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INTRODUÇÃO 

 

 A primeira Copa do Mundo de Futebol organizada pela Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA), como já é sabido, realizou-se em 1930 no Uruguai. Essa 

iniciativa de uma competição mundial de seleções em modalidade esportiva específica, no 

caso o futebol, justificava-se pelo crescimento e expansão desse esporte pelo mundo e pelo 

início do processo de profissionalização dos atletas nos países com grande tradição. Apesar de 

o torneio ser um importante marco na história do futebol, verificamos que as informações 

disponíveis em livros a respeito do evento são poucas e estão baseadas, em sua maioria, nos 

documentos oficiais da instituição organizadora (FIFA), nas descrições das situações 

socioeconômicas dos países no período de 1930 e em alguns relatos dos jogadores envolvendo 

situações inusitadas nas partidas.  

A partir dessa constatação, este estudo propõe pesquisar e confrontar evidências 

históricas da Copa do Mundo de 1930 contidas em três tipos de fontes de informação: livros 

enciclopédicos, imagens cinematográficas e relatos orais, a fim de estabelecer limites e 

aproximações entre os fatos apresentados nas fontes, buscando uma compreensão maior da 

história deste evento esportivo. O material selecionado consistirá de três livros enciclopédicos 

(The Story of the World Cup de Brian Glanville, 1974; Todas as Copas do Mundo de Orlando 

Duarte, 1998; O Mundo das Copas de Lycio Vellozo Ribas, 2010), três arquivos orais (Lucien 

Laurent, Emílio Recoba e Francisco Varallo) e uma coletânea cinematográfica gravada 

durante o evento de 1930 e recuperada pela FIFA. Os dados apresentados pelos livros serão a 

linha condutora para estudar as evidências presentes nas outras fontes de forma a procurar 

confirma e ampliar o entendimento do fato e manter uma consistência interna entre elas. 

Foram selecionados quatro fatos descritos nos livros que serão analisados a partir do 

levantamento de evidências nas outras fontes relatadas por esse estudo de modo a verificar se 

há interligação entre elas e se é possível interpretá-las conjuntamente. Para refletir a respeito 
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dos arquivos orais, esta pesquisa utilizará como metodologia a proposta descrita por Paul 

Thompson no livro A voz do passado.   

 

1 – COPA DE 1930, NOS LIVROS 

 Ao longo da evolução da escrita, os livros tornaram-se fontes documentais confiáveis 

por registrar os fatos em discurso, contribuindo assim para a criação da memória da 

humanidade. Por isso, este trabalho utilizará os livros enciclopédicos sobre as copas como 

fonte primária e orientadora dos acontecimentos ocorridos na Copa de 1930. Três livros foram 

selecionados por terem sido escritos em uma década diferente. 

The Story of the World Cup de Brian Glanville (2010) é uma coletânea sobre as Copas 

escrita pela primeira vez em 1974. A enciclopédia encontra-se atualmente na sua 8º edição, 

uma vez que se atualiza conforme as realizações das copas. Na Copa de 1930, o livro 

apresenta a fundação da entidade FIFA, a estruturação política do evento e os fatos mais 

importantes que aconteceram durante a competição, com um destaque especial a final entre 

Uruguai e Argentina. O Capítulo é, portanto, composto por um total de sete páginas de texto, 

sem imagem.   

  A enciclopédia Todas as Copas do Mundo escrito por Orlando Duarte publicado em 

1998, destaca a dificuldade de locomoção das seleções pelo mundo, uma vez que a Copa seria 

realizada na América do Sul longe dos tradicionais países no esporte, a Europa. Na época, o 

meio de transporte intercontinentes era o navio, o que tornava a viagem longa e perigosa para 

os jogadores e comissão técnica. O capítulo também apresenta a infraestrutura montada pelos 

uruguaios para o torneio e a descrição de dois acontecimentos marcantes ocorridos durante o 

evento. O texto intercala-se com fotos dos bastidores da competição e dos jogos. No final do 

capítulo, o livro organiza quadros com as informações principais de toda a Copa, jogo a jogo. 

