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O São Paulo na Copa do Mundo de 1982
Quatro tricolores estiveram com a seleção que encantou o mundo
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Por Arquivo Histórico do São Paulo FC - Serginho foi um dos são-paulinos no Mundial de 1982

A Copa do Mundo de 1982, realizada na Espanha, foi a primeira a contar com 24 seleções em

disputa na fase final. Formada com seis grupos de quatro times, o regulamento previa uma segunda

fase com os dois melhores classificados de cada grupo, formando novas quatro chaves com três

seleções cada. Alcançariam às semifinais, então, os líderes dessas chaves.

Outra novidade foi a adoção do sistema de disputa de pênaltis para o desempate de partidas

eliminatórias. A FIFA adotou o critério em 1978, mas não havia posto em prática na Copa do Mundo

daquele ano.

105 foram as seleções inscritas nas eliminatórias para o torneio. Foi a primeira Copa em que todos

os continentes estiveram representados, fato que só viria a se repetir 24 anos depois, na Alemanha.

Cinco equipes estrearam nessa edição: Argélia, Camarões, Honduras, Kuwait e Nova Zelândia.

Destaque também para União Soviética e Inglaterra, de volta a principal competição mundial depois

de 12 anos.

Os ingleses, junto de escoceses e norte-irlandeses quase não participaram do evento devido a

Guerra das Malvinas, entre britânicos e argentinos, que eclodiu semanas antes da abertura.

A primeira fase transcorreu sem muitas anormalidades, salvo o pífio desempenho da Itália, que se

classificou com três empates, deixando para trás Camarões pelo critério de gols marcados (um a

mais), e a irregularidade da então campeã Argentina, que avançou em segundo lugar, no grupo

dela, atrás da Bélgica; como também da Espanha, que perdeu o primeiro posto para a Irlanda do

Norte, após derrota para o país do Reino Unido.   

Na fase seguinte, o Brasil, comandado por Telê Santana e que vinha sendo o grande destaque da

competição, com quatro vitórias em quatro jogos, caiu frente a anteriormente cambaleante Itália,
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por 3 a 2, na conhecida Tragédia do Sarriá. Itália, França, Alemanha Ocidental e Polônia se

classificaram para as semifinais.

Paolo Rossi, que já havia marcado três gols contra a seleção brasileira, marcou mais duas vezes e

eliminou a França do Mundial, ao passo que a Alemanha superou a Polônia nos pênaltis. Na final, a

surpreendente Itália se sagrou campeã ao vencer os germânicos por 3 a 1, novamente com um gol

de Rossi, artilheiro daquela edição, com 6 gols.

 

OS SÃO-PAULINOS

Waldir Peres, Oscar, Serginho Chulapa e Renato foram os representantes do Tricolor na Seleção

Brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1982.

Waldir Peres, após outras duas participações, enfim era o titular da equipe verde-amarela. Com a

camisa número 1, esteve em campo nas cinco partidas do Brasil. No Tricolor, o goleiro foi campeão

paulista de 1975, 1980 e 1981 e brasileiro em 1977.

Desde o gol de Gérson, na final da Copa de 1970, nenhum são-paulino marcava gol em Copa do

Mundo. O tabu caiu com o tento anotado pelo zagueiro Oscar, na vitória do Brasil por 4 a 1 sobre a

Escócia. Tal como Waldir, o camisa 3 da Seleção foi titular e participou de todos os jogos do time

na competição.

Se anteriormente existia uma carência de gols são-paulinos no torneio, o fato caiu por terra de vez

em 1982. O centroavante Serginho Chulapa, o maior artilheiro da história do São Paulo (com 242

gols em 399 jogos), marcou duas vezes na edição realizada na Espanha: contra Nova Zelândia e

Argentina. Como os dois companheiros já citados, o camisa 9 também foi titular da equipe

brasileira e disputou todos os jogos com a seleção. Chulapa, pelo clube do Morumbi, foi campeão

paulista de 1975, 1980 e 1981 e brasileiro em 1977.

O único são-paulino que não teve chances naquele torneio foi Renato. Com a camisa 19 reservada a

ele, contudo, não saiu do banco. Renato foi campeão paulista de 1980 e 1981 pelo Tricolor.

Mário Sergio, atacante, apesar de não ser inscrito na relação final de 22 nomes para a Copa na

Espanha, esteve na lista de espera, de 40 nomes, registrada na FIFA. Das relações de pré-

convocações, somente um jogador não chegou a ser oficializado para Copa do Mundo: o ponta Zé

Sergio.

