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resumo: 
O presente artigo faz uma análise do desenvolvimento dos esportes como um fenômeno 
de massa nas décadas de 1920 e 1930 em uma sociedade cada vez mais dinâmica e em 
rápida transformação. Também aborda a utilização política e ideológica pelas grandes 
potências que trouxeram para a esfera esportiva a competição pelo predomínio mundial.
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sports and political propaganda in the decade of 1930

abstratic:  
This article analyzes the development of sports as a mass phenomenon in the 1920s 
and 1930s in a society increasingly dynamic and rapidly changing. It also addresses the 
political and ideological use by the major powers who brought the ball sports competition 
for world dominance. 

Keywords: Sports. Political.Olympic Games.Soccer.

www.revistacontemporaneos.com.br

2



Os anos 1920 e 1930 foram marcos da explosão dos esportes como um fenômeno de 
massa ligado a um novo estilo de vida - urbanizado e dinâmico - que atingiu as regiões 
mais industrializadas do mundo. Essas regiões assistiram a uma revolução que tirou do 
esporte sua característica lúdica e o transformara em uma fábrica de competição.

Os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de futebol paulatinamente se tornaram eventos 
que atraíam um público crescente, já que em algumas ocasiões ultrapassavam a marca 
de quarenta mil expectadores. Essa situação foi aproveitada por diversos países que 
visualizaram os atletas e as equipes esportivas nacionais como uma extensão da política, 
seja como propaganda em relação à superioridade do regime (Itália e URSS), do modo 
de vida (EUA) ou racial, no caso da Alemanha nazista. 

No Brasil, a seleção que participou da copa do mundo de futebol em 1938 e teve como 
destaque o atacante Leônidas da Silva foi apresentada como símbolo de integração e da 
identidade nacional, visto que o governo de Getúlio Vargas tinha um discurso nacionalista 
que incluía os esportes como um dos meios de divulgação do regime. Essa relação ficou 
evidente durante o Estado Novo, quando foram criadas leis e órgãos para organizar e 
controlar as atividades esportivas.

A participação, e até mesmo a interferência do Estado nos esportes, foi um fenômeno 
de escala mundial. As vitórias na esfera esportiva podiam ser interpretadas como 
simbologia do poderio da nação. Nesse aspecto, Flávio de Campos e Hilário Franco2 
fizeram uma interessante analogia sobre o futebol ao comparar “a tática de jogo em 
relação à mentalidade” desenvolvida por cada país.

A prática de atividades esportivas no século XIX obteve aceitação social e galgou 
espaços de lazer. Concomitantemente, a Educação Física foi introduzida como disciplina 
nas escolas e, assim, tornou-se um fato corriqueiro estudantes criarem times vinculados 
às entidades educacionais que frequentavam. Eric Hobsbawm (1989) chamou a atenção 
para o fato de que esse fenômeno ocorreu também entre operários e surgiram clubes de 
futebol ligados à classe trabalhadora, incentivados pelos proprietários e administradores 
das fábricas. 

Com o tempo, as partidas amistosas entre as equipes cederam espaço para as 
competições e se forjaram as rivalidades na disputa pelos campeonatos que criaram. 

2 Referência à disciplina “História sociocultural do Futebol” ministrada na pós-graduação no departamento 
de História da USP em 2006.
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Essa situação se reproduziu no desenvolvimento do futebol no Brasil, e nas duas décadas 
iniciais do século XX, difundiram-se clubes em todas as camadas sociais. Em função 
do acesso aos campeonatos oficiais de futebol, ocorreram disputas políticas entre os 
denominados “clubes de elite” versus “clubes populares”.

Nessa época, as atividades esportivas e a Educação Física foram pensadas como parte 
de uma política de “higienização” do corpo social. A questão da Saúde Pública foi além 
dos cuidados com o saneamento básico e do controle de epidemias, e a sociedade passou 
a visualizar o ideal do corpo forte e rijo, que significava abraçar novos estilos de vida. 

