no rá ria de Fo men to ao Espor te (Lupo, 
2004: 38), o Esta do ar gen ti no li be ra va vul to sas so mas para os clu bes pro fis sio
nais. O fu te bol não era o úni co es por te agra ci a do, mas no topo da lis ta se en con 
tra va o Ra cing Club, que re ce be ra do gover no 16.700.000 pe sos. Ou tros clu bes 
po pu la res re ce be ram tam bém ele va das quan ti as, como o Club Atlé ti co Boca Ju 
ni o res, $10.000.000, o Ri ver Pla te, $7.000.000, Vé lez Sarsfi eld, $6.000.000, en tre 
mu i tos ou tros. O to tal da ver ba de go ver no des ti nada aos clu bes teria sido, de 
acor do com os nú me ros do se ma ná rio Mun do De por ti vo (22/04/1954: 52-54), de 
111.923.000 pe sos. 

No Bra sil, o fi nan ci a men to do go ver no aos gran des clu bes já era pra ti ca
do pe las au to ri da des, mas a partir da Re vo lu ção de 30 foi es ten di do a clu bes me 
no res, não ape nas por par te do go ver no fe de ral, como tam bém por pre fe i tos, in 
ter ven to res ou ou tros ór gãos go ver na men ta is (Pe re i ra, 2000: 355, nota 173). Na 
oca sião das Olim pía das de 1932, em Los Ange les, o go ver no ne gou au xí lio fi nan 
ce i ro à CBD. A en ti da de, que or ga ni za va a de le ga ção bra si le i ra para a com pe ti 
ção, teve que an ga ri ar os re cur sos de for ma al ter na ti va, com ba i les e ou tros even
tos. Já na Copa do Mun do de 1938, úl ti mo gran de even to es por ti vo in ter na ci o nal 
do go ver no Var gas, a CBD con tou com uma sub ven ção de 200:000$000 (Pe re i ra, 
2000: 336). 

Com li ga ções tão pró xi mas do es por te, am bos os go ver nos pro cu ra ram 
exer cer um con tro le mais efe ti vo so bre a or ga ni za ção es por ti va na ci o nal. No go 
ver no Var gas, já se dis cu ti am pro je tos acer ca da “ofi ci a li za ção dos es por tes” an tes 
mes mo da ins ta u ra ção do Esta do Novo. No en tan to, ape sar do pe di do de Var gas 
pela apro va ção de tais pro je tos na Câ ma ra, a dita ofi ci a li za ção vi ria ape nas em abril 
de 1941. No dia 16 desse mês foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União o de cre to-lei 
que cri a va o Con se lho Na ci o nal de Des por tos (CND), no Mi nis té rio da Edu ca ção 
e Sa ú de. O CND ti nha como fun ção “ori en tar, fis ca li zar e in cen ti var a prá ti ca dos 
des por tos em todo o país”.17 Em ou tras pa la vras, o con se lho de ti nha o con tro le 
qua se to tal dos des por tos, tra zen do toda a or ga ni za ção es por ti va na ci o nal para a 
di re ta in fluên cia do Esta do, para o in te ri or de sua or dem cor po ra ti va. 

O con se lho de ti nha con tro le qua se to tal tam bém so bre as en ti da des es 
por ti vas. Os es ta tu tos das con fe de ra ções e das fe de ra ções a elas fi li a das ti nham 
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que ser apro va dos pelo CND, que po de ria pro por ao minis tro da Edu ca ção a cri a 
ção ou a su pres são de qual quer con fe de ra ção. No to can te às com pe ti ções in ter na 
ci o na is, o Con se lho Na ci o nal de Des por tos exer cia um con tro le ain da mais rí gi
do. A par ti ci pa ção de qual quer clu be ou en ti da de em uma com pe ti ção in ter na 
cional de ve ria ser pre vi a men te au to ri za da pelo CND. Caso o con se lho de ci dis se 
pela par ti ci pa ção de al gu ma equi pe em um cam pe o na to in ter na ci o nal, esta não 
po de ria abs ter-se da convocação. 

