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política f.c.

Política e o futebol brasileiro
Painel mostra a trajetória da
política no futebol brasileiro, desde
a chegada do esporte ao país até a
campanha das Diretas Já.

o futebol na ditadura

Seleção de 1970
tinha comissão
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por militares.
Fundo Última
Hora. Arquivo
Público do Estado
de São Paulo.

A Copa do Mundo
de 1970
A influência dos
militares na preparação
da seleção canarinho
para a Copa do México,
em 1970, é esmiuçada
nesta linha do tempo.
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Os rebeldes do futebol
(e seus inimigos)
Personagens que usaram
o futebol para lutar
contra (e a favor) das
ditaduras são colocados
na marca do pênalti nesta
área da mostra.

Jogadores da
seleção alemã
saúdam
Adolf Hitler.
Getty Images.

A influência da política
no futebol internacional
Em todos os continentes o
futebol foi uma importante
arma dentro e fora dos
gramados. Um mergulho
nesta tabelinha entre o
mundo da bola e a política.
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