Futebol, boxe, atletismo, ciclismo, automobilismo e críquete, entre outros, despertavam 
a paixão pelo mundo. Rapidamente, uma legião de admiradores começou a seguir e torcer 
por um determinado clube, recriando os antigos clãs, como bem destacou Hilário Franco 
Júnior (2007). As seleções representavam as cores da nação; uma nova identidade se 
criava ou reforçava, pois o século XIX assistiu a uma onda nacionalista e a um período 
de unificações que se estendeu ao século seguinte. Os enfrentamentos entre selecionados 
se tornavam arremedos de batalhas em que a honra nacional estava em jogo, e quando 
ocorria uma derrota vexatória, os atletas maculavam a imagem do país e podiam ser 
penalizados pelos governantes. 

Em 1894 se constituiu um Comitê Olímpico Internacional (COI) para organizar, 
com um espírito de “confraternização”, uma tradição da antiguidade grega: os Jogos 
Olímpicos. Dois anos depois, foi realizada na Grécia a primeira “Olimpíada” da era 
moderna. Aos poucos, no século XX, a ideia 
inicial de confraternização foi substituída por 
uma visão de espetáculo e competição.

Nas décadas de 1920 e 1930, vários 
governantes estavam atentos à utilização 
política dos esportes, como o dirigente fascista 
Benito Mussolini. Ele não apenas incentivava 
a sua prática entre a população, principalmente 
juvenil, como também era adepto de atividades 
físicas. A propaganda oficial cultivava a 
imagem do “Duce”, apresentado como um 
atleta nato e um exemplo a ser seguido, sendo 

Benito Mussolini ao volante de 
um carro de corrida alfa romeo, 
repassando a imagem de um líder 
adepto da velocidade, tecnologia e 

esporte.
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filmado praticando equitação, natação e boxe, e era divulgada pelo cinema de propaganda 
política.

Na URSS, mesmo estando excluída das competições internacionais (só viria a estrear 
nos Jogos Olímpicos em 1952), o Partido Comunista fazia grandes investimentos na 
área esportiva com finalidade política, objetivando a construção de uma nova sociedade 
e demonstrar a superioridade do sistema socialista. Usualmente, os atletas deviam ser 
filiados ao Partido Comunista, funcionários de algum Departamento de Segurança ou 
das Forças Armadas, já que não existia oficialmente o “profissionalismo”. Havia órgãos 
responsáveis pelas diretrizes esportivas e a Educação Física era parte do currículo escolar.

Quando Adolf Hitler subiu ao poder, em 1933, os esportes ocuparam grande espaço 
do esforço nazista em produzir um tipo perfeito de “ariano nacional-socialista”. Nas 
escolas, a Educação Física era muito valorizada e praticada tanto pelos meninos quanto 
pelas meninas, afinal, o corpo sadio não deveria ser privilégio dos homens. O culto ao 
corpo permitiu que Eva Braun, amante de Hitler, fosse filmada em seu convívio familiar 
exibindo sua aptidão na ginástica olímpica e na natação. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, as potências envolvidas aproveitaram a imagem 
de seus principais atletas para fazer propaganda das suas Forças Armadas, como 
o boxeador Max Schmeling. Ele foi o primeiro grande herói esportivo da Alemanha 
nazista ao vencer o norte-americano Joe Louis na categoria peso pesado em 1936. O seu 

propaganda bolchevique 
utilizando a figura 
idealizada de um 
revolucionário. 
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retorno à Alemanha foi apoteótico: desembarcou em um dirigível (símbolo da tecnologia 
germânica), foi ovacionado pela multidão e homenageado por Adolf Hitler e Joseph 
Goebbels, que decidiram utilizar sua imagem como modelo para a juventude.