  

Tabela 01-Informações a respeito do jogo no livro Enciclopédia de todas as Copas (1998) 
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 O Mundo das Copas escrito por Lycio Vellozo Ribas, lançado em 2010, expõem uma 

maior quantidade de fatos sobre a Copa de 1930 ao comparamos com outros livros 

pesquisados neste estudo. Este livro inicia apresentando a origem da idéia de se realizar uma 

competição entre países; como essa idéia tornou-se realidade e organizou-se; a preparação do 

Brasil para ir a Copa; e os dados informativos de cada jogo acompanhados do principal 

acontecimento da partida.  

 

Tabela 02-Informações a respeito do jogo no livro O mundo das copas (2010) 

 

 Desta forma, ao analisar as informações que estão registradas nos livros, nota-se que 

grande parte das evidências tem a sua origem em dois tipos de fontes, a primeira, nas 

informações gerais contidas em documentos de dirigentes, da comissão organizadora do 

evento e da instituição responsável pela Copa, a FIFA; e a segunda, no registro dos 

formulários de inscrição das seleções ou nas súmulas dos jogos preenchidos pela arbitragem. 

Esses dados apresentam o regulamento do torneio, as datas das disputas dos jogos, os grupos, 

os estádios, o número de público e os atletas envolvidos. Além da escalação das seleções, 

idade dos jogadores que foram destaque na competição, contusões e saída de jogadores, 

placar, horário, juiz, gols marcados e artilheiros.  

 Poucas são as informações originarias de relatos nos livros e justamente as quais esse 

estudo investigará. Selecionaram-se quatro acontecimentos ocorridos em jogos da Copa de 

1930 que estão presentes em pelo menos dois dos livros pesquisados e que também são 

verificados em uma das outras duas fontes proposta (imagens cinematográficas e entrevista). 

 O primeiro acontecimento foi o primeiro gol da história das Copas de Lucien Laurent, 

que aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo no jogo da França contra o México, em que 

“Langiller cruza para a marca do pênalti. O zagueiro Manuel Rosas fura a jogada e a bola 

sobra para Laurrent, que chuta à meia altura, à direita do goleiro.” (RIBAS, 2010: 08) 

 O segundo acontecimento ocorreu no jogo França e Argentina durante a fase de 

grupos. O árbitro da partida determinou o final do jogo entre as seleções seis minutos antes de 
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o tempo regulamentar ter terminado, três minutos após a Argentina ter feito o gol e a França 

estar pressionando os argentinos em busca do empate. Com o apito final, os torcedores 

argentinos invadiram o campo comemorar a vitória. Porém, ao perceber o erro, o árbitro teve 

que retirar todos os torcedores do campo para reiniciar a partida, o que acabou “esfriando” a 

pressão dos jogadores franceses sobre os argentinos. 

 Os outros acontecimentos destacados por esse estudo e presente nos livros ocorreram 

durante o jogo da final do campeonato entre Argentina e Uruguai. Primeiro, foi o fato de cada 

equipe querer jogar com a sua bola. E o segundo, foi que o jogador Monti da Argentina teria 

recebido ameaças de morte caso a Argentina fosse campeã. Esse fato foi relatado pelo jogador 

Varallo a imprensa em 1995.3 

   

2 – HISTÓRIAS ORAIS 

 A historia oral foi recentemente considerada fonte histórica pela sociedade moderna, 

sendo impulsionada principalmente pelo avanço da tecnologia de gravação de voz e vídeo, 

pois, até então, a sociedade letrada confiava a sua história apenas aos registros escritos. Essa 

confiança da sociedade no discurso escrito fez com que Paul Thompson (1992) percebesse 

que os documentos oficiais ofereciam apenas uma visão parcial dos acontecimentos e com 

isso, a história passava a ser divulgada por apenas um ângulo estreito da verdade. Isso poderia 

levar as pessoas a uma interpretação errônea do acontecimento.  

