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RESUMO 

O presente estudo é o resultado de uma pesquisa que foi realizada a 

partir do acervo do Jornal Correio do Povo, nas datas de 31 de maio á 

21 de junho do ano de 1970. Dando importância as noticias de capa e 

analisando a forma de como elas foram tratadas, em comparação ás 

noticias do regime militar e da copa do mundo, que acontecia no México. 

Será feita uma compreensão do contexto histórico brasileiro da época. A 

finalidade deste trabalho é a analise das edições do Correio do Povo 

para entender como a sociedade por-alegrense recebeu as noticias da 

época. 

Palavras-chave:  Ditadura – Seleção Brasileira – Correio do Povo – 

Jornal – Médici – Ufanismo.
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1. Introdução 

 O presente trabalho consiste em uma pesquisa realizada com o jornal 

Correio do Povo dos dias 31 de Maio á 21 de Junho de 1970, cujo acervo se 

encontra no Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. O período 

escolhido coincide com a Copa do Mundo de Futebol FIFA, que estava 

ocorrendo no México. No mesmo período da copa, o Brasil passava por uma 

ditadura militar que estava sob o governo do general Garrastazu Médici, o 

mesmo fui um dos mais violentos dos cinco presidentes durante a ditadura 

(Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo).  

 O Correio do Povo foi fundado no dia 01 de outubro do ano de 1895. O 

jornal foi de grande importância para a população porto-alegrense durante 

muitos anos a ponto de ser criada a frase “se não deu no correio do povo não é 

verdade”. As edições estudadas do jornal estavam como um tabloide, este 

termo designa um formato de pagina nas medidas de 33 x 28 cm com noticias 

num formato curto e imagens num tamanho maior do que estamos 

acostumados com os diários atualmente. 

 Contudo sabe-se que os jornais foram, ou ainda são, de grande 

influencia para a formação de opinião da sociedade. Mas no período de Copa 

do Mundo de 1970, será possível a percepção de como o Correio do Povo 

noticiou a copa e os outros fatos que estavam acontecendo no Brasil. Ao 

examinar as edições do jornal no período de 31/05/1970 á 21/06/1970 com as 

noticias que tem mais destaque nas capas e a partir disso compreender o 

contexto histórico da época no país e percebendo as relações entre as noticias 

da Copa do Mundo e as noticias relacionadas ao regime militar. 

 O golpe militar foi instaurado sob a justificativa de “devolver o país ao 

rumo certo” já que, segundo os militares, o Brasil estava indo rumo ao regime 

comunista, fato que não era bem visto pela elite conservadora da época. O 

regime militar teve inicio no dia 01 de abril, dia dos tolos, o presidente João 

Goulart (Jango) foi deposto de seu cargo e dias depois o general Castelo 

Branco assumiu como novo presidente do Brasil, primeiramente foi dito que o 
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governo iria até o ano de 1965 (ano em que terminaria o governo de Jango), 

porém o regime ditatorial durou 21 anos no Brasil.  

 Todos os reflexos da década de 1970, pode-se dizer, que começaram no 

ano de 1968 com a implantação do Ato Institucional Nº5 (AI5) que, dentre 

outras coisas, implantou a censura no Brasil e a tortura agora estava agora de 

vez instalada no país. A constituição foi mudada e o congresso fechado, foi 

aberto apenas para a posse de Médici, a pedido do próprio presidente. O ano 

de 1970 foi marcado por três sequestros, em março o cônsul japonês Nobuo 

Okuchi, em junho o embaixador alemão Von Holleben e em dezembro o 

embaixador da suíça Giovanni Bucher. Os sequestros destes diplomatas 

renderam a liberdade de 115 presos políticos, o japonês, alemão e o suíço 

foram levados por organizaçõesque lutavam contra a ditadura civil-militar no 

Brasil. Estes sequestros mostraram para o mundo o que o governo militar tante 

lutava para esconder, a tortura no país.  

 Atrelado a todos estes acontecimentos o ano de 1970 foi marcado pelo 

campeonato mundial de futebol, que ocorreu no México, com ele vieram muitas 

novidades para a sociedade, como por exemplo, este foi o primeiro 

campeonato a ser transmitido ao vivo e a cores na integra, anteriormente se 

assistia apenas tp’s das partidas. A seleção brasileira, vencendo o 

campeonato, poderia trazer a taça Jules Rimet em definitivos para o Brasil, a 

taça levava o nome do presidente que em 1928 teve a iniciativa de criar criar 

um campeonato mundial que contaria com todas as confederações afiliadas a 

entidade máxima de futebol, FIFA (Federation International Football 

Association). Em 1930 a sua ideia se concretizou, com 13 equipes convidadas 

a FIFA realizou seu primeiro campeonato mundial, ocorrido no Uruguai. O ano 

de 1970 foi a nona edição do campeonato, entre 31 de maio até 21 de junho, 

vale lembrar que durante o período da segunda guerra mundial o campeonato 

não ocorreu. No dia 21 o Brasil sagrou-se campeão num jogo contra a Itália, o 

selecionado brasileiro trouxe a Jules Rimet para o país. A seleção venceu e o 

aparato repressivo militar não parou.  
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 O governo de Médici se utilizou do campeonato mundial para achar uma 

identidade nacional no Brasil, desde a republica velha de Vargas que a 

presidência procura achar uma identidade para o país. Foi no futebol que ela 

foi encontrada, pois agora deixou de ser um esporte da elite e passou a ser 

uma pratica que atingia todas as massas. O governo de 1970 utilizou o evento 

ocorrido no México para que a população tentasse esquecer o que estava 

acontecendo no país. 
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2. Contexto histórico do período  

 

2.1 Regime militar 

O golpe militar de 1964 ocorreu, curiosamente, no dia primeiro de abril mais 

conhecido como o dia dos tolos. A justificativa dos militares naquele ano foi que o 

governo de João Goulart (Jango) foi caracterizado pelo grande espaço dado a 

manifestações, isso gerou preocupações das classes mais conservadoras do país que 

temiam a ida do Brasil para o lado comunista. Se sabe atualmente que os Estados 

Unidos da América deram amplo apoio aos militares ao longo de todo o regime, 

segundo o que aponta o documentário “O dia que durou 21 anos” o presidente norte-

americano, Lyndon B. Johson, fez um discurso onde  afirmou que os Estados Unidos 

não permitiria mais um Estado comunista na América. A operação “Brother Sam” é 

uma prova de que Johson não estava brincando. No dia do golpe militar a provas 

documentais de que haviam porta-aviões norte americanos na costa do Brasil pronto 

para atacar, caso o presidente Goulart resistisse ao golpe. Segundo Rodegehro 

(2012), Jango não resistiu ao poder, pois sabia da possibilidade de retaliação norte-

americana e, sabendo que o povo brasileiro não seria poupado, saiu para o exilio.  

Logo após João Goulart saber das movimentações dentro e fora do Brasil e 

perceber que suas chances de permanecer no poder eram mínimas, renuncia ao 

cargo. Com isso o congresso declarou vaga a presidência do Brasil. Vale lembrar que 

os adversários de Goulart no congresso nem tentaram seu impeachment, pois sabiam 

que não conseguiriam os votos necessários. O regime militar contemplou cinco 

presidentes: Castelo Branco(15/04/1964 – 15/03/1967), Costa e Silva (15/03/1967 – 

31/08/1969), Médici (30/10/1969 – 15/03/1974), Geisel (15/03/1974 – 15/03/1979) e 

Figueiredo (15/03/1979 – 15/03/1985).   

Compartilho com Thomas Skidmore quando, falando do sistema político ditatorial 

no Brasil, diz que “obviamente é mais difícil estudar um sistema politico autoritário do 

que um sistema aberto, pois a censura e a repressão distorcem os fatos e a 

negociação politica é feita em grande parte às ocultas” (SKIDMORE, 2001, p.12), por 

isso muitas das vezes os estudos não conseguem provar, por exemplo, os choques de 

interesses tanto regionais, quanto setoriais.  
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 Após a saída de Jango, o próximo obstáculo seria a obrigatoriedade de uma 

eleição. Mas a situação era diferente de 1954, já que logo após o suicídio de Vargas o 

Exercito endossou a sucessão de Café Filho. E ainda bem diferente de 1961, quando 

os defensores da legalidade colocaram João Goulart no poder. Agora não havia um 

vice-presidente a assumir, já que isso fora feito em 61, impunha-se encontrar um 

candidato a presidência. “A sucessão pertencia aos militares, e esteva sendo decidida 

por trás dos bastidores.” (SKIDMORE, p. 23 1991) 

 De fato foi o que veio a acontecer, o governo do Marechal Castelo Branco 

deveria ficar até o final do mandato de Jango, porém ficou no poder até 1967. Foram 

feitas reformas na administração publica, em seu governo foram instaurados os Atos 

Institucionais números 1, 2 e 3. Posteriormente a Castelo Branco, o congresso elege o 

General Costa e Silva para a sucessão da presidência. Costa e Silva assume sob forte 

expectativa quanto ao progresso econômico e a redemocratização do país. 