De acordo com as memórias de Schmeling, a cúpula nazista inicialmente não havia 
aprovado sua ida aos Estados Unidos, pois temiam que “um negro”, ao derrotar um 
lutador ariano, afetaria o ideário de superioridade racial. Contra todas as expectativas, 
pois as apostas eram amplamente favoráveis ao “Rei do Harlem” como Louis era 
apelidado, Schmeling o nocauteou no 12° round e, de acordo com suas palavras,

Nunca ouvi uma explosão assim, as quarenta mil pessoas pularam de 
seus assentos no Yankee Stadium, que parecia que iria explodir. Até 
esse momento, a plateia vinha apoiando Louis... nesse instante percebi 
que estava havendo uma reviravolta em meu favor. (GRAHAM. 2008. 
p. 127)

Em junho de 1938, ocorreu a revanche entre os dois boxeadores. Nessa oportunidade, 
Louis foi apoiado por seus compatriotas brancos, já que de acordo com Jessica Graham 
(2008), os Estados Unidos haviam iniciado o desenvolvimento de uma política de 
inclusão racial que se sobrepunha ao ideário tradicional (branco, machista e protestante) 
e, naquele momento, ele representava “as cores da nação contra os nazistas”.

Diante de um público estimado em setenta e cinco mil pessoas, Schmeling entrou 
no ringue sob uma sonora vaia e assistiu à entrada apoteótica de Louis, que dias antes 
havia sido apresentado ao Presidente Roosevelt que teria confidenciado, após tocar os 
seus braços: “a América está dependendo destes músculos” (Graham. 2008. p 37). Sua 
vitória em poucos minutos de combate foi comemorada tanto nos bairros pobres de Nova 
Iorque como pela mídia e pela elite branca. A democracia havia vencido o nazismo. Para 
a mesma autora, essa luta foi considerada por muitos jornalistas da época como o início 
da derrocada hitlerista.

Anos depois eles estariam em campos opostos na guerra. Da mesma maneira que seu 
oponente, Louis prestou serviço militar e também foi usado como garoto propaganda das 
forças armadas, “Façam como Joe Louis, guardem sua força para derrubar os inimigos 
dos Estados Unidos”.
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A Itália também produziu suas estrelas, como, por 
exemplo, Ítalo Balbo, um dos primeiros líderes fascistas 
ao lado de Mussolini e um perito piloto de avião, alçado 
à categoria de herói devido às suas façanhas aéreas (duas 
travessias do Atlântico). O seu desfile em carro aberto 
pelas ruas de Nova Iorque foi tão concorrido quanto 
em Roma, já que a comunidade ítalo-americana viu sua 
autoestima aumentar em função da imagem vitoriosa de 
seu conterrâneo. No Brasil, a proeza desse piloto fascista 
foi aplaudida pela população carioca quando da visita de 
sua esquadrilha ao país. Podemos dizer que a multidão se 
acostumava a reverenciar seus novos ídolos ligados aos 
esportes, cinema ou música.

Nessa “era dourada dos esportes”, surgiram jornais especializados em assuntos 
esportivos e que vendiam milhares de exemplares, como o “Der Kicker” na Alemanha, o 
“Gazzetta dello Sport” na Itália e o ”Lê miroir dês Sports” na França. Dentre as diversas 
revistas e jornais brasileiros, podemos destacar o “Almanaque Esportivo”, de Thomaz 
Mazzoni, e o “Mundo Sportivo”, de Mário Rodrigues Filho.  

As empresas privadas se tornaram presentes na exploração de imagens dos atletas. Nos 
Estados Unidos, a indústria do tabaco utilizava “figurinhas” de atletas do beisebol como 
propaganda de sua marca. Os EUA foi exemplo da junção de interesses entre o Estado 
e a iniciativa privada. Revistas e jornais esportivos, cinema, rádio e toda uma gama de 
produtos rendiam milhares de dólares, solidificando o nome desses novos heróis que se 
tornavam modelos para os jovens e simbolizavam o poder da nação. No Brasil, o caso 
mais famoso nos anos 1930 foi o do jogador Leônidas da Silva, o “Diamante Negro”, 
que emprestou seu nome para diversos produtos como chocolate, cigarro e relógio.