Esse redescobrimento da fala como modo de transmissão do conhecimento fez com 

que os historiadores passassem a valorizar as entrevistas como uma fonte que poderia 

“contrabalancear a evidência dos documentos oficiais com o julgamento político da tradição 

oral popular”. (THOMPSON, 1992: 45) 

  Assim, para ampliar a compreensão da história da Copa de 1930, recuperamos por 

meio de pesquisa em acervos audiovisuais os depoimentos de pessoas que participaram do 

campeonato, com o intuito de confrontar e aprofundar os dados documentais apresentados nos 

livros enciclopédicos.  

Os arquivos orais escolhidos foram gravados por instituições particulares e coletados 

para duas finalidades distintas: a primeira como relatos para serem encaixados em uma 

coletânea histórica a respeito da Copa e a segunda, uma entrevista audiovisual para um 

programa de televisão. 

                                                 
3 RIBAS, L. V. O mundo das Copas. São Paulo: Lua de Papel, 2010, p.16. 
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Deste modo as evidências orais dos jogadores Lucien Laurent e Emilio Recoba 

encontram-se presentes na coletânea produzida pela FIFA em comemoração aos 100 anos da 

instituição. Nessa reconstituição da História das Copas, elaborada pela empresa Trans World 

Internacional em 1993, os dois jogadores da Copa de 1930 relataram suas vivências. Lucien 

Laurent, jogador da seleção da França, marcou o primeiro gol das Copas. Seu feito ganhou 

notoriedade apenas 40 anos depois, quando a FIFA registrou na sua história. Ao descrever a 

partida, ele relata que o jogo começou normal, com os dois times disputando a bola. De 

repente, Delfour atacou pela direita e cruzou, passando por Liberati. Ele que ia correndo pelo 

meio, pegou a bola no ar e chutou no ângulo, marcando o primeiro gol. “Ficamos muito 

felizes, mas, naquela época, não trocávamos beijinhos.” 4 

O outro relato é do jogador uruguaio, Emilio Recoba, reserva de capitão Nasazzi na 

final da Copa contra a Argentina. Emilio conta que no jogo, os argentinos começaram melhor 

e ganhavam até o primeiro tempo, quando, no segundo tempo tudo mudou. “Foi uma alegria 

muito grande, um momento de muita comemoração, porque tínhamos duas vitórias 

Olímpicas, sete títulos Sul-americanos e tínhamos acabado de conquistar o primeiro 

campeonato mundial. Foi um recorde. Ninguém mais no mundo tem. É a maior sensação que 

existe. O maior prêmio do futebol.”5 

Já a entrevista do jogador argentino da Copa de 1930, Francisco Varallo6, foi 

conduzida pelo artilheiro da Copa de 1986, Gary Lineker, na Argentina no ano de 1998, 

quando jogador argentino tinha 88 anos e era o único atleta vivo da Copa de 1930.  Essa 

entrevista foi realizada pela emissora de televisão Sportv.  

Varallo, ao ser perguntado sobre a final da Copa entre Uruguai e Argentina, 

primeiramente relatou à existência de duas bolas, uma uruguaia e outra argentina, o que criava 

uma confusão de qual bola seria utilizada na partida. A decisão encontrada pela organização 

foi de que no primeiro tempo, a bola seria a da Argentina e no segundo tempo, a bola seria a 

Uruguai.  E, logo no começo do segundo tempo, os uruguaios marcaram um gol, decretando a 

tragédia Argentina7.  