O CND tam bém atu a va jun to ao go ver no fe de ral na uti li za ção do fu te bol 
para fins de pro pa gan da. Como exem plo, pode-se ci tar o caso dos jo gos em ho 
me na gem à For ça Expe di ci o ná ria Bra si le i ra (FEB). Com a en tra da do Bra sil na 
II Gu er ra Mun di al, a FEB se pre pa rou para to mar par te no com ba te, em 1944. O 
CND or ga ni zou en tão um even to fes ti vo para a des pe di da dos pra ci nhas. Fo ram 
pro mo vi das duas par ti das da se le ção bra si le i ra, uma na ca pi tal do país, em São 
Ja nuá rio, e ou tra em São Pa u lo, no Pa ca em bu – os es tá di os de ma i or ca pa ci da de 
do país e de es tre i ta li ga ção sim bó li ca com o Esta do. Os jo gos da se le ção bra si le i 
ra contra o Uru guai eram, sem dú vi da, um ex ce len te cha ma riz, vis to que as com 
pe ti ções in ter na ci o na is es ta vam es tag na das des de a en tra da do Bra sil na guer ra, 
em agos to de 1942. 

Em 14 de maio mi lha res de pes so as com pa re ceram ao es tá dio de São Ja 
nuá rio para o pri me i ro jogo en tre bra si le i ros e uru gua i os. O pri me i ro jogo, na ca 
pi tal de Re pú bli ca, con tou com a pre sen ça de im por tan tes no mes do go ver no na 
tri bu na de hon ra, como Oswal do Ara nha, Eu ri co Gas par Du tra e Jo a quim Sal ga
do Fi lho, mi nis tros do Exte ri or, da Gu er ra e da Ae ro náu ti ca, res pec ti va men te; 
além de ofi ci a is do go ver no uru gua io. O jogo foi pre ce di do de mu i tas for ma li da 
des em ho me na gem ao Cor po Expe di ci o ná rio Bra si le i ro. Qu a tro dias de po is, no 
es tá dio do Pa ca em bu, efe tu a va-se o se gun do con fron to en tre as se le ções. Nem 
mes mo a con fu são den tro de cam po, com um za gue i ro uru gua io sen do re ti ra do 
de jogo, de sa cor da do, ofus cou o su ces so do even to. 

Na Argen ti na, foi com a cri a ção do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção Fí 
si ca, com o De cre to Na ci o nal no 34.817, de 6 de no vem bro de 1947, que o go ver 
no am pli ou ain da mais sua in ter fe rên cia nos as sun tos es por ti vos. Atre la do di 
re ta men te ao Mi nis té rio da Gu er ra, esse con se lho ti nha a fun ção de “di ri gir, 
ori en tar, fo men tar e fis ca li zar tudo re fe ren te à Edu ca ção Fí si ca ofi ci al e pri va
da”, com pre en den do “a gi nás ti ca, os jo gos e es por tes, a re cre a ção, o tiro es por 
ti vo, as co lô ni as e acam pa men tos edu ca ti vos e de fé ri as e tudo o re fe ren te à me 
di ci na apli ca da a Edu ca ção Fí si ca” (Lupo, 2004: 38). O mes mo De cre to Na ci o 
nal nº 34.817 in cor po rou a Con fe de ra ção Argen ti na de Des por tos – Co mi tê 
Olím pi co Argen ti no (CADCOA)18 ao Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção Fí si ca. 
Foi atra vés do CADCOA que o go ver no pe ro nis ta con tro lou os es por tes pro fis 
si o na is. 

Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 22, n. 44, p. 398-421, julho-dezembro de 2009. 415 



  

  
 

 
   

 
 

 
 

   
  

  

 

 
 

  

 
 

 
 

  
  

 
 

 

                            

Maurício Drumond 

Esse con tro le era, no en tan to, fe i to de for ma um pouco mais ve la da do 
que no caso bra si le i ro. Isso pode ser vis to com uma de cla ra ção de Pe rón, após as 
si nar, em 1954, um de cre to que de sig na va ao Mi nis té rio da Edu ca ção a res pon sa 
bi li da de pela di re ção da edu ca ção fí si ca e à CADCOA a res pon sa bi li da de pela 
ges tão de todo o es por te na na ção: “Eu fa rei no es por te o que me diga a CAD” 
(Lupo, 2004: 110). No en tan to, é im por tan te res sal tar que des de 1952, dois anos 
an tes des sa de cla ra ção, o pre si den te da CADCOA era de sig na do di re ta men te 
pelo pró prio pre si den te, ou seja, por Pe rón, fa zen do com que o go ver no man ti 
ves se o po der so bre a en ti da de. 

