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Resumo 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o futebol enquanto um sistema simbólico, bem 

como sintetizar uma investigação sobre campanhas publicitárias e matérias jornalistas 

sobre a Copa do Mundo 2014, mostrando uma possível amálgama nos discursos 

midiáticos sobre a torcida brasileira e sobre as representações do Brasil neste cenário. 

Para tanto, nos apoiamos nos pressupostos que auxiliaram à compreensão das dimensões 

sociais e culturais deste esporte. No decorrer do artigo, apresentamos alguns resultados 

de uma análise sobre os discursos midiáticos que contribuíram para a construção de um 

torcedor engajado para a Copa do Mundo 2014, no Brasil.  

 

Palavras-Chave: Futebol e Sistema Simbólico; Discursos midiático; Copa do Mundo 

2014. 

 

 

Introdução  

O futebol é um assunto que desperta curiosidade entre diferentes pesquisadores, 

talvez por se relacionar com diversos campos de estudo e, consequentemente, muitos 

objetos de pesquisa. No Brasil, o futebol é um fenômeno cultural e, portanto, notícias que 

o cercam são amplamente divulgadas pelo jornalismo. Além disso, é conhecido como o 

esporte que desperta “paixão nacional”, sentimento que acaba sendo explorado 

amplamente pela publicidade. Este empreendimento foi ainda mais cultivado com a 

realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014.   

Nessa medida – o esporte como paixão nacional e por se tratar de um fenômeno 

cultural –, empresas que patrocinam o torneio elaboram opções discursivas que 

alimentem esse anseio positivo. Em contrapartida, vislumbramos, em junho de 2013, uma 

onda de manifestações cujos reflexos atingiram a opinião pública em relação à realização 

da Copa do Mundo no Brasil. Havia, ante esse clima, um receio de que a imagem negativa 

da competição fosse atrelada às marcas patrocinadoras. O temor das empresas que 

desejavam o êxito da Copa em relação às manifestações também motiva o estudo, por 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Coordenadora dos cursos 

de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Faculdade Metropolitana de Maringá. E-mail: 

prikalinke@yahoo.com.br  
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acreditar que este fato foi fundamental para a escolha dos discursos de motivação da 

torcida. 

A torcida é um elemento cultural com que pode ser observado com múltiplos 

olhares pelos pesquisadores. Em copas do mundo de futebol, o engajamento da torcida 

brasileira é uma característica observada de forma ainda mais especial por todo 

simbolismo que carrega o “país do futebol”. Em 2013, no entanto, observou-se um 

cenário diferente, que mereceu atenção especial: foi preciso motivar a torcida.  

Em fevereiro de 2013, a Coca-Cola produziu sua primeira campanha direcionada 

à Copa do Mundo 2014 e à Copa das Confederações 2013. Intitulada A copa de todo 

mundo3, a peça publicitária era narrada por Tom Zé4 e acompanhada por imagens que 

fortalecem a participação popular no acontecimento. O texto enfatizava que a Copa não 

era feita por famosos e jogadores galãs, mas “[...] uma copa de todo mundo, feita por todo 

mundo”, ao som de um samba e muito “verde e amarelo” na composição visual.  

A mesma meta de engajamento foi constatada na propaganda da Brahma, cuja 

pretensão era superar o negativismo da expressão “imagina na Copa”, utilizada pelos 

brasileiros quando algum serviço público não era bem executado. Para tanto, a marca 

criou um filme5 de 1’30’’ que sugere a modificação dessa frase para “imagina a festa”, 

listando para os pessimistas os motivos pelos quais o Brasil sediaria “a melhor Copa do 

Mundo já feita”.  

A Fiat também convidou os brasileiros a torcerem a favor do Brasil e para o 

sucesso da competição por meio da publicidade Vem pra rua6.  “Vem pra rua”, entretanto, 

acabou sendo a expressão utilizada pelos manifestantes nas redes sociais7 para convidar 

a população brasileira a uma grande movimentação, em junho de 2013, que se iniciou 

com protestos contra o aumento do preço das passagens e a má prestação dos serviços 

dos transportes coletivos, avançando para outras demandas, como contestações quanto à 

                                                
3  A propaganda tem duração de 1 minuto e foi criada por Wieden + Kennedy São Paulo. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u-tp3SwitMY.  
4 Compositor, cantor e arranjador brasileiro. Participou ativamente do Movimento Tropicália e é um dos 

cantores mais influente da Música Popular Brasileira. Houve muita polêmica pelo fato de Tom Zé aceitar 

fazer a locução para o comercial da Coca Cola. Por sua vez, ele respondeu às críticas ao lançar o disco 