A diferença das bolas para Varallo estava no seu tamanho, pois a uruguaia era bem 

maior, no entanto como a Argentina chegou à metade do jogo ganhando, ele confiava que 

ganhariam a Copa e não que o Uruguai virasse o jogo no segundo tempo. Para ele, o Uruguai 

                                                 
4 FIFA FEVER - O Melhor da História do Futebol.- Primeiro DVD – Copa 1930 
5 FIFA FEVER - O Melhor da História do Futebol.- Primeiro DVD – Copa 1930 
6 Entrevista de Varallo - Disponível em:<http://www.youtube.com/watch?v=GmGll8w7bJg> Acesso em: 
10.fev.2012 
7 A seleção da Argentina terminou o primeiro tempo ganhando de 2 a 1 dos uruguaios. 
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venceu com justiça, mas o seu sentimento de tristeza, ao ver a comemoração dos uruguaios, 

foi o maior sofrimento da sua vida.  

Quando o entrevistador pergunta a Varallo sobre Stabille, o artilheiro da Copa de 30 e 

companheiro de seleção, ele lembra que seu companheiro marcou alguns gols de cabeça e 

dentro da pequena área após o cruzamento da bola, por isso era chamado de “o filtrador”. 

Stabille era um jogador oportunista que arriscava pouco chutar de longa distância. Sua 

personalidade não era de muitos amigos, era fechado, determinado e chegava a ser egoísta, em 

alguns momentos. “Passei a bola para Nolo que fez tabela comigo. Entrei com a bola, mas 

Stabille me empurrou e marcou o gol”. 

 Com esses arquivos orais é, portanto, possível perceber como os testemunhos desses 

jogadores são incontestáveis como evidências históricas, pois eles participaram da Copa de 

1930 e, deste modo, “transformam os ‘objetos’ de estudo em ‘sujeitos’, contribuindo para 

uma história que não só é mais rica, mais viva e mais comovente, mas também mais 

verdadeira”. (THOMPSON, 1992: 137) 

 

3 – MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 Em 1930, havia três meios de comunicação de massa no mundo que poderiam ser 

fontes de evidências históricas: o jornal, o rádio e o cinema. Os jornais enviam 

correspondentes para cobrir grandes eventos e estes mandavam notícias por meio do telegrafo. 

Na Copa de 1930, existia no Uruguai “mais de 500 jornalistas presentes, a maioria sul-

americanos” (DUARTE, 1998: 14). Apesar dos correspondentes estarem presentes no 

momento do evento, os jornalistas elaboravam a notícia a partir do que presenciavam, no 

entanto acabam inserindo suas interpretações a respeito do fato. Por esse motivo, essa 

pesquisa não se utilizará de fontes jornalísticas. 

 Já o rádio instalava-se no mundo como o novo meio de comunicação de massa, 

conquistando o público ao levar a informação sobre o evento no instante em que ele 

acontecia, porém, devido às limitações tecnológicas deste novo meio, não era possível 

armazenar as locuções dos jogos que foram realizadas pelas emissoras uruguaias e argentinas. 

Apesar da gravação de ondas sonoras em sistema magnético usando fita ter sido inventada em 

1928 por Fritz Pfleumer8, ela só foi desenvolvida em escala comercial a partir de 1935, 

                                                 
8Cronologia de invenções de mecanismos de gravação. Disponível em: 
<http://web.archive.org/web/20100312213800/http://history.sandiego.edu/GEN/recording/notes.html#tape>. 
Acesso em: 14. fev. 2012. 
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quando as emissoras de rádio incluiriam o sistema comercial de gravação na sua estrutura de 

programação. 

 O cinema foi, portanto, o único meio de comunicação de massa que, em 1930, 

possibilitava armazenar evidências históricas do evento esportivo representando o real. A 

captação de imagens em movimento permitiu registrar a dinâmica do jogo, a forma de atuação 

dos jogadores e o comportamento da torcida, reconstituindo e descrevendo o ambiente dos 

jogos e da Copa.  