Foi um momento tenso quando o marechal Costa e Silva recebeu a faixa 
presidencial em 15 de março de 1967. Castelo Branco e seus aliados 
lutaram obstinadamente contra a candidatura do ex-ministro da Guerra. 
Perdida a batalha, fizeram aprovar um punhado de novas leis e até uma 
nova Constituição, ostensivamente para consolidar a Revolução, mas 
também para enquadrar o governo que se iniciava. (SKIDMORE, p. 47 
1991) 

 Em seu governo ocorreu uma das maiores provas da linha dura do regime 

militar, a instauração do Ato Institucional número 5, onde a repressão e a censura 

estavam explicitas a população. O presidente não conseguiu terminar seu mandato, 

pois veio a falecer por consequência de um derrame cerebral. Após a sua morte, 

aliados do governo indicaram para que o vice-presidente, Pedro Aleixo, assumisse o 

poder, porém segundo Renier Sousa  

“lideranças militares que dirigiam o regime e indicaram o ex-chefe do Serviço Nacional 

de Informações, Emilio Garrastazu Médici, como novo presidente do Brasil. Dessa 

forma, o grupo da chamada “linha-dura” impediu a flexibilização do regime e deu início 

a um dos períodos mais radicais da ditadura militar.” 

 Emilio Garrastazu Médici assume a presidência com uma responsabilidade de 

manter o regime ditatorial da mesma maneira que Costa e Silva havia deixado, de fato 

seu governo foi um dos mais radicais do período.  
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2.2  Os Anos 70 no Brasil 

Os anos 70 mostraram ao Brasil seu período mais rigoroso da ditadura militar, 

com forte repressão a manifestações populares, a censura nos órgãos de impressa 

atuava de forma explicita, não havia mais o que esconder, o regime ditatorial estava 

instalado. Compartilho com Habert quando diz que: 

A década de 70 esteve mergulhada numa ditadura militar que não começou 
e nem terminou naqueles anos. O governo Médici foi a consolidação de 
uma trajetória cujas pontas mais próximas estavam no golpe civil e militar 
que depôs o presidente João Goulart (Jango) em março de 1964.(HABERT, 
2006, p. 08)  

Mas pode-se dizer que os anos 70 começaram a partir de uma atitude que teve 

seu inicio em dezembro de 1968, o Ato Institucional numero 5, dentre outras 

determinações o A.I.5 dava, conforme artigo nº3 plenos poderes ao presidente para 

intervir “sem limitações previstas na Constituição” em estados e municípios, podendo 

suspender direitos políticos de qualquer cidadão, além disso o artigo nº10 suspendia o 

direito ao habeas corpus, nos casos de crismes políticos, contra a segurança nacional, 

a ordem econômica social e a economia popular.  

Atrelado a todos estes fatores no ano de 1969, para ser mais exato, dia 30 de 

outubro acendia a presidência do Brasil Emilio Garrastazu Médici, o terceiro homem a 

assumir o país desde 1964. O gaúcho era virtualmente desconhecido quando assumiu 

o poder em 69, em contraste, seus dois antecessores foram figuras destacadas no 

golpe de 64, já que ambos tinham muitos adeptos, tanto com militares quanto com a 

população. Médici, ao contrário, era apenas um soldado profissional (SKIDMORE, 

1991). Quando Médici assume o poder o Brasil passava por seu momento mais 

sombrio, dez meses antes de uma onde de repressão que avassala o país, era exigido 

que o governo continuasse com a repressão, a linha dura estava em boas mãos.  A 

única exigência que o general fez para assumir a presidência foi a abertura do 

congresso para a sua posse e assim foi feito.    

Tornou-se presidente, não por que os seus eleitores militares achassem que 
ele tinha a visão ou os conhecimentos de que um presidente precisava, mas 
porque era o único genereal de quatro estrelas que podia impedir o 
aprofundamento da divisão que lavrava o Exército. (SKIDMORE, 1991) 

Em seu primeiro discurso o presidente disse que foi escolhido porque era “capaz de 

manter as forças armadas da nação unidas e trabalhando juntas na busca dos ideais 

da Revolução de março de 1964.”, somente por estes dois fatores já podem ser 
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entendidos qual seria o dever de Médici. Cabe salientar que quando o presidente 

escolheu seus ministros alegou ter sido imune a pressões politicas, militares ou 

econômicas, postura “não politica” que agradava muito os militares. Ainda segundo 

Thomas Skidmore no governo Médici “os estudantes, por exemplo, um dos principais 

focos de oposição em 1968, foram silenciados pela violenta intervenção nas 

universidades” [...] (p.215) fato que resultou em expulsões, prisões e torturas para 

muitos, a repressão também mostrou-se eficiente contra as guerrilhas. A censura e a 

repressão eram a razão principal do governo.  

A década de 70 foi marcada grandes modificações na sociedade e inovações 

tecnológicas, o documentário “O dia que durou 21 anos” do diretor Camilo Tavares, é 

dito que o entretenimento era visto como uma indústria. Mas ainda não podemos 

esquecer do chamado Milagre Econômico, que a imprensa nacional e internacional 

gostava de utilizar esta expressão para referir-se ao rápido crescimento da economia 

brasileira. Skidmor diz que “o rápido crescimento econômico levou ao paraíso os 

brasileiros situados no vértice da pirâmide salarial”, em contrapartida Habert explica o 

que foi aquele período: 

Na realidade, o crescimento da economia brasileira entre 1969 e 1973 nada 
tinha de milagroso. (...) O que se convencionou a chamar de milagre tinha a 
sustenta-lo três pilares básicos: o aprofundamento da exploração da classe 
trabalhadora submetida ao arrocho salarial, às mais duras condições de 
trabalho e à repressão politica; a ação do Estado garantindo a expansão 
capitalista e a consolidação do grande capital nacional e internacional; e a 
entrada maciça de capitais estrangeiros na forma de investimentos e de 
empréstimos. (HABERT, 2006, p.13) 

 Na realidade todos estes fatores ainda estão presentes no nosso cotidiano, 

pois quando a autora fala de “entrada maciça de capitais estrangeiros” podemos dizer 

que aqueles anos foram marcados por diversas construções arquitetônicas em todo o 

país, o exemplo mais clássico é a transamazônica, mas se analisarmos a cidade de 

Porto Alegre, pode-se dizer que o Tunel da Conceição é uma realidade deste entrada 

de capitais estrangeiros. Mas “ás mais duras condições da classe trabalhadora” esta 

ligada ao fato de que mais da metade dos assalariados recebiam menos de um salario 

mínimo. Tudo isso nos remete a uma pergunta “Milagre, para quem?” na verdade 

naquele período o milagre foi sobreviver. 

Com o chamado Milagre Econômico o governo de Emilio Médici alavancou 

muitos aliados, tanto militares, quanto populares. Enquanto milhões de brasileiros não 

sentiram nenhuma melhoria na sua condição de vida, os que viviam no campo, por 
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exemplo, não tinham coragem de se mobilizar e fazer uma opressão ao governo, visto 

forte controle do exercito, e os da cidade nada tinham a fazer visto forte repressão 

governamental. Em face destes fatores não haviam manifestações a nível significativo.  