“Tribunal do Feicebuqui”.  
5 Criada pela agência África em setembro de 2012. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0sRXCwvehrw. Acesso em 18 dez. 2013. 
6O filme tem 1 minuto e foi criado pela agência AgeIsobar em maio de 2013. Disponível 

emhttp://www.youtube.com/watch?v=RCR68eAYrvk. Acesso e 18 dez. 2013.  
7 Segundo Peruzzo (2013, p. 74): “As manifestações coletivas de protesto a que este texto se refere tiveram 

seu auge em São Paulo nos dias 17 e 18 de junho de 2013, nos seus 4º e 5º protestos, iniciados de forma 

pacífica, mas que terminaram em meio à violência, tanto da polícia como de participantes adeptos a ações 

radicais.  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u-tp3SwitMY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0sRXCwvehrw
http://www.youtube.com/watch?v=RCR68eAYrvk
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realização da Copa do Mundo no Brasil8. Este fato forçou o Jornal Nacional, da emissora 

Rede Globo, a modificar suas estratégias de cobertura da Copa das Confederações, cuja 

proposta inicial era o âncora William Bonner9 acompanhar a Seleção Brasileira nos jogos, 

mas viu-se obrigado a voltar ao estúdio no Rio de Janeiro para cobrir as manifestações, 

em decorrência das proporções tomadas por elas.  

Essas peças objetivavam, em grande medida, direcionar tendências 

comportamentais do brasileiro, isto é, mexer com situações cotidianas, como “sair pra 

rua” e “vibrar, torcer”, bem como os modos de refletir e a ideia de pensar positivamente. 

É evidente, como já exemplificamos, que nem sempre as intenções serão absorvidas pelos 

espectadores na sua totalidade, mas esse discurso recorrente da mídia acaba por se 

hibridizar com discursos populares.  

Para não ficarmos somente nas propagandas, exemplificamos o caso de uma 

entrevista10 feita por Galvão Bueno com o técnico da Seleção brasileira, Luís Felipe 

Scolari, exibida no programa Esporte Espetacular do dia 08 de dezembro de 2013. A 

entrevista foi realizada logo após o sorteio que definiu os times com os quais o Brasil 

jogaria na primeira fase da Copa do Mundo 2014. A emissora tentou construir uma 

imagem de brasileiros festivos e alegres nos estádios e nas ruas. Este foi um dos recursos 

utilizados durante a entrevista: enquanto se falava da importância dos torcedores para a 

Copa, as imagens de fundo mostravam a arquibancada lotada de pessoas que 

comemoravam e torciam pela Seleção.  

Contudo, dados do Instituto de Pesquisa DataFolha, divulgados pelo jornal Folha 

de S. Paulo em 8 abril de 201411, revelam que, apesar dos esforços em estimular o torcedor 

para Copa, a rejeição dos brasileiros continuava aumentando12. Desde 2008, um ano após 

a definição do país como sede do evento, até às vésperas do Mundial, o número de 

brasileiros que viam com pessimismo a realização da Copa no Brasil crescera. A pesquisa 

mostra que, em 2014, 41% dos brasileiros eram contra a realização da Copa no Brasil, 

                                                
8 O início dos protestos aconteceu próximo à realização da Copa das Confederações em junho de 2013 no 

Brasil, o que favoreceu sua grande visibilidade no mundo todo.  
9 Jornalista e apresentador do Jornal Nacional desde 1995. Em 1999, assumiu a posição de editor-chefe 

deste programa. 
10 A entrevista teve duração aproximada de 15 minutos. Disponível em http://globotv.globo.com/rede-
globo/copa-do-mundo-2014/v/otimista-felipao-cre-no-hexa-e-espera-nao-cruzar-com-chile-e-uruguai-no-

caminho/3005477/. Acesso em 13 dez. 2013.  
11 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2014/04/1437326-para-55-copa-

trara-prejuizos-ao-povo.shtml. Acesso em 15 abr. 2014. 
12Informações mais detalhadas dessa pesquisa podem ser encontradas no link: 

http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2014/04/08/copa-do-mundo.pdf. Acesso em 15 de abr. 2014. 

http://globotv.globo.com/rede-globo/copa-do-mundo-2014/v/otimista-felipao-cre-no-hexa-e-espera-nao-cruzar-com-chile-e-uruguai-no-caminho/3005477/
http://globotv.globo.com/rede-globo/copa-do-mundo-2014/v/otimista-felipao-cre-no-hexa-e-espera-nao-cruzar-com-chile-e-uruguai-no-caminho/3005477/
http://globotv.globo.com/rede-globo/copa-do-mundo-2014/v/otimista-felipao-cre-no-hexa-e-espera-nao-cruzar-com-chile-e-uruguai-no-caminho/3005477/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2014/04/1437326-para-55-copa-trara-prejuizos-ao-povo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2014/04/1437326-para-55-copa-trara-prejuizos-ao-povo.shtml
http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2014/04/08/copa-do-mundo.pdf
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resultado bem diferente do obtido em 2008, quando 79% dos entrevistados eram 

favoráveis e apenas 10% eram contrários. Outro dado revelado pela pesquisa mostrou que 

55% dos brasileiros acreditavam que a Copa traria mais prejuízos que benefícios à 

população.  