 Essas imagens da Copa de 19309 estão armazenadas na Cinemateca Nacional do 

Uruguai em Montevidéu. Elas foram recuperadas e restauradas pela FIFA para fazerem parte 

de uma coletânea sobre a história das Copas de 1930 a 2004, lançada no ano de 2010, como 

comemoração dos cem anos da organização esportiva de futebol. O vídeo tem a duração de 13 

minutos e 44 segundos e mescla imagens da abertura da Copa 1930 em que houve a 

inauguração do estádio Centenário e o desfile das seleções; com os jogos das Olimpíadas de 

1924 e 1928 em que o Uruguai foi campeão. Há também imagens da construção do estádio 

Centenário, a rotina do elenco uruguaio e do jogo final entre Uruguai e Argentina.  

Para possibilitar que essas imagens gravadas pelo cinematógrafo tornem-se 

documentos históricos confiáveis a fim de compará-las com as outras fontes históricas já 

descritas, esse estudo irá apresentar as características do equipamento na época e seu sistema 

de captação. 

O cinematógrafo era um mecanismo que gravava imagens seqüenciais, sem som e em 

películas fotográficas. Seu tamanho impedia a mudança de posicionamento da máquina 

durante o jogo, ou seja, ele não era portátil e/ou móvel. O funcionamento do cinematógrafo 

era acionado manualmente por meio de uma manivela girada pelo operador. Este deveria 

manter uma velocidade constante para gravar 16 quadros ou fotogramas por segundo, a fim de 

permitir gravação do movimento. As imagens eram captadas por uma película composta com 

nitrato de prata, substância altamente sensível à luz e instável. Essas propriedades do nitrato 

de prata faziam com que a película pegasse fogo com facilidade e assim, colocasse em risco o 

material gravado. 

 Outros fatores técnicos da câmera a serem destacados são a ausência de movimento 

das lentes (zoom) e a mobilidade panorâmica do equipamento. A limitação no seu foco de 

aproximação ou o afastamento era estabelecida de acordo com a distância em que o 

                                                 
9  Imagens da Copa de 1930 – Disponível em 
<http://www.fifa.com/classicfootball/history/milestonesoffootball/video/video=1083334/index.html> Acesso 
em: 01.mar.2012. 
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equipamento era posicionado no campo, isso porque o cinematógrafo possuía apenas um 

conjunto de lente. Deste modo, quando a distância era mal calculada pelo cinegrafista, este 

perdia parte da imagem que pretendia gravar. O equipamento contava apenas com o auxilio de 

um tripé que dava estabilidade a câmera e permitia uma leve movimentação horizontal, o que 

deixava o operador acompanhar de longe a movimentação da bola e dos jogadores pelo 

campo. 

  

Imagem 01 – Cinegrafista à direita Imagem 02 – Relação entre 1º plano e 2º plano 

Além do equipamento possuir limitações técnicas, ele apresentava alto custo de 

produção uma vez que a duração do rolo de um filme era de cerca de 10 a 15 minutos e não 

havia qualquer garantia, de que, no momento da filmagem, as imagens pretendidas estivessem 

sendo realmente gravadas na película. O equipamento também não permitia ao cinegrafista 

acompanhar em tempo real o que estava sendo gravado, como atualmente. A certeza do que 

havia sido filmado só era possível após a revelação do filme.  

Essas limitações técnicas e financeiras do equipamento cinematográfico aliado à 

imprevisibilidade do jogo de futebol são os motivos pelo qual não há a gravação de um jogo 

completo ou de todos os gols de uma partida. O que faz com que exista apenas o registro de 

trechos do jogo, e ainda, muitas vezes, o cinegrafista perde o elemento principal do 

enquadramento.  

 Ao expor o processo de produção das imagens coletadas na Copa de 1930, criamos a 

possibilidade de analisar a descrição do momento estudado por meio do documento visual, 

tornando-o uma evidência histórica para que auxilie na investigação do acontecimento. 
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Nas imagens da abertura do evento e na do jogo final, é possível verificar a superlotação do 

estádio havendo a presença de muitos espectadores dentro do campo e ao seu redor, separados 

apenas por um alambrado. 10  

  

Imagem 03 – Estádio Centenário - abertura Imagem 04 – Estádio Centenário – Final 

  

A maior quantidade de imagens da Copa de 1930 é da final entre Uruguai e Argentina. 