 Como foi dito anteriormente, o entretenimento era visto como uma indústria, e 

atrelado a todos estes fatores, encontramos o futebol. Segundo Guazzelli:  

Vivia-se a ditadura militar, que após o Ato institucional nº.5 (AI-5) 
rumava para seu período mais repressivo. Mas ao lado do uso 
indiscriminado da violência, havia preocupação do regime em afirmar-
se positivamente, e o uso do futebol foi cuidadosamente pensado. 
(GUAZZELLI, 2010, p.87) 

Já que a seleção brasileira vinha de duas conquistas de mundiais e pode-se 

dizer que havia uma falta de identidade nacional: 

A identidade nacional antes de estar associada a uma atitude, a uma 
preferência, a um momento histórico, a uma raça ou até mesmo a 
confluência alguns fatores que faz com que um grupo de pessoas 
adote um mesmo território, onde possam viver e desenvolver-se, é 
uma forma discursiva produzida em determinado contexto histórico. 
(GIACON, 2011, p.01) 
 

 No Brasil durante muitos anos houveram inúmeras tentativas para definir qual 

seria a identidade do Brasil e qual definição poderia ter o brasileiro, vale lembrar que 

tais definições dependiam muito da visão politica que vigorava em determinados 

momentos históricos e da visão que o brasileiro tinha de si. O regime militar apoderou-

se deste fator e usou a seu favor. Desde as eliminatórias para a Copa do Mundo de 

1970, ocorrida no México, os jogadores brasileiros tiveram um acompanhamento muito 

próximo de governo brasileiro, seja pela presença de Médici nos estádios, ou pela 

presença de preparadores físicos ligados ao exército (GUAZZELLI, 2010). Vale 

lembrar também que o futebol estava passando por uma transformação no país, pois a 

partir da quebra da hegemonia dos clubes do rio - São Paulo, com a derrota do Santos 

para o Cruzeiro no cenário nacional e da ampliação do torneio Roberto Gomes 

Pedroza, que além de ter os clubes do Rio de Janeiro e São Paulo somava-se agora 

clubes do gaúchos, mineiros e paranaense. Coube ao governo militar saber lidar com 

esta transformação e utiliza-lo a seu favor. No ano de 1969 foi escolhido o técnico da 

seleção brasileira, o jornalista esportivo João Saldanha, um homem polemico e de 

opiniões fortes (GUAZZELLI, 2010). Mas justamente por ter opiniões fortes Saldanha 

logo foi retirado de seu cargo pouco depois de ter conseguido classificação para o 

mundial. Agora classificado o Brasil tinha um novo técnico, Zagallo “que tinha sido um 
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discreto, mas muito eficiente jogador nas Copas de 1958 e 1962, e que iniciava uma 

carreira bem sucedida como técnico do Botafogo” (GUAZZELLI, 2010). A partir deste 

momento coube ao governo militar se utilizar do Milagre Econômico e da classificação 

ao mundial para alienar a população e utilizar uma politica onde o governo faria a 

população olhar para um lado, enquanto era feita uma mágica do outro lado.  

Com a população sem um salario mínimo o regime ditatorial se utilizou de um 

esporte anteriormente elitizado, para agora ser de grande massa, Guazzelli explica 

este fato dizendo que: 

O futebol brasileiro se constituiu num processo no qual a transição da 
sociedade excludente da República Velha para aquela que se seguiu à 
Revolução de 1930; assim, deixou de ser um hábito restrito aos sportmen 
dos clubes da elite para tornar-se um esporte de massas, tanto como 
prática lúdica, quanto como espetáculo. Neste sentido foi possível 
transformá-lo num produto cultural que se identificasse com a nacionalidade 
que se tentava afirmar. (GUAZZELLI, 2010, p.85) 

Seguindo esta mesma formula o samba era retirado da marginalidade, para 

agora ser reconhecida como musica nacional. Entendendo estes fatores e percebendo 

a falta de identidade o futebol foi usado como cartão de visitas do governo ditatorial. 

Mesmo após o termino do campeonato mundial e a conquista do selecionado 

brasileiro, o governo não parou de usar o esporte como forma de alienação, atrevo-me 

a dizer que até hoje passamos por isso, mas de forma mais branda. 
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2.3 Copa do Mundo 

 

Pode-se dizer que a história da Copa do Mundo de Futebol começou no ano de 

1928, quando Jules Rimet, então presidente da FIFA (Federation International Football 

Association) teve a iniciativa criar um evento internacional. Em 1930, no Uruguai, sua 

ideia foi concretizada, com a participação de 13 equipes convidadas, sendo sete 

seleções da América Latina, quatro da Europa e duas a América Central. A escolha o 

Uruguai como sede se deu a partir da hegemonia do país no futebol internacional, 

visto haver vencido edições anteriores dos campeonatos olímpicos. A seleção celeste 

sustentou suas conquistas nas olimpíadas, vencendo as duas primeiras edições da 

Copa do Mundo. Com exceção da copa de 1930, o torneio sempre foi realizado em 

duas fases.  Organizada pelas confederações continentais, as eliminatórias permitem 

que as melhores seleções de cada continente participem da competição. O formato 

atual do mundial é com 32 equipes e a duração do campeonato é cerca de um mês. 

Oito seleções já venceram, o Brasil é o maior vencedor delas e o único país a 

participar de todas as competições já realizadas. 

No ano de 1970 o campeonato mundial estava em sua nona edição e teve 

como sede o México. No período de 31 de maio até 21 de julho. Dezesseis seleções 

nacionais participariam desta edição, destas 9 eram europeias, 5 das américas, 1 

asiática e 1 africana, as seleções de El Salvador, Marrocos e Israel, que fizeram sua 

primeira participação no mundial. Ao todo foram 32 partidas e 95 gols marcados. Esta 

foi a primeira edição a ser televisionada em cores,  

“o calor intenso e a altitude já causavam receios sobre a saúde dos 
jogadores, mas as preocupações aumentaram ainda mais com a 
decisão de as partidas serem jogadas ao meio-dia para atender a 
exigências televisivas na Europa.” (FIFA),  

Fato que não agradou muito jogadores e comissões técnicas de algumas 

seleções, visto o intenso calor mexicano naquele período do dia. Outra inovação deste 

campeonato foi a permissão de substituições, cada time podia fazer duas trocas, ao 

longo da partida. As regras seguiriam, 16 equipes classificadas divididas em quatro 

grupos com quatro componentes, que se enfrentariam em turno único. Os dois 

primeiros de cada grupo classificam-se para a próxima fase, o chamado mata-mata. 
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A seleção brasileira ficou no grupo 3 junto com Inglaterra, Romênia e 

Tchecoslováquia. O jogo mais eletrizante da primeira fase, segundo a própria FIFA, foi 

Inglaterra e Brasil, pois os campeões da ultima edição enfrentavam os futuros tri 

campeões, a partida terminou 1 a 0 para os brasileiros. O único gol da partida foi 

marcado por Jairzinho, que vinha a ser o maior destaque do Brasil por marcar gols em 

todos os jogos da seleção no campeonato. O selecionado brasileiro passou a primeira 

fase invicto. Nas quartas-de-final o Brasil enfrentou a seleção do Peru, que vinha como 

grande expectativo do torneio visto ter eliminado a Argentina nas eliminatórias, porém 

seleção do Uruguai, segundo a Fifa “demorou 20 anos, mas o Brasil conseguiu 

finalmente a vingança contra o Uruguai.”, fazendo a relação com a Copa do Mundo de 

1950, com sede no Brasil e vencida pela seleção uruguaia. Apesar de a chamada 

celeste olímpica ter saído na frente do placar, o Brasil conseguiu a virada e terminou a 

partida com o placar de 3 a 1. A tão esperada decisão aconteceu no dia 21 de julho 

contra a seleção da Italia, foi justamente Pelé, que buscava seu terceiro titulo mundial, 

quem abriu o placar, os italianos empataram, mas o resultado final foi 4 a 1 para o 

selecionado brasileiro. O Brasil enfim conquista o Tricampeonato e tem o direito de 

ficar em definitivo com a taça Jules Rimet. 
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3. Analise das noticias do Jornal Correio do Povo. 

O jornal Correio do Povo foi, durante grande parte de sua história, muito 

influente e muito circulado pela capital (Porto Alegre). Foi fundado no dia 01 de 

outubro de 1895, por Caldas Junior. Em 1935 o primogênito da família, Breno 

Caldas, assumiu a direção da “Empresa Jornalística Caldas Junior”, ainda 

fundou a Folha da Manhã (1936) e a Folha da Tarde (1969), além da Radio e 

TV Guaíba. No ano de 1979 a empresa passa por grandes dificuldades a partir 

das altas dividas assumidas pela abertura da TV Guaiba, visto isso em 1984 o 

jornal parou de circular e voltou apenas em 1986, neste período as dividas 

eram altas e a inflação no país maior ainda. Em 1987 o jornal passou a assumir 

o formato de um “tablóide”, este termo designa um formato de jornal no qual 

cada pagina mede aproximadamente 33 x 28 cm, as noticias são tratadas num 

formato mais curto e as ilustrações costumam ter um tamanho maior do que os 

diários.  

Contrastando um fato curioso para ilustrar a importância do Jornal, há 

uma frase que diz “Se não deu no correio do povo não é verdade”, durante os 

anos 50, por discuido do telegrafista de plantão a morte do papa não foi 

noticiada pelo jornal, sendo assim Dom João Becker, arcebispo do Porto 

Alegre, não sabia se deveria declarar luto, até que o próprio Breno Caldas ligou 

para Dom João afirmando a morte do papa (CALDAS, 1987, p.20). Em outro 

fato Breno Caldas conta que Roberto Marinho disse, “você me da 600 mil 

dólares e eu te monto uma estação de televisão em Porto Alegre”, Caldas 

recusou a oferta com a justificativa que “Roberto Marinho pensava em criar, na 

verdade, uma televisão dele aqui [...] e eu queria uma televisão minha, que eu 

manobrasse, com a minha orientação.” Estes fatos demonstram o tamanha da 

importância que tinha o jornal ao longo de sua história.  