Di ver sas ou tras or ga nizações es por ti vas es ti ve ram sob a in fluência do 
go ver no pe ro nis ta. A Asso ci a ção do Fu te bol Argen ti no (AFA) teve di ver sos pre 
si den tes li ga dos ao re gi me du ran te os anos do go ver no de Pe rón. Sob in ter ven
ção mi li tar e di ri gi da pelo ge ne ral Edu ar do J. Ava los até 1946, a AFA foi, por cur 
to tem po, ge ri da por Pe dro Ca na ve ri, até que Ra món Ce re i jo con ven ceu Pe rón 
da ne ces si da de de co lo car “al guém de mu i ta con fi an ça em seu lu gar” (Gam bi ni, 
2007: 440). Assim, em 1947, as su miu Oscar L. Ni co li ni, ad mi nis tra dor geral de 
Cor re i os da Na ção, que per ma ne ceu no car go até 1949, quan do as su miu a pas ta 
de minis tro de Co mu ni ca ções do go ver no. Algu mas se ma nas após sua sa í da, as 
su miu a pre si dên cia da AFA Va len tin Su a rez, diri gen te do Inde pen di en te e sub
di re tor naci o nal de Tra ba lho, ou tra fi gu ra li ga da ao mo vi men to pe ro nis ta. 

Assim como tan tas ou tras di men sões da so ci e da de ar gen ti na, os es por 
tes também fo ram “des pe ro ni za dos” com o fim do re gi me em 1955. A gran de 
ma i o ria das re a li za ções pe ro nis tas na área do es por te, as sim como seus me i os de 
in ter ven ção, foi ex tinta, ou pro fun da men te al te rada, com o fim do re gi me. Já no 
Bra sil, foi ape nas com a Cons ti tu i ção de 1988 – 43 anos após o fim do Esta do 
Novo e 47 anos após sua cri a ção – que o Con se lho Na ci o nal de Despor tos foi ex 
tin to, dan do fim a uma im por tan te era da or ga ni za ção do es por te brasileiro. 

Con si de ra ções fi na is 

Ao se pro du zir um es tu do com pa ra do entre os gover nos de Var gas e Pe 
rón, deve-se aten tar não apenas para suas se me lhan ças. Na ver da de, suas dife 
ren ças por ve zes di zem mu i to mais do que os pon tos em co mum, que po dem sal 
tar aos olhos de um ob ser va dor mais des cu i da do. Nas des se me lhan ças apre sen 
ta das em am bos os ca sos es tu da dos, pode-se bus car pre ci o sas in for ma ções so bre 
as par ti cu la ri da des de cada re gi me, e na com pa ra ção des tas com suas simi li tu des, 
um qua dro ma i or se abre para o en tendi men to do ob je to atra vés de no vas pers 
pec ti vas. Na utili za ção do es por te pela po lí tica varguista e peronista, o caso aqui 
estudado, esta realidade não poderia ser diferente. 
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A apro pri a ção do es por te, por par te dos dois go ver nos, foi um dos di ver 
sos ele men tos mo bi li za dos na bus ca de for ma ção de uma iden ti da de na ci o nal, 
as sim como a edu ca ção, as ar tes, o cine ma e a mú si ca, en tre tan tos ou tros. Vê-se 
as sim que o es por te foi tam bém um im por tan te fa tor na cons tru ção da ima gem 
de uma nova pá tria. Esta, le gi ti ma da pe los es pec ta do res no es tá dio, pe los le i to res 
das pá gi nas es por ti vas dos jor na is e pe los ou vin tes do rá dio, que se pu nham a tor 
cer pe las co res de seu país – seja no fu te bol, no boxe, no bas que te ou em ou tra mo 
da li da de –, su ge ria uma iden ti da de que po de ria ser com par ti lha da co le ti va men 
te. Assim, ca bia à pro pa gan da po lí ti ca ofe re cer à mul ti dão de tor cedo res e ao es 
pec ta dor so li tá rio a sen sa ção de perten cer a algo, de poder compartilhar das 
mesmas emoções das pessoas envolvidas no espetáculo esportivo em toda a 
nação. 