O jogo foi gravado por cinco cinematógrafos distribuídos pelo campo: duas posicionados em 

um nível superior do campo em uma extremidade e no centro, duas dentro do campo atrás dos 

gols e uma no campo na linha central. As câmeras do nível superior possibilitam visualizar a 

distribuição dos jogadores em campo, o andamento do jogo, os lances elaborados pelos 

jogadores. 

 

  

Imagem 05 – Distribuição dos jogadores Imagem 06 – Ataque Argentino 

  

As câmeras posicionadas no campo mostram a habilidade técnicas dos jogadores ao 

manipularem a bola e ao marcarem o adversário, a capacidade e constituição física dos atletas 

em movimentar-se pelo campo. 

                                                 
10 Imagens do estádio Centenário em 2011 – Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=SQS2qeM9OgU&feature=player_embedded> Acesso em: 01. mar. 2012. 
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 É apenas com as imagens em movimento que se torna possível entender qual a 

dinâmica do jogo do futebol em 1930, como os jogadores se movimentavam e de que modo 

criavam as jogadas. Já o ritmo de jogo apresenta a interferência direta da velocidade de 

exibição das imagens já que a projeção desta película provoca um aumento na velocidade 

normal de exibição de um filme dando uma cadência acelerada aos movimentos. 

 

  

Imagem 07 – Bola na pequena área da Argentina Imagem 08 – Cruzamento que termina em gol 

 

4 – LIMITAÇÕES E APROXIMAÇÕES DAS FONTES 

 Os quatro acontecimentos da Copa de 1930 selecionados nos livros foram 

relacionados com as evidências orais e o material visual coletado durante o evento. O 

primeiro fato refere-se ao primeiro gol da Copa de 1930 marcado por Lucien Laurent, jogador 

da França, no jogo França e México. Os livros enciclopédicos trazem o autor do gol, o 

momento do jogo em que ele aconteceu e uma descrição do lance. No entanto, a descrição 

apresentada pelo livro não corresponde à narração que o próprio Laurent faz do lance na 

entrevista. Há uma contradição entre as duas fontes em três pontos: nos jogadores envolvidos 

na jogada, na construção do lance em que resultou em gol e em como foi à finalização.  

 O segundo fato destacado ocorreu no jogo França e Argentina em que o árbitro 

terminou antes do tempo o jogo e houve invasão de campo dos torcedores. Ao cruzar essa 

informação presente nos livros com as imagens cinematográficas da Copa, verificamos que os 

estádios não tinham uma rígida separação entre os torcedores e o campo, uma vez que nas 

imagens da final do campeonato observamos que os uruguaios fazem o gol e em seguida 

muitos torcedores invadem o campo para comemorar com os jogadores. Isso se repete nas 

imagens do outro gol dos uruguaios na final e, também, após o término do jogo em que um 

grande número de pessoas invade o campo para comemorar com os jogadores.  
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 O terceiro fato trata-se da escolha das bolas para se jogar a final. O jogador argentino, 

Varallo, na entrevista reafirma as evidências trazidas pelos livros que cada equipe fazia 

questão de jogar com a sua bola, uma vez que as bolas diferiam no tamanho. Diante do 

impasse, a organização decidiu que a bola seria argentina no primeiro tempo e no segundo, 

uruguaia. Ao término do primeiro tempo, a Argentina estava na frente, sofrendo uma virada e 

perdendo o jogo e o campeonato no segundo tempo. Em nenhum momento durante a 

entrevista, o jogador argentino cogita que a mudança das bolas de um tempo para o outro 

favoreceu a virada seleção uruguaia. Inclusive, durante a entrevista, ele reafirma que os 

uruguaios jogaram melhor.  