 Vanderlei Machado, professor do Colegio de Aplicação da Ufrgs, certa 

feita disse em sua palestra que o Correio do Povo posicionou-se sempre a 

favor do regime ditatorial com frases muito marcantes, e algumas até 
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semelhantes as manchetes vistas em Julho passado, como “manifestações 

apartidárias” ou ainda “o povo nas ruas arrumando o Brasil”, se ainda 

analisarmos os editoriais da época o Jornal posiciona-se contra as eleições no 

pleito de 68 com a justificativa dizendo: 

Não tivemos campanhas agitadas e barulhentas, como no passado. 
Mas é melhor assim. Preciso é que se descarte, racionalmente, a 
nota de posicionalismo e baderna no comícios eleitorais. (CORREIO 
DO POVO, 1968) 

Fato que nos remete a pesquise que esta sendo realizada, o Correio do 

Povo andou lado a lado com a ditadura e no ano de 1970 não foi diferente: 

 

 

 

 

 

 

    (CALDAS, Breno, Meio século de correio do povo. P. 159) 

A Figura 1 ilustra bem o que foi dito, Breno Caldas (diretor do Correio do 

Povo) ao lado de Médici. Como o jornal naquela época tinha a maior circulação 

no estado, nada melhor do que andar junto com ele aqui.   

3.1 Capas  

Como já foi dito anteriormente, o ano de 1970 no Brasil estava instaurada 

uma politica ditatorial no seu período mais pesado, atrelado a isso no México 

ocorre a nona edição da Copa do Mundo de futebol da FIFA. Naquele ano era 

pequeno o numero de trabalhos que utilizavam jornais ou revistas como fonte 

de estudo, não se reconhecia, portanto, a importância da imprensa (LUCCA, p. 

112). Hoje podemos perceber muitas pesquisas feitas a partir de jornais e 

revistas, a exemplo desta mesma. 
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Destaco neste capitulo não só as capas, mas também algumas noticias que 

se encontram também no interior do jornal. Relembrando o que foi dito 

anteriormente, no ano de 1970 o jornal era estruturado na forma de tabloide 

que, de forma rápida, nada mais é do que uns formatos de jornal em que as 

noticias encontram-se em maior numero, mas em menor tamanho, podemos 

dizer que não são como os jornais que lemos habitualmente, onde na capa há 

apenas as manchetes, as noticias completas ficam ao longo do jornal. As 

capas do jornal Correio do Povo continham muitas noticias, com pequenas 

reportagens. Durante todo o decorrer do campeonato mundial, a seleção 

brasileira esteve na capa, com exceção do dia 20 de junho, curiosamente um 

dia antes da final do campeonato, na qual o Brasil ainda estava participando.  

O jornal não rodava na cidade segundas-feiras, sendo assim a noticia do 

tricampeonato mundial da seleção surgiu apenas na terça-feira (dia 23 de 

junho).  A primeira edição a ser estudada foi do dia 31 de junho, domingo, a 

capa continham muitas noticias, destaco aqui duas, são elas: “Jules Rimet 

centraliza as atenções do mundo”, o jogo que daria o “ponta pé inicial” seria o 

confronto entre as seleções do México e da URSS, de fato Jules Rimet era a 

denominação dada para Copa do Mundo, já que a grande ambição das 

seleções era a taça que levava o nome do ex-presidente da FIFA. Uma noticia 

pequena e sem dada muita importância, naquele momento, “Médici passará 

cinco dias no Rio para se reunir para uma possível reabertura da assembleia”, 

em momento algum nos posteriores dias foi noticiado o decorrer deste 

encontro, mas em 08 de junho a reabertura foi concedida.  

 Destaco para edição do dia 03 de junho a notica da morte de Aramburu, 

durante alguns dias o jornal noticiou as negociações após o sequestro de 

Pedro Eugenio Aramburo, que ocorreu na Argentina e foi morto pela “Guerrilha 

de Montoneros”, segundo o jornal: “Aramburu estava condenado a morto, os 

sequestradores não aceitavam negociar.”. Na edição do dia 03 de junho foi 

noticiada a morte do expresidente militar. No mesmo dia a capa continha o 

decreto do congresso argentino, em aprovar a pena de morte no país. Além 

das noticias de capa, destaco também duas reportagens sobre o governo 
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Médici, a primeira delas é a presença do presidente no 25º aniversario da 

ONU, em seu discurso Emilio Médici diz que “o terrorismo é um crime que lesa 

a humanidade e não é um crime politico”, fato que nos faz pensar, pois no 

mesmo período a os manifestante que se posicionavam contra o regime militar, 

eram classificados como terroristas, a professora Carla Rodeghero diz que este 

termo é utilizado a partir do fato de que um ato terrorista é Estado e se pessoas 

posicionam-se contra o regime militar, automaticamente estão contra o Estado 

brasileiro. Ao encontro do que foi dito acima, na pagina 08 deste edição pode-

se encontrar a reportagem onde o “líder do governo faz na câmara balanço do 

terrorismo no país”, Raimundo Padilha em seu discurso falou sobre o 

posicionamento, muitas vezes contrario, da imprensa com a situação politica do 

Brasil, Padilha não destacou o período, mas disse que o terrorismo no país já 

havia resultado em 300 assaltos, 63 atentados e 10 mortos, é bem verdade que 

esta noticia não levou muito destaque pela empresa, já que estas noticias 

foram dadas no mesmo dia em que a seleção brasileira faria sua estreia no 

campeonato mundial. Na capa o canto superior direito tinha a seguinte noticia: 

“Brasil estréia hoje na IX Copa do Mundo.” Ao longo do interior do jornal pode-

se encontrar espaços entre as paginas que chamavam os leitores a ouvirem os 

jogos da copa pela radio Guaíba (Figura2): 

Figura 2 
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  (Acervo Hipólito José da Costa: Correio do Povo, 03 de junho, pg. 10) 

Vale lembrar que estas “chamadas” estavam espalhadas por toda a edição 

do jornal, mas não eram apenas para jogos da seleção brasileira, também 

continham para outros jogos, como por exemplo, Inglaterra x Romênia que 

também estavam no grupo do Brasil. 

A edição do jornal Correio do Povo do dia 04 de junho, ou seja um dia 

depois da estreia vitoriosa do Brasil na copa, pode-se perceber o quão próximo 

o governo queria mostrar que estava da seleção brasileira, pois na capa 

continham duas fotos, a primeira delas no canto superior direito encontra-se a 
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torcida dos brasileiros no estádio em Guadalajara, com a frase “Estréia 

Brilhante do Brasil” e no canto inferior esquerdo:  

Figura 3 

 

(Acervo Hipólito José da Costas: Correio do Povo, 04 de junho de 1970, 

pg.01).   

 

Podemos perceber, na figura 3, uma foto do presidente Médici com seus 

assessores assistindo a partida, ou seja é uma clara tentativa de mostrar que o 

governo, assim como a população brasileira, também esta acompanhando a 

seleção brasileira no México.  

O segundo jogo da seleção brasileira seria contra a atual campeã mundial, 

a Inglaterra. Segundo o jornal Brasil e Inglaterra “seria a supremacia em jogo”, 

ao longo de todo o jornal pode-se notar que há varias imagens com frases de 

incentivos os brasileiros, como por exemplo “nem feras, nem formiguinhas, 

homens” (pg. 08) ou ainda uma foto de Pelé com a frase “com ele nossa 
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esperança”, segundo a FIFA o rei tinha ameaçado não voltar a seleção, logo 

após praticamente serem expulsos da Inglaterra, ainda segundo a entidade: 

 o maior destaque da primeira fase foi o confronto entre Inglaterra e 
Brasil: os campões de quatro anos antes enfrentavam a seleção que 
viria a conquistar o título mundial (FIFA, 2012) 

O selecionado brasileiro venceu a partida pelo placar mínimo (1x0), na capa 

da edição do dia 09 de junho Médici manda um recado para a seleção: “vitória 

da técnica, inteligência e bravura.”, mais uma vez o governo mostrando que 

esta ao lado do povo junto com a seleção brasileira. Mas acima de tudo a uma 

noticia na capa desta edição que chama muito a atenção “Ongania deposto 

pelos chefes militares”: 
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Figura 4 (Acervo Hipólito José da Costa: Correio do Povo, 09 de Junho de 1970, pg.01) 

Os argentinos chamam este fato de Cordobazo, movimento que tirou o 

Onganía do poder, para assumir o general Alejandro Lanusse. O que chama a 

atenção é o fato de uma ditadura estar noticiando a outra, nas edições 

posteriores o jornal sempre posicionou-se neutro ao noticiar os argentinos.  