Jogos olímpicos de 1932 e 1936

Os Jogos Olímpicos foram suspensos devido o conflito mundial de 1914-1918 e 
retomados a seguir. Os países que haviam formado as potências centrais (derrotadas 
na guerra) e a URSS foram excluídos temporariamente das competições, fato que 
demonstrou a interferência política na esfera esportiva internacional. 

cartaz da luta entre Joe 
louis e Max schmeling. 
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Os Estados Unidos dominaram o cenário esportivo em Antuérpia (1920), Paris (1924) 
e Amsterdã (1928), conquistando o maior número de medalhas. Os Jogos Olímpicos 
de 1932 foram realizados em Los Angeles. Com apoio de empresas privadas, foi 
construída uma Vila Olímpica com centenas de casas de madeira, e muitos estádios 
foram remodelados para servirem como palco para as exibições. Mesmo em função da 
distância da Europa e os imperativos econômicos devido ao rescaldo da crise mundial de 
1929, a competição foi um sucesso e a vitória coube ao país anfitrião. A edição seguinte 
estava marcada para Berlim, nesse ínterim, os nazistas chegaram ao poder na Alemanha. 

Quando Adolf Hitler escreveu o “Mein Kampf”, ressalvou a importância dos esportes 
e da Educação Física preconizando que, no país, seis milhões de corpos saudáveis 
poderiam formar um exército forte no futuro. Isso era um pensamento corrente entre 
políticos e até mesmo educadores em várias partes do mundo.

Os nazistas não foram os primeiros a perceber o potencial dos esportes, mas assim 
como na propaganda, foram um dos que melhor exploraram essas dimensões no universo 
político da época. Com o objetivo de demonstrar a superioridade ariana, não pouparam 
esforços ao sediar os Jogos Olímpicos de 1936, dos quais participaram quarenta e nove 
países e cerca de quatro mil atletas. Esse evento foi o primeiro a receber filmagens 
para transmissão em televisão, com aparelhos instalados em teatros pela cidade para ser 
acompanhado pela população.

Robert Mitchell, em entrevista ao documentário A febre dos esportes, era um atleta 
que representava a equipe de polo aquático da Inglaterra, declarou seu espanto frente à 
organização,

abertura dos Jogos olímpicos de los angeles em 1932.
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Fomos levados para a Vila Olímpica, que era na verdade um bosque... 
era impressionante, nunca tínhamos experimentado tanto conforto, mas 
é claro que nós ingleses fingíamos que aquilo tudo era normal e que 
não estávamos impressionados, era uma questão de rivalidade. (FEBRE 
DOS ESPORTES. 1994)  

A corredora norte-americana Helen Stephens, no mesmo documentário, também se 
chocou com o evento,

Vinha do interior dos Estados Unidos, morava em um lugar que ainda 
estava sob o reflexo da depressão e era uma situação totalmente diferente 
na Alemanha, aquela quantidade de soldados causava uma impressão 
de segurança, foi um grande choque.  (FEBRE DOS ESPORTES. 1994)

Esse evento foi organizado em seus mínimos detalhes com vistas a ser um marco do 
renascimento do país frente ao mundo. O público compareceu em massa aos jogos e 
um dos momentos polêmicos foi quando membros de algumas delegações no desfile de 
abertura fizeram uma saudação a Hitler, que foi interpretada como um sinal de simpatia 
ao regime, fato aproveitado pela imprensa alemã para publicidade. Embora não fosse 
inconcebível que alguns atletas estrangeiros tivessem admiração pelo nazismo, em 
muitas ocasiões era a própria delegação que os estimulava a fazerem a saudação nazista 
em disputas no território alemão, como forma de atrair a simpatia do público. Em maio 
de 1938, em uma partida envolvendo ingleses e alemães em Berlim, de acordo com Bill 
Murray (2000), o embaixador britânico Nevile Henderson pressionou os jogadores a 
fazerem à saudação nazista com o consentimento da Federação Inglesa. 