  O quarto fato surge de um depoimento do jogador argentino, Varallo, descrito no 

livro que relata que os jogadores argentinos teriam sido ameaçados de morte pelos torcedores 

uruguaios caso ganhassem o jogo. Assim, durante o intervalo do jogo, com a Argentina na 

frente do placar, o jogador Monti não queria retornar ao jogo. Quando relacionamos esse 

relato às imagens da final, nós podemos perceber que não há proteção alguma para os 

jogadores argentinos. O estádio está lotado, inclusive com muita gente assistindo o jogo 

dentro do campo. Os juízes da partida haviam pedido garantias de segurança para arbitrar o 

jogo. O que corrobora com o estado de insegurança que envolvia os jogadores argentinos na 

final da Copa.  

 Além de comparar as fontes visando comprovar os fatos apresentados nos livros, foi 

possível ampliar o conhecimento a respeito da Copa de 1930 a partir das evidências orais e 

das imagens cinematográficas. Na entrevista do jogador Varallo, ele apresenta a 

personalidade e a forma de jogar do artilheiro da Copa, o argentino Stabille.  Já o jogador 

Emilio Recoba apresenta o significado da conquista do título e a emoção dos jogadores ao 

terem realizados esse feito. E Lucian Laurent mostra a diferente de comportamento dos 

jogadores franceses ao comemorarem o gol em 1930 e nos dias atuais.  

 Outro fato importante é a construção do estádio Centenário para a Copa que está 

registrados nas imagens cinematográficas e deve ser ressaltado, pois os estádios da época 

comportavam em média de oito a quinze mil pessoas. Já o Centenário foi construído para ter a 

capacidade de receber noventa mil pessoas, uma grandiosidade para época. Assim, os 

jogadores argentinos que durante a primeira fase da competição tinha jogado para um público 

máximo de quatorze mil pessoas, jogaram a final contra o time da casa para um público de 

noventa mil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A Copa do Mundo de 1930 é um evento marco na história do futebol e do esporte, pois 

consolida a importância que o futebol assume para a sociedade ao ter seu próprio campeonato 

mundial independente dos Jogos Olímpicos. Esse encantamento da sociedade pelo futebol 

mantém até os dias atuais, uma vez que a FIFA completa 108 anos de fundação e a Copa do 

Mundo tornou-se um megaevento esportivo com igual valor econômico e social que os Jogos 

Olímpicos.  

Entretanto, a significação desse evento não se traduz em registros históricos, visto que 

sua história é contada por muitos dados (numéricos e descritivos) e poucos detalhes vivos do 

acontecimento esportivo, o que não nos permite criar uma representação do evento real 

naquela época. Porque, a partir dos dados numéricos e descritivos, criamos com base na nossa 

realidade a ideia dos acontecimentos da Copa de 1930, o que deixa os fatos com um ponto de 

vista distorcido. Por isso, é importante ampliar a história da copa, reinterpretando-a a partir do 

confronto da história oficial com novas evidências oriundas de outras fontes.  

Por isso, este estudo buscou entrelaçar as fontes (livro, história oral e imagem 

cinematográfica) a fim de realizar uma análise cruzada. E, desta forma, constatou que apenas 

um dos acontecimentos selecionados apresenta-se divergente com proposto pelos livros 

enciclopédicos, sendo que nos outros três foi possível aprofundar e justificar as suas 

ocorrências por meio das entrevistas e das imagens cinematográficas. Essas informações 

presentes em fontes não tradicionais como a história oral e as imagens cinematográficas 

proporcionaram estabelecer uma lógica interna entre os acontecimentos ocorridos durante o 

evento e a sua história de modo a comprovar e expandir as fontes oficiais com riquezas de 

detalhes. 

Essa possibilidade apresentada por este trabalho deve-se ao surgimento da Nova 

História Cultural, em que os historiadores puderam pesquisar e escrever sobre as perspectivas 

sociais e culturais presentes na sociedade, e também considerar como fontes para as pesquisa, 

entrevistas com pessoas que vivenciaram ou participaram da situação pesquisada, o que faz 

com que a história de um esporte popular como é o futebol, possa ser complementada. 
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