As edições do dia 12 ao dia 16 tratam de um assunto muito delicado no 

país que são os sequestros que militantes faziam, para exigir “favores”. No dia 

12 de junho (sexta-feira) o jornal noticiou “Sequestrado no Rio o Embaixador 

Alemão”, Aluizio Palmar diz que: 

“O sequestro durou 5 dias, e a repressão cedeu fácil as exigências da 
VPR, nesses 5 dias somente Teresa Ângelo saia de casa, para deixar 
os comunicados para os jornais [...] foi enviada a lista com o nome 
dos 40 presos a serem trocados pelo embaixador, dentre os 40, 20 
presos eram da VPR [...]” (PALMAR, 2012) 

Durante os quatro dias o governo negociou com a VPR, para tentar 

libertar o embaixador Von Holleben, sem entregar os presos políticos. Porém 

dia 16 de junho o embaixador alemão foi libertado. Vale lembrar que em 

momento algum o jornal deixou de dar destaque para o campeonato mundial, 

para dar ênfase e este assunto. 

Um dia 

depois da libertação de 

Holleben e após vencer o 

Peru nas oitavas de final, 

a seleção brasileira 

enfrentaria o 

selecionado do 

Uruguai, o jornal tratou o 

jogo como uma 

revanche de 1950, ao 

longo do jornal era 

possível encontrar 
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mensagens para a seleção canarinho(Figura 5): 

Figura 5  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Acervo Hipólito José da Costa: Correio do Povo, 17 de junho de 1970, pg. 11) 

A imagem mostra o capitão do Brasil na copa do mundo de 1950 com os 

dizeres “para Obdúlio com todo o respeito”, segundo o jornal o “maracanasso” 

seria vingado. O que de fato aconteceu. Ao noticiar a vitória da seleção 

brasileira foi com a noticia “O Brasil pode trazer a copa”, já que a decisão seria 

contra a seleção italiana. Mas no mesmo dia (18 de junho) foi noticiada a 

expatriação de todos os presos políticos. Uma das noticias que me chamou a 

atenção durante esta pesquisa foi a do dia 19 de junho, uma sexta-feira, onde 

Moscou rejeito a reconvocação da Conferencia de Genebra, vale lembrar que a 

União Soviética se fez presente em todos os dias da conferencia no ano de 

1954 que visava a unificação do Vietnã, restaurar a paz na Indochina e tentar 

resolver questões pendentes sobre a península coreana.  
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Na mesma semana em que a seleção brasileira disputava a final da 

copa do mundo, aqui no estado, mais precisamente em Novo Hamburgo, 

começava a quinta edição da FENAC (Feira Nacional do Calçado) e como até 

hoje acontece, o presidente do país vem para o estado na abertura da feira. 

Em 1970 não foi diferente, o presidente Médici se fez presente no Rio Grande 

do Sul, mas como sempre o jornal Correio do Povo fez pequenas “chamadas” 

exaltando a presença do presidente. Larissa Sarturi diz que “O material para 

analise semântica pode partir de material procedente de comunicação verbal e 

não-verbal”, ao analisarmos esta frase podemos dizer que a imagem ilustrada a 

seguir vai ao encontro de material verbal e não-verbal, pois a frase “Que 

Golaço, presidente!” representa a exaltação a figura que o general tinha na 

época, além disso pode-se relacionar também com a imagem de Médici, onde 

parece estar olhando para frente, com uma forte tendência a entender que em 

vista desta visita o selecionado brasileiro sairia campeão da competição, segue 

figura 6: 
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(Acervo Hipólito José da Costa: Correio do Povo, 19 de junho de 1970, p. 12) 

Na edição de véspera do final da copa do mundo, o jornal não noticiou 

nada da competição, em sua capa, ao longo do jornal continham imagens da 

equipe da Radio Guaíba que estava em Guadalajara fazendo a cobertura da 

copa, a equipe contava com o narrador Pedro Carneiro Pereira, o comentarista 

Ruy Carlos Ostermann e o repórter João Carlos Belmonte. Também pode-se 

perceber ainda reportagens sobre a história da Jules Rimet, “Ninguém fez mais 

do que o Brasil na história da taça que termina” por exemplo. As noticias de 

capa relatavam dois processos eleitorais que estavam ocorrendo no mundo, o 

inglês que elegeu o conservador Heath (como o próprio jornal retrata) e o 

encaminhamento a democracia que o novo governo argentino iria fazer, fato 

que veio a acontecer somente em 1973. 

A publicação do dia 21 de junho, final da copa do mundo, tinha apenas 

uma reportagem que falava do assunto “Brasil e Itália resumem hoje 40 anos 

da história do futebol”, mas destaco uma outra noticia, que também estava na 

capa e retratava o posicionamento que o Brasil estava tomando, em âmbito 

internacional, “Brasil quer da OEA medidas efetivas contra terrorismo”, de fato 

a Organização dos Estados Americanos discutiu sobre o assunto e também 
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sobre os conceitos de asilos políticos no ano de 1970, mas nada muito além 

destas pautas.  

Como o jornal não tinha edição na segunda-feira (dia posterior a 

conquista mundial), as repercussões do evento sediado no México chegaram 

às capas do Correio do Povo somente no dia 23 de junho, com três 

reportagens: “Mensagem de Nixon”, “Médici: Identifico-me com a alegria e a 

emoção das ruas” e a maior de todos que ocupava quase metade da pagina 

“Feriado Nacional para festejar o tri”, Larissa Sarturi descreve de forma clara a 

maior noticia: 

A notícia começa com a transcrição do decreto anunciado em 22 de 
junho de 1970, do então presidente da República, Emilio Garrastazu 
Médici, que suspendia os trabalhos em todo território nacional no dia 
23 de junho desse mesmo ano com a finalidade de dar ao povo a 
oportunidade de comemorar a conquista do terceiro título mundial e 
receber os atletas que chagariam a Brasília nessa data. (SARTURI, 
2011, P. 45).  

Juntamente com a mensagem de Médici, estas duas noticias vao ao 

encontro de toda pesquisa feita até o momento, pois com a conquista do 

mundial e o constante acompanhamento do governo ditatorial, a população 

ficou (durante estes quase 30 dias) sem saber de outras noticias a não ser o 

futebol, apesar de as capas sempre conterem outras reportagens, a prioridade 

sempre foi a Copa do Mundo, vou além das capas em alguns momentos, pois 

sempre continham ao longo da edição propagandas de seus próprios produtos, 

programação da radio e da tv Guaíba, por exemplo. Semelhante ao que as 

redes de televisão fazem nos dias de hoje, com programas que levam sempre 

os atores da empresa e falam de programas que contam na grade de 

programação do ano. O jornal Correio do Povo em 1970 pode-se dizer que era 

o jornal mais lido pelos portalegrenses.  

 

 3.2 Esportes 

As edições do jornal Correio do Povo estavam divididas em blocos 

(Geral, Esportes, Classificados, etc) o bloco relacionado a esportes 
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normalmente começava na pagina numero 12 e terminava na de número 16, 

com exceções dos finais de semana que as edições tinham em média 80 

paginas. O que se pode perceber é que simultaneamente ao campeonato 

mundial acontecia o campeonato gaúcho. Neste ano o vencedor foi o 

Internacional, mas ao contrario do que ocorre hoje, os campeonatos no Brasil 

não paravam em virtude do mundial. Na convocação final para o campeonato 

não havia nenhum jogador do futebol gaúcho convocado, porém na edição do 

dia 31 de maio foi anunciado o corte do jogador Marco Antonio, inclusive 

dizendo que o atleta escondeu a lesão para não sair do México, querendo 

muito participar da competição, para o seu lugar foi convocado Everaldo, que 

era jogador do Grêmio. Em virtude do Mundial o campeonato gaúcho teve 

pouco espaço no bloco de esportes. Uma noticia que chamou muito a atenção 

foi “Havelange chegou viu e voltou e isso esta sendo muito comentado”, a 

pessoa em questão é João Havelange, presidente da CBF (Confederação 

Brasileira de Futebol), na época chamada CBD (Confederação Brasileira 

Desportiva), a reportagem conta que o presidente ficou apenas algumas horas 

na concentração da seleção brasileira, depois voltou para o Brasil para buscar 

mais dinheiro para a comissão técnica, fato muito curioso que é difícil vermos 

atualmente. Outro fato que chama a atenção, é quanto ao horário dos jogos, na 

atualidade é difícil vermos dois ou mais jogos da copa do mundo no mesmo 

horário, já em 1970 podemos verificar que era uma pratica já efetivada, pois 

haviam muitos jogos no mesmo horário, talvez para agilizar o andamento da 

competição.  