Devido à política repressiva nazista, o COI ameaçou transferir a sede dos jogos e 
chegou inclusive a indicar Barcelona como possível alternativa. Alguns países apoiaram 
essa ideia, visto que na época da escolha de Berlim para sediar a competição, a Alemanha 
era um governo democrático e os nazistas estavam longe do poder. Sindicatos, operários 
e militantes de esquerda se organizaram em vários países para realização de jogos em 
protesto às Olimpíadas de Berlim e algumas atividades chegaram a ocorrer nos Estados 
Unidos, Espanha e Bélgica. De qualquer forma, a tônica que estimulava esses idealistas 
não era apenas a crítica ao nazi-fascismo, mas também vislumbrar esses jogos como 
atividade de lazer e confraternização em detrimento do espírito competitivo.
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Uma das histórias mais conhecidas desse evento na Alemanha é o episódio envolvendo 
a vitória do corredor norte-americano Jesse Owens que, por ser negro, não recebeu a 
medalha das mãos de Hitler. O êxito de Jesse Owens foi interpretado como um golpe 
contra a pretensa superioridade ariana. Essa famosa passagem ocorreu na disputa da 
prova de salto à distância quando teve como principal concorrente pela medalha de ouro 
o atleta alemão Lutz Long, considerado imbatível nessa modalidade. 

Os jornais nos Estados Unidos exploraram a notícia estampando nas primeiras 
páginas que “Hitler não congratula atleta negro americano”. Anos depois, Owens foi 
questionado sobre esse fato e teria reclamado que também não havia sido recebido pelo 
presidente americano como outros atletas. (SCHWARTZ: 2005).

A imprensa alemã alardeou as vitórias obtidas por seus atletas, destacando o 
renascimento da nação guiada por Hitler. A Alemanha foi o país que obteve o maior 
número de medalhas quebrando a hegemonia dos Estados Unidos. Entre os jornais 
dos dois países foi travada uma pequena batalha em torno desse evento esportivo, pois 
um dos papéis da mídia era servir como instrumento de propaganda política, tanto nas 
ditaduras quanto nas democracias liberais. 

É nesse contexto que devemos entender a vitória do boxeador Joe Louis dois anos 
depois contra Schmeling, que foi comemorada como uma espécie de revanche contra os 
nazistas pela derrota sofrida nos Jogos Olímpicos e na luta anterior entre os dois atletas. 
Assim como a Alemanha, os Estados Unidos também haviam passado por um período 

os atletas Jessé owens e lutz long 
durante uma pausa das atividades 

competitivas em 1936.  
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de recuperação econômica que refletia na autoestima do país. Por isso, a década de 1930 
foi uma época áurea em filmes escapistas e na construção de mitos nos esportes, cinema 
e música.

 Se Owens não foi homenageado por Hitler, o mesmo não ocorreu com sua compatriota, 
á corredora branca Helen Stephens, que detalhou seu encontro com o ditador alemão:

Após a competição, convidaram-me para conhecer Hitler, fui levada até 
seu camarote e após passar por diversas guardas fui apresentada a ele. 
Como era costume no Missouri, dei um forte aperto de mão, que ele 
entendeu errado, me beliscou e me abraçou com força. Seu intérprete 
disse, que estava me convidando para passar um fim de semana em sua 
residência nas montanhas, não aceitei, Ele se despediu e me beliscou 
mais uma vez. (FEBRE DOS ESPORTES. 1994)

Nas Olimpíadas de Berlim, os nazistas gastaram grandes somas para fazer propaganda 
da Alemanha e do regime. Como milhares de turistas e jornalistas estrangeiros afluíram 
para o país, era necessário passar uma imagem positiva. Assim, Murray (2000) aponta 
que até por pressão do COI, a equipe olímpica alemã foi obrigada a conceder o direito 
de atletas judeus a competirem pelo país, como a esgrimista e medalha de prata Helene 
Mayer e o astro de hóquei, Rudi Ball, um judeu austríaco. 

adolf Hitler e Joseph goebbels 
concedendo autógrafo durante os 

jogos de 1936 em Berlim. 
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Futebol e política

O futebol era um esporte de massa que já naquela época arrastava verdadeira multidão 
na Europa e na América do Sul. Italianos, ingleses, franceses e húngaros gozavam de 
grande prestígio no futebol, além dos austríacos e tchecos até serem incorporados ao 
Reich. Os principais rivais desse seleto grupo estavam na América do Sul, em primeiro 
lugar o Uruguai, seguido pela Argentina e depois pelo Brasil.