É ine gá vel que a pro xi mi da de de Pe rón com o es por te foi ma i or do que a
de Ge tú lio Var gas. É pos sí vel que o re gi me var guis ta, por não de pen der do apo io 
po pu lar no pro ces so ele i to ral, uma vez que a cons ti tu i ção do Esta do Novo cer ce 
a va to das as li ber da des po lí ti cas, bus cas se no es por te ape nas mais uma es tra té gia 
de le gi ti ma ção do novo regi me. Já Pe rón, que man ti nha em seu país a apa rên cia 
do esta do de di re i to, ne ces si ta va do apo io po pu lar em todo o pro ces so ele i to ral, e 
o es por te se ria mais um for te ali a do no pro ces so de par ti ci pa ção das mas sas. 

Des sa for ma, Pe rón te ria ma i or ne ces si da de do ca pi tal sim bó li co que o 
es por te po de ria ofe re cer. De no mi na do de “Pri me i ro Despor tis ta”, as sim como 
de “Pri me i ro Man da tá rio” e de “Pri me i ro Tra ba lha dor”, o pre si den te ar gen ti no 
fez de sua li ga ção com a prá ti ca es por ti va um de seus princi pa is trun fos em sua 
apro xi ma ção com o povo ar gen ti no, assim como construiu um clima festivo de 
sucesso nacional. 

A fi gu ra de Eva Pe rón, es po sa do pre si den te, foi uma das ma i o res di fu so 
ras da ima gem de cons ciên cia so ci al do go ver no jus ti ci a lis ta. Atra vés da Fun da 
ção Eva Pe rón, mi lha res de “des ca mi sa dos” re ce bi am aju da do go ver no. Foi sob 
a égi de da Fun da ção e de Evi ta que foi or ga ni za do um dos ma i o res ins tru men tos 
uti li za dos pelo go ver no no âm bi to es por ti vo, o Cam pe o na to Infan til Eva Pe rón. 

Assim como Pe rón, Var gas bus cou no es por te um apoio para a im ple 
men ta ção de um novo ideá rio na ci o na lis ta no es por te. Apesar de não ter sua ima 
gem tão pró xi ma ao es por te como no caso argen ti no, Ge tú lio tam bém soube uti 
li zar os es por tes, em es pe ci al o fu te bol, como uma fer ra men ta de pro pa gan da po 
lí ti ca do re gi me. A uti li za ção pú bli ca dos cen tros de es pe tá cu los es por ti vos foi 
uma das princi pa is es tra té gi as de aproximação simbólica en tre seu governo e o 
esporte. 

Var gas e Pe rón tra ta vam de uti li zar ele men tos con ti dos no es por te vi 
san do a tor nar os gran des ído los es por ti vos e as vi tó ri as por eles con quis ta das em 
sím bo los, do Esta do Novo e da Nova Argen ti na, pre sen tes no co ti di a no. Ape sar 
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do ca rá ter con tro la dor des sas re pre sen ta ções ar ran ja das pe los re gi mes, o cli ma 
fes ti vo ge ra do pelo es por te pre ten dia ocul tar a fa ce ta au to ri tá ria de seus go ver 
nos. 