Na edição do dia 04 de junho, um dia depois após a vitória sobre a 

Tchecoslováquia de 4 a 1, pode-se perceber que as noticias relatavam o alivio 

da primeira vitória no comando de Zagallo, já que a suspeita era grande após a 

troca de João Saldanha, Guazzelli explica que: 

Ao sucesso da classificação brilhante para a Copa, seguiu-se no 
inicio de 1970 uma fase de baixo rendimento da Seleção (...). 
Pareceu oportuno livrar-se de um treinador tão personalista e 
polêmico, e ele foi substituído por Zagallo, que tinha sido um discreto, 
mas muito eficiente jogador nas Copas de 1958 e 1962, e que 
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iniciava uma carreira bem sucedida como técnico do Botafogo 
(GUAZZELLI, 2010, P. 93). 

O descontentamento sobre João Saldanha era grande, já que o mesmo 

era filiado ao partido comunista, principalmente depois que o presidente Médici 

pediu para que o técnico convocasse Dada Maravilha e em resposta Saldanha 

disse “o presidente escala seus ministros e eu a seleção”, não bastou muito 

para o governo tirasse o técnico do comando da seleção, vale lembrar que “as 

atitudes dos dirigentes eram atribuídas a interesses extrafutebol (...)” 

(GUAZZELLI, p.96). 

Durante o decorrer da copa do mundo o jornal criou o chamado 

“Radiofoto” (Figura 7), seria uma pagina inteira com fotos marcantes da partida 

do Brasil, isso aconteceu após as partidas contra Inglaterra, Peru, Uruguai e 

Itália: 

Figura 7 
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      (Acervo Hipólito José da Costa: Correio do Povo, 09 de junho de 1970, p.16) 

Muitas noticias do bloco de esportes que eram vinculadas a seleção 

brasileira, normalmente repetiam-se em relação a sua capa, pode ser 

destacado algumas curiosidades com relação à copa do mundo. O exemplo do 

que foi dito anteriormente é a reportagem impressa no dia 10 de junho, que 

tinha como titulo “Inglaterra ficou em Wembley por competência e não  favor”, 

explico, a seleção mexicana não quer deixar de jogar no estádio Azteca, mas 

caso fique em segundo lugar no seu grupo sua sede mudaria para León, os 

mexicanos fazem comparação com a copa de 66, na Inglaterra, pois os 

ingleses jogaram toda a competição em seu principal estádio, Wembley, porém 

classificaram-se em primeiro lugar no seu grupo. Dias depois a FIFA rejeitou o 

pedido do México, dizendo que não iria beneficiar a seleção anfitriã. Outra 

noticia que foi vinculada, muitas vezes durante a competição, era a dificuldade 

da seleção do Uruguai em achar um lugar para conseguir treinar, inúmeras 

vezes o técnico em entrevistas reclamava da má organização do campeonato, 

fato que obviamente não era impresso na capa.  

Na véspera da final da copa do mundo havia uma reportagem no bloco 

de esportes que dizia “Cardíaco não deve amanha ver a final da Copa do 

Mundo”, os repórteres do jornal foram até um cardiologista e ele disse os 

motivos pelo qual os torcedores cardíacos não deveriam assistir a partida final.  

Na edição que chegou as ruas no dia da final do campeonato mundial a noticia 

que destacava a partida dizia “Ninguém fugira, ou da lagrima, ou do riso, em 

horas ...” a reportagem fazia alusão ao jogo que decidiria a copa do mundo e, 

em caso de vitória do Brasil, a taça Jules Rimet viria em definitivo para o país.   

Os reflexos do ufanismo que acontecia no Brasil e como o governo se 

apoderou disso para acalmar os ânimos do povo brasileiro aparecem no 

caderno especial de esportes que consta na edição do dia 23 de junho (edição 
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após a vitória no campeonato), nesta edição continham reportagens como: 

“Mundo inteiro enaltece o feito do Brasil” ou ainda “Certeza de Médici nasceu 

no jogo teste contra a Áustria”, também pode ser percebido varias reportagens 

sobre como o mundo noticiou a conquista brasileira. Mas acima de tudo 

destaco(Figura 7): 

Figura 7 
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(Acervo 
Hipólito José da Costa: Correio do Povo, 23 de junho de 1970) 

 

Esta imagem mostra como o governo ditatorial “aproveitou” a boa 

campanha da seleção brasileira, esta imagem rodou o país inteiro em capas de 

jornal. Vale lembrar que o presidente Médici também recebeu a delegação, e 

obviamente este fato também foi noticiado em todos os meios de comunicação. 

Figura 8  
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(Acervo Hipólito José da Costa: Correio do Povo, 23 de junho de 1970, p. 05 – Caderno 

de Esportes) 

 

 

Analisando de forma rápida esta imagem, pode-se perceber os dizeres 

“pra casa, nega” seria uma clara tentativa de o jornal tentar chegar o mais 

próximo aos seus leitores e não é somente com esta imagem, mas sim com 

muitas figuras de linguagem que os repórteres se utilizaram, como por exemplo 

“é o seguinte” ou ainda “percebe só”, hoje em dia é muito difícil vermos este 

tipo de linguagem nos jornais que circulam pela capital  
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4. Relação entre as noticias da Copa de 1970 e a ditadura. 

 

O jornal Correio do Povo foi de grande relevância para a população de 

Porto Alegre no ano de 1970, pode-se dizer que não haviam tantas edições 

diárias de jornais, como temos hoje, são aproximadamente cinco (se 

analisarmos apenas os de maior circulação). Mas ainda sim (mesmo com 

poucos concorrentes) muitas pessoas acreditavam apenas no que lia nas linhas 

do jornal.  Se hoje em dia a mídia já é uma formadora de opinião, no ano de 

1970 ela era ainda mais. Compartilho com Carla Rodeghero (2012, p. 64), 

segundo ela, a mídia simpatiza com regime ditatorial, pois ela fica com mais 

força e ganha mais apoio do governo.  

Ao longo da pesquisa pode-se perceber que o jornal em momento algum 

ocultou alguma noticia, mas distorceu a verdade em alguns fatos como por 

exemplo, nomeando militantes de terroristas ou ainda dando ênfase ao golpe 

militar instaurado na Argentina.  

Conforme pode ser analisado no quadro abaixo:  

 

Dia 

Noticia (copa  do 

mundo) Notícia (ditadura) 

Domingo, 31 de maio de 1970. 

“Jules Rimet centraliza 

as atenções do 

mundo.” 

"Médici passará 5 dias no 

Rio para se reunir para uma 

possível reabertura da 

assembleia." 

Terça-feira, 2 de junho de 1970 

“Abertura da IX Jules 

Rimet.” 

"Atamburu esta condenado 

a morte: sequestradores 

não querem negociar." 

“Médici vai ao Nordeste ver 

problemas das secas.” 

Quarta-feira, 3 de junho de 1970 

“Brasil estreia hoje na 

IX Copa do Mundo.” 

"Presença de Médici nas 

comemorações de 

aniversário da ONU." 
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Quinta-feira, 4 de junho de 1970 

“Estreia Brilhante do 

Brasil.” 

"Médici inicia hoje visita ao 

Nordeste." 

Sexta-feira, 5 de junho de 1970 

“Brasil: Melhor futebol 

da copa.” 

"Familia de Aramburu 

responsabiliza Ongania" 

Sábado, 6 de junho de 1970 

“Itália contra o Uruguai 

pela primeira vez 

numa Copa.”   

Domingo, 7 de junho de 1970 

“Brasil x Inglaterra: A 

supremacia em jogo.” 

 “Drama do nordeste 

emociona Médici” 

Terça-feira, 9 de junho de 1970 

“Médici á seleção: 

Vitória da técnica, 

inteligência e bravura.” 

"Ongania deposto pelos 

Chefes Militares" 

Quarta-feira, 10 de junho de 1970 

“Empate serve mas 

Brasil quer outra 

vitória hoje.” 

"Argentina voltará a 

democracia representativa." 

Quinta-feira, 11 de junho de 1970 

“Brasil sai invicto das 

oitavas e enfrentará o 

Peru domingo.” 

"Expectativa na Argentina 

pela escolha do presidente." 

Sexta-feira, 12 de junho de 1970. 

“México, Inglaterra e 

Itália também nas 

quartas-de-final.” 

"Sequestrado no Rio o 

embaixador alemão." 

Sábado, 13 de junho de 1970. 

“Os candidatos á copa 

na hora da decisão.” 

"Sequestradores querem 

libertar 40 presos terroristas 

em troca da vida do 

embaixador" 

Domingo, 14 de junho de 1970. 

“Brasil em jornada 

decisiva hoje diante da 

veloz seleção do 

Peru.” 

"Governo atende exigencias 

dos terroristas." 

Terça-feira, 16 de junho de 1970. 

“Brasil continua sua 

marcha avassaladora 

rumo ao titulo.” 