A seleção uruguaia havia vencido a Copa do Mundo de 1930, além de conquistar os 
torneios olímpicos de 1924 e 1928. Sua hegemonia foi quebrada pelos italianos quando 
na Copa do Mundo de 1934, o título ficou com a “azzura” do ditador Benito Mussolini. 
A Itália se destacou na época, tornando-se bicampeã mundial ao vencer novamente em 
1938 e alcançar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1936. 

Na Alemanha, a popularidade do futebol continuou em alta mesmo com ascensão de 
Hitler e surpreendeu lideranças do partido pela adesão emocional da massa, tanto que 
de acordo com Andy Dougan, Joseph Goebbels teria escrito em seu diário, após um 
prelo esportivo: “100 mil pessoas saíram do estádio deprimidas. Vencer um jogo é mais 
importante para algumas delas, do que tomar uma cidade em qualquer lugar do leste”. 
(2004. p.185) 

O descontentamento de setores da sociedade alemã contra a política nazista pode 
ser observado em pequenos atos, como em um jogo na Áustria quando o carro oficial 
do Gauleiter Baldur Von Schirach foi o objeto da ira de torcedores “descontentes” que 
deixaram como lembrança os pneus furados e a lateral pichada, com frases contrárias 
aos nazistas. 

A anexação da Áustria pela Alemanha gerou uma grande expectativa nos torcedores 
e admiradores do futebol porque ambos eram verdadeiras forças futebolísticas e, 
com a “Anschluss”, esperavam formar uma seleção invencível. Em abril de 1938, foi 
organizada uma partida para comemorar a “reunificação” entre Áustria e Alemanha 
que mobilizou um público de 60 mil pessoas. O futebol continuou como um esporte 
de sucesso na Alemanha, fato que não incomodava aos dirigentes nazistas. Durante a 
guerra, o campeonato alemão de futebol continuou a ser disputado e a seleção alemã 
fazia jogos amistosos nas regiões ocupadas. 

Na Espanha, em plena guerra civil, o futebol também esteve presente. As equipes do 
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Barcelona, representando a causa republicana e do Real Madri, ligado aos nacionalistas, 
realizavam exibições esportivas com caráter eminentemente político. E, com a vitória 
de Franco, o time madrileno tornou-se, na década de 1950, uma espécie de símbolo do 
regime e canal de divulgação de valores ideológicos. 

Um dos episódios mais chocantes sobre o futebol nos tempos da Segunda Guerra 
Mundial, envolveu o que restava do clube ucraniano Dínamo de Kiev. Devido à 
invasão alemã da URSS, as atividades esportivas estavam paralisadas e muitos atletas 
encontraram trabalho no comércio local. Seriam eles que participariam de um prelo 
vitorioso contra um time alemão formado por militares. Após a partida, a Gestapo 
prendeu vários jogadores que foram acusados de serem agentes da NKVD e, em seguida 
aos interrogatórios, procedeu-se o fuzilamento de quatro atletas no que foi chamado de 
“o jogo da morte”.

Mas a história prosseguiu de maneira quase igualmente trágica para os atletas 
sobreviventes. Depois do conflito, foram presos pela polícia política soviética, 
acusados de cumplicidade com o inimigo e internados em campos de trabalho forçado. 
Ironicamente, tempos depois, essa história foi parcialmente usada pelo governo soviético 
como um dos símbolos da resistência popular ao nazismo, inclusive com a construção 
de um monumento. Porém, cuidadosamente, suprimiram o fato de que as suas forças de 
segurança haviam torturado os que sobreviveram à repressão nazista. 
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