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SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Paixão do brasileiro pelo futebol começou há
100 anos, no terceiro Campeonato Sul-Americano
Está começando a Copa América 2019, a quinta realizada em gramados brasileiros cuja história 
começa a partir do 3° Campeonato Sul-Americano de Futebol promovido no Rio de Janeiro entre os 
dias 11 e 29 de maio de 1919, portanto, há 100 anos

do Nunes*

A seleção brasileira sagrou-se campeã daquele torneio após 
sete partidas disputadas contra Argentina, Chile e Uruguai, 
sendo que após um empate diante dos uruguaios por 2x2 

foi necessário fazer um segundo jogo para defi nir o título. 

Esta segunda partida foi disputada palmo a palmo e para defi ni-
-la foram necessárias duas prorrogações de 30 minutos até se 
chegasse ao vencedor. Os jogadores, extenuados pelo desgaste 
físico e emocional, se arrastavam em campo até que aos 3 minutos 
do primeiro tempo da segunda prorrogação, Neco invade a defesa 
adversária pelo lado direito perseguido por Foglino. Já quase na 
linha de fundo cruza para Heitor, que chuta para o gol. O goleiro 
uruguaio Saporiti defende parcialmente, a bola cai nos pés de 
Friedenreich, que fuzila a meia altura mandando a gorducha para 
o fundo das redes. Placar fi nal 1 x 0. Brasil Campeão! 

Arthur Friedenreich, fi lho de uma lavadeira negra e de um 
imigrante alemão sai de campo consagrado e se torna o primeiro 
grande ídolo do futebol brasileiro. Nas ruas, o povo comemora, 
cena até então inédita no País. Defi nitivamente o futebol surgido 
como esporte de elite se torna um assunto popular. A repercussão 
dessa conquista revela um outro nome: Alfredo da Rocha Vianna 
Filho, o Pixinguinha, na época com 22 anos, compositor de Um 
a Zero, choro em parceria com o fl autista Benedito Lacerda, su-
cesso que somente décadas depois ganharia uma letra composta 
por Nelson Ângelo e que faria sucesso na voz de Chico Buarque 
de Hollanda. 

“Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 
onze de cá, onze de lá e o bate-bola do meu coração. É a bola, 
é a bola, é a bola, É a bola e o gol! Numa jogada emocionante o 
nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou...

Antes, o País ainda não havia promovido um torneio futebolístico 
de tamanha envergadura tendo sido o estádio das Laranjeiras, no 
Rio, construído especialmente para abrigar o evento onde sete 
empolgantes partidas aconteceram. Um fi lme da época mostra 
pessoas alvoroçadas descendo de um bonde a procura de ingressos 
que se esgotaram bem antes da data marcada para o início do 
segundo jogo contra o Uruguai, no dia 29 de maio, quinta-feira. 
Uma hipótese bem provável é que se deu ali o início do câmbio 
negro nos ingressos de futebol porque jornais noticiaram que 
muitos torcedores se dispuseram a pagar altas quantias para 
assistir o match.

A expectativa alcançou outras cidades. Em São Paulo, por 
exemplo, torcedores passaram a se aglomerar em frente às se-
des dos jornais O Estado de S. Paulo e Correio Paulistano que 
funcionavam uma defronte à outra, no Largo do Rosário, atual 
Praça Antônio Prado. Como ainda não havia emissoras de Rádio, 
plantonistas por telefone transmitiam mensagens às redações 
sobre o desenrolar da partida, sendo essas informações afi xadas 

em cartazes na calçada tendo o placar e pequenos textos sobre 
algumas jogadas. 

Exemplo: "16h15: Neco avança, enquanto Heitor apanha a 
bola e escapa, fazendo um belíssimo passe a Friedenreich, que 
shoota, marcando o primeiro gol para o quadro nacional; 17h15: 
Terminou o sensacional jogo: brasileiros 1 goal x 0 uruguaios".

Ao todo foram sete jogos com os seguintes resultados: 

11/05/1919 - Brasil 6 x 0 Chile

13/05/1919 - Uruguai 3 x 2 Argentina

17/05/1919 - Uruguai 2 x 0 Chile

18/05/1919 - Brasil 3 x 1 Argentina

22/05/1919 - Argentina 4 x 1 Chile

26/05/1919 - Brasil 2 x 2 Uruguai

29/05/1919 - Brasil 1 x 0 Uruguai

O Brasil foi 
campeão em todas 
as vezes em que 
sediou o sul-
americano
. 1922 - O Brasil pediu para 

promover o sul-americano 
de 1922 em comemoração 
ao centenário de sua inde-
pendência. O torneio foi 
disputado no estádio das 
Laranjeiras e contou com 
a participação do Paraguai, 
Uruguai, Argentina e Chile. 
Ao fi nal, houve um empate 
triplo entre brasileiros, 
paraguaios e uruguaios. A 
seleção do Uruguai protes-
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 Pérsio Alberto Mandel (*)

Você é inovador?

Há mais de duas décadas tenho trilhado o 
caminho da experimentação pela inovação 

estratégica, com o propósito de ajudar empresas, 
organizações e pessoas a ser mais inovadoras 
de forma sustentável.

Neste período, já experimentei inovações tec-
nológicas e mais recentemente inovações sociais 
e sustentáveis. Em todas, tenho realizado uma 
pesquisa com os diversos públicos envolvidos. 
No centro desta pesquisa, pergunto se as pessoas 
se consideram inovadoras. A resposta frequente 
é “Não me considero inovador”. 

E você, caro leitor, considera-se inovador?
Ao indagar os motivos pela negação, as res-

postas fi cam centralizadas no binômio inovação 
é muito difícil para mim e só pessoas ligadas as 
artes é que inovam.