"Banidos já estão em Argel 

mas embaixador não havia 

sido libertado até a 

madrugada." 

Quarta-feira, 17 de junho de “Brasil tentara hoje "Embaixador foi libertado 
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1970. diante do Uruguai 

classificação para 

finalista da copa.” 

ontem." 

Quinta-feira, 18 de junho de 

1970. 

“O Brasil pode trazer a 

copa.” 

"Expatriação de todos os 

presos políticos" 

Sexta-feira, 19 de junho de 1970. 

“Brasil x Itália poderá 

vir a ser o jogo mais 

sensacional da copa.” 

"Dez sequestradores já 

estariam presos." 

Sábado, 20 de junho de 1970. 

  

"Novo governador argentino 

vai encaminhar volta a 

democracia." 

Domingo, 21 de junho de 1970. 

“Brasil e Itália 

resumem hoje 40 anos 

da história do futebol.” 

"Brasil quer da OEA 

medidas efetivas contra 

terrorismo." 

Terça-feira, 23 de junho de 1970. 

- “Feriado nacional 

para festejar o Tri!” 

- “Médici: “Identifico-me com 

a alegria e a emoção das 

ruas.” 

Quarta-feira, 24 de junho de 

1970. 

“Recepção 

Consagradora aos 

campeões.”   

(Fonte: Correio do Povo de 31 de maio até 24 de junho de 1970) 

 

O governo de Garrastazu Médici foi o mais forte de toda a chamada 

linha dura da ditadura militar brasileira, assumia diante da população a imagem 

de pai da nação, isso pode ser percebido a partir de algumas noticias que 

pode-se encontrar nas capas do jornal Correio do Povo, com noticias como: 

“Médici vai ao nordeste ver problema das secas” (02/06/1970), “Drama do 

nordeste emociona Médici” (07/06/1970), entre outras noticias que de toda a 

forma tentaram representar o quanto o presidente do Brasil era próximo ao 

povo brasileiro, preocupado com o bem-estar da população e o progresso do 

país. Além de mostrar a comoção do presidente com a seca no Nordeste, o 

jornal também mostrava muitos lugares em que ele estava presente, como por 
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exemplo na edição do dia 03 de junho quando é noticiado a presença dele nas 

comemorações da ONU. Atrelado a tudo isso pode-se perceber a paixão pelo 

futebol. Médici fazia questão de que a imagem de seu governo estivesse 

próxima ao futebol, se for feita uma rápida analise das capas é notório que 

praticamente todas as edições onde o presidente e o futebol estavam juntos, 

eles encontravam-se lado-a-lado.  Pude perceber também que o maior jogador 

daquela época, Pelé, foi muito utilizado para tentar fazer esta aproximação do 

povo e do governo, por exemplo, no ano de 1969, após o milésimo gol feito 

pelo jogador, o presidente Médici recebeu o atleta em Brasília. No inicio do ano 

de 1970, no mês de Janeiro para ser mais exato, foi criado o Centro de 

Operações para a Defesa Interna (CODI) e o Departamento de Operações 

Internas (DOI), juntos formaram o DOI-CODI, responsáveis pelas prisões e 

torturas de grande parte dos presos políticos no Brasil.        

Pelo que foi dito acima podemos entender que a relação entre a seleção 

brasileira e o governo Médici teve inicio muito antes do mundial de 1970, João 

Saldanha é a prova de que a presidência não queria nenhuma vinculação ao 

comunismo perto da seleção, pois como se sabe o ex-técnico do selecionado 

brasileiro era filiado ao PCB (Partido Comunista Brasileiro) – não só filiado 

como militante – o jornal A verdade chama Saldanha de “O militante comunista 

que comandou a seleção brasileira”, o governo temia que ele chegasse ao 

México com uma lista de presos políticos e a divulgasse e denunciasse ao 

mundo a tortura que acontecia no país naquele período, para a impressa 

internacional.  

O povo brasileiro acompanhava a campanha da seleção nacional com 

jogos transmitidos ao vivo pela primeira vez na televisão, além dos outros 

meios de comunicação, como jornais, rádios revistas entre outros. 

Paralelamente a tudo isso destaco o fato ocorrido no dia 12 de junho, o 

sequestro do embaixador alemão Von Holleben, em troca da vida do 

embaixador os sequestradores exigiam a libertação de 40 presos políticos, o 

Jornal do Brasil destaca a noticia, contando em detalhes o que aconteceu no 

dia do sequestro, fato que o  Correio do Povo não aprofunda:  
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O Embaixador da Alemanha no Brasil, Sr. Ehrenfried von Holleben, 
61 anos e 4 de Brasil, foi sequestrado por guerrilheiros urbanos, no 
Rio de Janeiro. A operação não durou mais de dois minutos; quando 
o Mercedes Benz do embaixador, acompanhado por um Variantcom 
dois agentes de segurança, subia a Rua Cândido Mendes, na Glória, 
atiraram duas vezes nas lâmpadas da rua. Era o sinal para que uma 
pick-up, com duas pessoas, interceptasse o carro do embaixador. 
(Jornal do Brasil) 

Homens armados apareceram atirando no motorista do carro de 

Holleben, horas depois da bem sucedida operação foi lançado o primeiro 

comunicado do grupo: 

Até o momento os critérios adotados para a liberação dos diplomatas 
que fizemos prisioneiros políticos eram a sua importância nas 
relações internacionais e o nível de ligações econômicas com a 
ditadura brasileira. A partir de agora esses critérios ficam abolidos, e 
estabeleceremos um mínimo de presos a serem trocados por 
qualquer diplomata de qualquer país. 

O sequestro durou cinco dias com inúmeras mensagens trocadas entre 

o governo brasileiro e o alemão até que no dia 15, 40 presos chegaram a 

Argélia em um avião da Varig e o embaixador libertado no dia seguinte. Com 

direitos estudantis fechados, casas invadidas, pessoas desaparecidas e sem 

liberdade de imprensa o Brasil vivi um era de repressão politica e cultural de 

tamanha magnitude que não havia visto anteriormente na historia do país.  

Mas este não foi o único sequestro no ano, aconteceram outros dois: o 

primeiro ocorreu no ano anterior ao da copa do mundo (1969), o embaixador 

dos EUA, Charles Burke Elbrick, foi sequestrado pela esquerda oposicionista, 

que se responsabilizou pelo ato, este fato revelou para o mundo o que até 

então era escondido e negado pelo governo militar, a tortura no país. O ano da 

copa começou com outro sequestro da esquerda desta vez foi o cônsul do 

Japão, Nobuo Okuchi, iniciava-se uma sangrenta caça aos guerrilheiros. A 

partir dai pode ser dito que o regime endureceu ainda mais, barrotando as 

celas com presos políticos, intensificando a tortura e o número de mortos 

desaparecidos, mas claro isso não foi noticiado nos jornais.  

Numa das partidas mais emocionantes da história do futebol brasileiro, 

dia 21 de Junho, a seleção brasileira conquistava o tricampeonato mundial, 
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segundo a FIFA esta vitória “apagava de vez a fraca atuação na copa de 1966, 

na Inglaterra”, o ultimo titulo do selecionado brasileiro foi somente em 1962, no 

governo de João Goulart. Carlos Aberto Torres ergueu a Jules Rimet (quase 4 

quilos de ouro), a taça era definitivamente do Brasil ficando exposta na sede da 

CBF até o ano de 1983 quando foi roubada e derretida por ladrões, 

desaparecendo para sempre. 

No retorno da seleção ao país, obviamente, os jogadores foram 

recebidos pelo presidente Emilio Médici que ergueu a taça para o povo 

brasileiro. A conquista  do titulo passava a ser o maior trunfo da propagando do 

regime: 

A seleção Campeã do Mundo tornou-se um dos cartões postais do 
regime, à qual se somaram outras tantas imagens: a chegada da 
televisão a cores, as propagandas governamentais de alta qualidade 
técnica, as grandes obras publicas, as canções e filmes ufanistas, 
entre tantos outros recursos de propaganda política (...). 
(GUAZZELLI, 2010, p. 87) 
 

Noventa milhões em ação. Pra frente Brasil! Este foi o hino que embalou 

a campanha da seleção brasielira no mundial do México, os versos rimavam 

com seleção, coração e emoção e também remetem a um Brasil forte e grande, 

que se moderniza e vai para frente todos juntos, sem diferenças de classes ou 

raças, todos juntos. Assim como o esporte com disciplina e amor a camiseta.  

O governo militar preparou tudo para que o Brasil tivesse êxito no México, com 

ufanismo, filmes, Milagre Econômico, o cenário estava pronto para que tudo 

acontecesse como os militares queriam. A maquina de propaganda nunca foi 

tão bem sucedida como naquele ano, tendo como elemento principal a vitória 

da seleção. Pode-se dizer que, comparado a história contemporânea, o uso da 

imagem da seleção com o tricampeonato, só perdeu para a propaganda do 

regime nazista nas olimpíadas de Berlin em 1936 (MEDDI, 2010).  