Assim, per ce be-se que o ca rá ter mo bi li za dor do es por te era ins tru men 
ta li za do, bus can do a le gi ti ma ção dos re gi mes es ta be le ci dos. Re u nin do os es pec 
ta do res em tor no de um mes mo íco ne que fosse ca paz de re pre sen tar uma nova 
na ção, con so li da vam a ideia de uma nova so ci e da de, que vi sa va a se cons tru ir e se 
con so li dar sob uma ima gem har mô ni ca e ho mo gê nea. Ca sos ple na men te ob ser 
vá ve is, com suas pe cu li a ri da des, nos exem plos ar gen ti no e bra si le i ro de Juan Pe 
rón e Ge tú lio Var gas. 

Notas 

1. Para ma i o res in for ma ções so bre a uti 
li za ção po lí ti ca do es por te por go ver nos 
fas cis tas, ver Arna ud e Ri or dan (1998), 
Ri or dan e Kru ger (1999) e Agostino 
(2002). 

2. O Cir cu i to da Gá vea foi uma pro va in 
ter na ci o nal de au to mo bi lis mo re a li za da 
nas ruas do Rio de Ja ne i ro, or ga ni za da 
ir re gu lar men te en tre 1933 e 1954. Para 
ma i o res in for ma ções acer ca do au to 
mo bi lis mo na Era Var gas e so bre o Cir
cuito da Gávea, ver Melo (2009). 

3. A Copa Rio Branco era um tro féu dis 
pu ta do em con fron tos en tre a se le ção bra 
si le i ra e a uruguaia. 

4. Para ma i o res in for ma ções so bre o dis 
sí dio es por ti vo, ver Dru mond (2006 e 
2008a) e Sou za (2008). 

5. So bre a po pu la ri da de de Leô ni das da 
Sil va, ver Sou za (2008) e Ri be i ro (1999). 

6. A Copa Rio Branco era dis pu ta da em 
con fron tos en tre a se le ção bra si le i ra e a 
se le ção ar gen ti na de futebol. 

7. O es tá dio Pre si den te Pe rón, do Ra cing 
Club, foi cons tru í do com ver bas do go 

ver no, como par te de um con jun to de am 
plos cré di tos ce di dos pelo go ver no a gran 
des clu bes es por ti vos (Drumond, 2008c: 
83-84). 

8. Mun do De por ti vo era uma re vis ta es por 
ti va se ma nal de for te cu nho pe ro nis ta cri a - 
da em 1949 como opo si ção ao tra di ci o nal 
pe rió di co El Grá fi  co, que não era 
to tal men te fiel ao go ver no (Archet ti, 2001: 
116). Para ma i o res in for ma ções so bre o 
ca rá ter pe ro nis ta de Mun do De por ti vo e sua 
opo si ção ao El Grá fi co, ver Drumond 
(2008b). 

9. Em 17 de ou tu bro de 1945, mi lha res de 
pes so as se re u ni ram na Pla za de Mayo para 
pe dir a li ber ta ção do en tão co ro nel Pe rón, 
que ha via sido pre so por um gru po de 
mi li ta res. Pe rón foi sol to no mes mo dia e 
dis cur sou à mul ti dão do bal cão cen tral da 
Casa Rosa da, de onde anun ci ou que con
cor re ria às ele i ções de fe ve re i ro de 1946, 
quan do se tor nou pre si den te ar gen ti no. 
Du ran te o pe río do pe ro nis ta, di ver sas are 
nas esportivas receberam nome em ho
menagem ao re gime. 

10. Fan gio é con si de ra do um dos ma i o res 
pi lo tos de Fór mu la 1 de to dos os tem pos, 
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ten do sido pen ta cam peão da mo da li da de 
em 1951, 54, 55, 56 e 57, além de ter 
al can ça do a se gun da posição em 1950. 

11. Ma ria Gra ci e la Ro dri guez (1997) e 
Gil ber to Agos ti no (2002: 167) tam bém 
apon tam como fa tor de ci si vo para a 
au sên cia da se le ção ar gen ti na de fu te bol 
em cam pe o na tos im por tan tes do pe río do o 
te mor de um pos sí vel fra cas so que se re
fle ti ria na ima gem de sucesso esportivo do 
re gime. 

12. Se gun do Gil ber to Agos ti no, os in gle ses 
te ri am jo ga do essa par ti da, re a li za da em 
uma quin ta-fe i ra, com gran de nú me ro de 
jo ga do res re ser vas, pou pan do os ti tu la res 
para o segun do jogo, a ser re a li za do no 
do min go seguinte (Agostino, 2002: 170). 