Por que será que as pessoas não conseguem 
enxergar e desenvolver seu pleno potencial 
inovador?

Para auxiliar nossa refl exão, lembro do fi lme 
Indiana Jones e a Última Cruzada (1989). Em 
uma cena, Indiana Jones (Harrison Ford) e Dr. 
Jones (Sean Connery), seu pai, seguem por uma 
estrada, chegam à uma encruzilhada e precisam 
decidir qual caminho seguir.

Todos nós já tivemos que decidir, em nossas 
vidas pessoais e/ou profi ssionais, qual caminho 
seguir entre o caminho do conhecido, da rotina, 
do padrão, ou seja, o Caminho da Zona de Con-
forto, e o outro caminho, do diferente, do novo, 
o Caminho da Inovação. Vários fatores tornam 
difícil esta decisão. O mundo da inovação é um 
mundo ainda não explorado. Para isto, precisa-
mos de novas competências, às quais não nos foi 
dado a condição de desenvolver, a começar pela 
escola, local em que fomos “condicionados” a 
pensar de forma padronizada, sem desenvolver 
a curiosidade e a criatividade, competências 
imprescindíveis para a inovação.

Curiosidade é uma potente fonte de energia 
renovável para a Criatividade. 

Para Albert Einstein, a curiosidade era mais 
importante que o conhecimento.

O que precisamos fazer é canalizar esta 
energia para estimular o espírito criativo 
que está adormecido entre nós e começar 
a quebrar bloqueios mentais que vamos in-
corporando durante nossa jornada na vida. 
Sugiro a leitura do livro “ Um “TOC” na Cuca” 
de Roger Von Oech, onde o autor explicita 
os dez bloqueios que desenvolvemos e que 
nos cerceiam a curiosidade e a liberdade de 
criar e inovar.

Segundo o autor, “quando novas informa-
ções se tornam acessíveis e as circunstâncias 
mudam, já não é possível resolver problemas 
com as soluções de ontem. As pessoas estão 
descobrindo que o que funcionava há dois 
anos não vai funcionar na próxima semana”. 
Até um pequeno dicionário de obsolescências 
está circulando nas redes sociais.

Não existem formas de impedir o avanço da 
tecnologia e a descoberta de novas soluções. O 
que podemos fazer é nos preparar e antecipar 
as mudanças, antes que nossos concorrentes 
o façam.

Para mim, inovação é ver o extraordinário 
enquanto os outros estão vendo o ordinário 
nas soluções que agregam valor à sociedade, 
em busca de um mundo melhor.

Caro leitor, se você já experimentou o caminho 
da inovação e conseguiu grandes resultados, 
é porque tem potencial inovador. Se você não 
experimentou e quer incorporar estas compe-
tências, sugiro que comece, tente e arrisque, 
pois quem começa a inovar não para mais.

Finalizo compartilhando que a refl exão não é 
se você é inovador, mas o quanto você é inovador. 
Cultive a curiosidade e ousadia de inovar e os 
resultados certamente aparecerão.

Seja o inovador que você sonha!

Conte comigo!

Sucesso!!!
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  tou contra a arbitragem e se retirou da competição. Por isso, 
Brasil e Paraguai fi zeram a fi nal. A Seleção Brasileira venceu 
por 3 x 0 e fi cou com a Taça.

. 1949 - O Campeonato Sul-Americano de seleções voltou ao 
Brasil no ano anterior à Copa do Mundo de 1950 e serviu 
como preparativo. O Maracanã ainda não estava pronto e 
as sedes foram: General Severiano e São Januário, no Rio; 
Pacaembu, em São Paulo; Vila Belmiro, em Santos; e Inde-
pendência, em Belo Horizonte. Como o torneio era em pontos 
corridos, Brasil e Paraguai terminaram empatados e fi zeram 
um jogo desempate, em São Januário, com vitória brasileira 
por goleada 7x0.

 
. 1989 - Pela primeira vez, o Brasil promoveu a Copa América 

já com este novo nome, visto que o torneio permaneceu até 
1967 com a sua denominação original. Os jogos acontece-
ram no Maracanã, Serra Dourada, em Goiânia, Fonte Nova, 
em Salvador e Arruda, no Recife. As 10 seleções fi liadas 
à Conmebol jogaram e foram divididas em dois grupos de 
cinco. Os dois primeiros avançaram para o quadrangular 
fi nal. A seleção brasileira fi cou em segundo lugar no Gru-
po A, atrás do Paraguai, mas à frente de Colômbia, Peru 
e Venezuela. Na fase fi nal, a seleção brasileira cresceu 
vencendo três jogos: 2x0 na Argentina, 3x0 no Paraguai 
e 1x0 no Uruguai. Com isso, fi cou mais uma vez com o 
título de campeã.

. 2019 - Esta é a 46ª edição do torneio. O Brasil deveria 
sediar a Copa América de 2015, mas devido à organização 
de outros eventos esportivos no País, como a Copa das 
Confederações em 2013 e a Copa do Mundo de 2014, além 
dos Jogos Olímpicos de 2016, a edição foi trocada com 
o Chile, que sediou o evento em 2015. No ano seguinte 
a Copa América comemorativa ao centenário do evento 
aconteceu nos Estados Unidos com o título fi cando para 
os chilenos. A Copa América de 2019, que começa nesta 
sexta-feira (14), está sendo um dos dois grandes eventos 
de futebol internacional no Brasil este ano. O outro será 
a Copa do Mundo Sub-17, a ser disputada em outubro.

O público lotou as dependências do estádio das Laranjeiras, no Rio, construído especialmente
para abrigar o evento.
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