A seleção brasileira estava “blindada” pelo regime ditatorial, jogadores 

tinham suas vantagens e estavam em pleno apoio a ditadura no país. Enquanto 

Carlos Alberto Torres, capitão da seleção levantava a taça Jules Rimet no 

México, um outro capitão, Carlos Lamarca,  monta guarda no Vale do Ribeira 
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(São Paulo) para articular com jovens esquerdistas uma guerrilha contra o 

governo Médici e os militares. Lamarca era capitão do exercito, sendo que em 

1969 tornou-se um dos comandantes da Vanguarda Popular Revolucionária 

(VPR), o maior feito do ex-capitão do exército foi o sequestro do embaixador 

suíço Giovanni Bucher no Rio de Janeiro em janeiro de 1970, em troca da 

libertação de 70 presos políticos. Perseguido por mais de dois anos pelos 

militares, Lamarca foi encontrado morto na interior da Bahia em 1971. O se 

pode dizer é que Lamarca foi “esquecido” no período da copa do mundo, não 

só ele como boa parte dos comandantes das guerrilhas naquele ano. 

Se no México a seleção brasileira chegava ao seu ápice na história 

mundial de futebol, posso dizer que aqui no Brasil a ditadura militar também 

chegava a seu ápice, só que na forma negativa com torturas, prisões a presos 

políticos, ou ainda censura na imprensa, no teatro e em todos os lugares em 

que a população frequentaria.  
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Conclusão 

 Quando João Goulart assumia a presidência do Brasil no ano de 1961, 

pouco sabia sobre o que a história estava lhe reservando nos próximos anos, 

pois com a tentativa de mudar o país com reformas de base, trabalhistas e etc. 

estas atitudes deixaram a elite civil e militar da época muito apreensiva pois, 

segundo eles, Jango estava levando o país para rumos socialistas, e isto era 

exatamente o oposto do que eles queriam . Com a implantação de uma 

ditadura civil – militar no ano de 1964 o primeiro presidente deste regime, 

Castelo Branco, assume o cargo máximo do país com o intuito de “devolver o 

Brasil aos trilhos” e entrega-lo de volta para a população, é fato que isto não 

aconteceu e a ditadura instaurada no país durou 21 anos. Podemos perceber 

que cada presidente teve a sua peculiaridade, mas destaco aqui o governo 

Garrastazu Médici, que comandou o Brasil nos anos de 1969 até 1974, Médici 

continuou o que Costa e Siva já havia começado anos antes, uma ditadura 

chamada de Linha Dura na qual a repressão e a tortura estavam cada vez mais 

fortes. Podemos perceber então que os reflexos das atitudes de Médici 

começaram anos antes de ele assumir o poder, no ano de 1969 é instalado no 

Brasil o Ato Institucional Nº 5 (AI5) que, dentre outras  determinações, agora o 

habeas corpus estava extinto do Brasil, nenhum preso politico tinha direito de 

lutar por sua liberdade na justiça, a tortura estava instaurada da forma mais 

explicita que o país já tinha visto, a partir daquele momento a repressão e a 

tortura a presos políticos estavam cada vez mais fortes e presentes na vida 

cotidiana da população brasileira.  

 Médici precisava que a população acreditasse que seu governo não era 

de repressão ás manifestações ou a guerrilhas armadas, para isso usou de um 

aparelho muito forte, a propaganda politica, mas usou-a atrelada ao sentimento 

da população por um esporte que estava presente desde a década de 30, o 

futebol. Durante muitos anos vários presidentes buscam uma identidade 

nacional para o povo brasileiro, acredito que esta tentativa vem desde o 
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governo de Getúlio Vargas que utilizou o futebol como um esporte das massas 

e o tirou da exclusividade da elite, o mesmo fez com o samba, o tirou da 

marginalidade e o colocou para todos ouvirem e apreciarem. Mas antes mesmo 

de uma identidade ser considerada um grito, uma atitude ou até mesmo a 

confluência de alguns fatores que faz com que um grupo de pessoas faça parte 

do mesmo território, identidade é uma forma discursiva produzida em um 

determinado momento histórico.  

Podemos ligar este fato ao ano de 1970, pois atrelado a tudo que foi dito 

anteriormente no México acontecia a Copa do Mundo de Futebol FIFA, o 

primeiro mundial a ser transmitido ao vivo e a cores para todo o mundo, com 

dezesseis seleções, 32 partidas realizadas e 95 gols marcados! No dia 21 de 

junho do mesmo ano o Brasil sagrou-se campeão e trouxe em definitivo a taça 

Jules Rimet para o brasil. Mas pode-se dizer que no Brasil nem tudo eram 

rosas, pois enquanto boa parte da população assistia os jogos do selecionado 

brasileiro, muitas pessoas sumiam, eram torturadas e nunca mais voltavam ao 

âmago de sua família. Boa parte da população que era contra o regime militar 

estva com um sentimento dubio, pois não queria a vitória da seleção em 

Guadalajara, sabendo que o mesmo fracasso desestabilizaria o governo de 

Médici, por outro lado os mesmos não queriam torcer contra a seleção de seu 

próprio país.  

Para analisar como o regime militar atuou ao lado do futebol mágico da 

seleção de 70 foi feita uma pesquisa no Museu da Comunicação Hipólito José 

da Costa, mais precisamente no acervo do jornal Correio do Povo que datavam 

o período em que ocorreu o campeonato mundial (31 de maio até 21 de junho).    

Através desta pesquisa se pôde perceber que o aparelho politico foi 

muito utilizado com expressões como, “agora ninguém nos segura” ou ainda 

“pra cima deles Brasil!”, sempre com noticias de capa em praticamente todo o 

período estudado. Não só a seleção brasileira como também o presidente 

Médici estava sempre acompanhando cada passo que os jogadores davam em 

território mexicano, a imagem mostrada pelo jornal era de um Médici muito 
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solidário e preocupado com o país, porém em momento algum foi dito sobre 

presos políticos que supostamente sumiam nas ruas do Brasil.  

O Correio do Povo foi durante muitos anos o jornal mais importante da 

capital gaúcha, com grande circulação pela cidade a ponto de a população 

acreditar apenas no que esta escrito nas edições do jornal. É fato que durante 

as edições estudadas as noticias que mais ganharam destaque foram ás 

vinculadas a Copa do Mundo, atrelado ao presidente Médici, pois ele estava 

sempre presente “preocupado com a situação do nordeste”, por exemplo, ou 

ainda em dias de jogos importantes na competição o presidente mandava 

recados para o selecionado brasileiro. Contudo outros fatos também foram 

noticiados no jornal, como por exemplo o “golpe” da Argentina, mas ele era 

apresentado como um fator favorável para a população ou ainda com o 

sequestro de Holleben na qual os sequestradores foram apresentados como 

“terroristas”, segundo o dicionário Michaelis terrorista é aquele que “espalha 

boatos assustadores ou prediz acontecimentos” pode-se dizer que era sobre 

este conceito que o governo militar chamou os militantes de terroristas.Em 

momento algum alguma noticia foi escondida ou houve distorção da verdade, 

apenas as nomenclaturas aos fatos é que foram diferenciadas. 

Contudo pude perceber que apesar de o Brasil ter vencido e merecido a 

Copa do Mundo FIFA de 1970, a propaganda ufanista foi muito, diria, 

extremamente forte nos jornais e revistas, mas acredito que na televisão ela foi 

muito mais forte, não somente pelo fato de que aquela foi a primeira copa do 

mundo a ser transmitida ao vivo e a cores. Muitos dos militares se 

perguntariam, onde a população vai estar no horário dos jogos? A frente de sua 

televisão ou em muitos bares para assistir os jogos. O fato é que o povo 

brasileiro estaria presente assistindo a tudo que passava na programação. 

Podemos perceber esta força também hoje em dia, nos jogos da seleção 

brasileira, mas me faço a mesma pergunta que fiz quando estava começando a 

pesquisa: Em 2014, ano de copa do mundo no Brasil, os jornais darão mais 

ênfase para o campeonato mundial ou para a verdadeira situação do país?  
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24/10/2013 

Copa de 1970 e a ditadura militar, disponível em: 

http://geracaoai5.blogspot.com.br/2010/11/copa-de-1970-e-ditadura-militar.html 

acessado dia 25/10/2013 

Em 1970 sequestro de diplomatas garante liberdade de 115 presos, 

disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/em-1970-

sequestro-de-diplomatas-garante-liberdade-de-115-presos-politicos-9778656 

acessado dia 28/10/2013 
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