 

A CAMPANHA

Primeira fase

14/06 - Sevilla - Brasil 2x1 União Soviética, gols de Sócrates e Éder;

18/06 - Sevilla - Brasil 4x1 Escócia, gols de Zico, Oscar, Éder e Falcão;

23/06 - Sevilla - Brasil 4x0 Nova Zelândia, gols de Zico (2), Falcão e Serginho Chulapa;

Segunda fase

02/07 - Barcelona - Brasil 3x1 Argentina, gols de Zico, Serginho Chulapa e Júnior;

05/07 - Barcelona - Brasil 2x3 Itália, gols de Sócrates e Falcão.

 

A DELEGAÇÃO

Chefe da Delegação: Giulite Coutinho;

Sub-chefe da Delegação: João Maria Medrado Dias;

Assessor do Departamento de Futebol Profissional: Tarso Heredia de Sá;

Administrador: Antônio Duro Ferreira;

Treinador: Telê Santana;

Assessores de Imprensa: Solange Bibas e Robério Vieira (auxiliar);

Médicos: Dr. Neylor Pace Lasmar, ortopedista; Dr. Ricardo Vivácqua Cardoso da Costa, clínico;
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Preparadores Físicos: Gilberto Pasetto "Gilberto Tim" e Moraci Vasconcelos Sant'Anna (auxiliar);

Auxiliar Técnico: Edvaldo Izidio Netto "Vavá";

Massagista: Abílio José da Silva "Nocaute Jack";

Roupeiros: Nilton Almeida e Paulo César da Costa;

Cozinheiro: Mário Vieira da Rocha.

 

OS INSCRITOS

Goleiros: Waldir Peres (São Paulo), Carlos (Ponte Preta) e Paulo Sergio (Botafogo);

Defensores: Juninho (Ponte Preta), Edevaldo (Internacional), Edinho (Fluminense), Leandro
(Flamengo), Oscar (São Paulo), Junior (Flamengo), Luizinho (Atlético Mineiro) e Pedrinho (Vasco da
Gama);

Meio-campistas: Toninho Cerezo (Atlético Mineiro), Renato (São Paulo), Dirceu (Atlético de Madrid),
Batista (Grêmio), Paulo Isidoro (Grêmio), Falcão (Roma) e Sócrates (Corinthians);

Atacantes: Zico (Flamengo), Roberto Dinamite (Vasco da Gama), Éder (Atlético Mineiro) e Serginho
Chulapa (São Paulo).

 

FICARAM DE FORA

Lista de espera

Goleiros: Leão (Grêmio) e Raul Plassmann (Flamengo);

Defensores: Jorge Valença (Atlético Mineiro), Marinho (Flamengo), Mauro Galvão (Internacional), Mauro
Pastor (Internacional), Nenê (Ponte Preta), Paulo Roberto (Grêmio), Perivaldo (Botafogo) e Wladimir
(Corinthians);

Meio-campistas: Adílio (Flamengo), Andrade (Flamengo), Dudu (Vasco da Gama), Mário Sergio (São
Paulo), Pita (Santos) e Tita (Flamengo);

Atacantes: Careca (Guarani, cortado dos 22) e Nunes (Flamengo).

Pré-convocações

João Leite (Atlético Mineiro), Newmar (Grêmio), Jorginho (Palmeiras), Reinaldo (Atlético Mineiro) e Zé
Sergio (São Paulo).
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Com retrospecto animador, Tricolor já está em BH
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Adelmo Alves Teixeira Junior
Correção: A Itália eliminou a Polonia na semi-final com 02 gols de Paolo Rossi, enquanto a
Alemanha eliminou a França na outra semi-final, nos penaltis. Muitas saudades daquela
Copa, a qual foi a primeira que assisti, com apenas 10 anos de idade. O Brasil, apesar de
não ganhar a Copa, jogou um futebol que encantou o mundo, e despertou desta forma o
meu interesse em seguir acompanhando o futebol. Prova disso, é que a partir daí que virei
são-paulino, pois ao término da Copa passei a acompanhar todos os jogos do São Paulo e
do Comercial de Ribeirão Preto, ao lado do meu finado e saudoso pai. Basta perceber que
com os jogadores da Lista de Espera daquela Copa acima citados, daria para montar outra
grande seleção, coisa que não necessariamente aconteceria nos dias de hoje, em que os
talentos são escassos, e o futebol defensivo, violento e de resultado predomina. Quantas
saudades!
Responder · Curtir ·  · 7 de julho de 2014 às 16:421

João Rafael ·  Quem mais comentou · Faculdade REGES de Dracena
O São Paulo foi o que mais cedeu jogadores na copa de 82, sendo 3 titulares do time e
alguns ainda insistem que a base daquele time era o Flamengo kkkkkkk maldito efeito
globo que aliena ess
Responder · Curtir · 6 de julho de 2014 às 06:41
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