13. O mi nis tro da fa zenda de Pe rón, Ra 
món Ce re i jo, era um gran de fã de es por tes, 
em es pe ci al do Ra cing Club de Avel la ne da, 
o mes mo time para o qual, di zia-se, tor cia 
Pe rón. Du ran te os anos pe ro nis tas, o 
Ra cing foi um dos ti mes mais for tes do fu 
te bol ar gen ti no, ten do sido tri cam peão ar 
gen ti no em 1949-50-51. De vi do ao apo io 
re ce bi do pe los no mes do go ver no, o Ra 
cing ga nhou o ape li do de De por ti vo Ce re i jo 
(Rein, 1998: 58). 
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Re su mo 
Du ran te a pri me i ra Era Var gas no Bra sil (1930-1945), e du ran te os dois 
pri me i ros man da tos de Pe rón (1946-1952 e 1952-1955) na Argen ti na, o 
es por te foi um im por tan te ins tru men to po lí ti co. O con tro le es ta tal so bre o 
es por te e sua uti li za ção pe los me i os de pro pa gan da po lí ti ca vi sa vam a cri ar um 
elo de iden ti fi ca ção na ci o nal en tre es por te e go ver no. Por esta ra zão, este 
ar ti go es ta be le ce uma re la ção en tre o es por te e a po lí ti ca nos dois go ver nos 
es tu da dos, com pa ran do ma ni fes ta ções pú bli cas – even tos es por ti vos, 
co me mo ra ções cí vi cas –, a pro du ção dos prin ci pa is ór gãos da im pren sa 
es por ti va es pe ci a li za da e produções culturais do Estado, que envolvem o 
esporte e a ideologia oficial dos re gimes. 
Pa la vras-cha ve: his tó ria po lí ti ca, his tó ria do es por te, his tó ria com pa ra da, 
var guis mo, pe ro nis mo, esporte 

Abstract 
Du ring the first Var gas Era in Bra zil (1930-1945), and the first two 
ad mi nis tra ti ons of Pe rón in Argen ti na (1946-1952 and 1952-1955), sport was 
an im por tant po li ti cal ins tru ment. The con trol of the Sta te over sport and its 
use by po li ti cal pro pa gan da ai med at cre a ting a link of na ti o nal iden ti fi ca ti on 
bet we en sport and govern ment. For that rea son, this ar ti cle es ta blis hes a 
re la ti ons hip bet we en sport and po li tics in the two go vern ments, com pa ring 
their pu blic events – sports events, civic ce le bra tions –, the pro duc tion of 
the ir main sports pe ri o di cals, and Sta te cul tu ral pro duc ti ons, in vol ving sport 
and the of fi ci al ideology of the regimes. 
Key words: po li ti cal his tory, sports his tory, com pa ra ti ve his tory, var guism, 
pe ro nism, sport 

Ré su mé 
Pen dant le pre mier gou ver ne ment Var gas au Brésil (1930-1945), et les deux 
pre mi ers man dats de Pe rón en Argen ti ne (1946-1952 et 1952-1955), le sport a
été un im por tant ins tru ment po li tique. Le con trô le de l’État sur le sport et 
son usa ge par la pro pa gan de poli ti que ava i ent le but de créer un lien 
d’iden ti fi ca ti on na ti o na le en tre sport et gou ver ne ment. Pour cet te ra i son, cet 
ar ti cle éta blit un rap port en tre sport et po li tique dans les gou ver ne ments 
analy sés, en com pa rant le urs évé ne ments pu blics – événe ments spor tifs, 
cé lé bra ti ons ci vi ques –, la pro duc tion de le urs prin ci pa ux jour na ux de sports
et les pro duc ti ons cul tu rel les de l’État, liées au sport et à l’idéo lo gie officielle 
des régimes. 
Mots-clés: his to i re po li ti que, sports his to i re, his to i re com pa rée, var guis me, 
pé ro nis me, sport 
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