Essas informações dão indícios de que, embora grande parte da mídia tentasse 

direcionar a opinião pública, existiam diversas forças contrárias de resistência à 

realização da competição. Um exemplo muito significativo desse embate foi a 

Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa (ANCOP), que organizou grupos 

locais nas 12 cidades-sede da competição e debateu diversas violações aos direitos da 

população local decorrentes da realização da Copa13. 

O objetivo da pesquisa é apresentar o futebol como um sistema simbólico e sua 

relevância enquanto identidade nacional a fim de compreendermos como houve a 

construção midiática (Jornalismo e Publicidade) de um torcedor idealizado no contexto 

da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Para realizarmos a primeira parte do objetivo, foi 

feita uma pesquisa bibliográfica e, na sequência, uma análise com o seguinte recorte: 

- Seleção de doze campanhas publicitárias que tratam da Copa do Mundo 2014 

(11 marcas que patrocinam a Seleção ou a FIFA e uma divulgada pelo Governo Federal). 

- Seleção de matérias jornalísticas do Jornal Nacional (Rede Globo) e do 

SportsCenter (ESPN Brasil), durante os meses de maio e junho de 2014. A ideia foi criar 

para cada um destes programas uma “Semana Construída”, analisando os seguintes dias: 

12 de maio, 20 de maio, 28 de maio, 05 de junho e 13 de junho. 

 Para a construção do artigo, consideramos fundamental fazer uma discussão sobre 

a compreensão desse esporte como um sistema simbólico, bem como o seu processo de 

espetacularização – com papel decisivo da mídia – e suas relações com os conceitos de 

identidades nacional e cultural. Na sequência apresentaremos os resultados da análise das 

peças. 

 

Futebol como sistema simbólico 

A compreensão do futebol como um sistema simbólico refere-se, particularmente, 

às tensões da sociedade ali representadas, especialmente derivadas das naturezas culturais 

e sociais dos integrantes de fora (torcida) e de dentro (equipe); além do espírito de 

                                                
13 Mais informações sobre essa articulação podem ser encontradas através do site 

http://www.portalpopulardacopa.org.br/index.php 

http://www.portalpopulardacopa.org.br/index.php
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competitividade, cuja possibilidade de perda de um jogo “traciona o imaginário” nas 

palavras de Wisnik (2008, p. 46). Para este autor, “ganhar remete ao imaginário (a 

sensação plena e fugaz da completude), perder remete ao real (à experiência de um corte 

que devolve ao sentimento da falta), e empatar, ou voltar ao zero a zero do reinício, é o 

pressuposto simbólico do jogo, que movimenta e o faz recomeçar” (p. 51). Além deste 

aspecto, o futebol representa alguns conflitos da sociedade, como, por exemplo a religião, 

no caso da guerra entre católicos e protestantes na Escócia, evidenciada pelos times 

Rangers14 e Celtics15. 

Ainda na visão de Wisnik (2008), essa é uma característica do futebol moderno, 

quando da sua (re)invenção na Inglaterra na segunda metade do século XIX. O futebol 

passou de um rito para tornar-se um campo simbólico, marcado pela concorrência, em 

particular entre a burguesia e o proletariado. Para tratar de rito, Wisnik (2008) cita Lévi-

Strauss, que relatou o caso de indígenas da Nova Guiné que jogavam futebol não para 

ganhar, mas para empatar, ou seja, jogavam quantas partidas fossem necessárias para 

equilibrar as vitórias e derrotas entre os dois lados. Este exemplo mostra que os indígenas 

se submetiam à “lógica do rito”, que visa não a desigualdade, mas o equilíbrio entre 

campos antagonistas.  

 Este sistema simbólico – o futebol – pode ser representado por um caleidoscópio 

composto por diversas variáveis, cujas relações entre elas podem criar “imagens” 

diferentes ou significados diferentes. Existem, neste composto, inúmeras combinações 

que, quando submetidas a diferentes metodologias e técnicas de análise, resultam em 

novos pontos de vista sobre este esporte. Pier Paolo Pasolini16 (1922-1975), após o final 

da Copa do Mundo de 1970, publicou um artigo em que revelava essas diversas 

possibilidades ao estudar o “futebol prosa”, praticado pelos europeus na época, e o 

“futebol poesia”, estilo de jogo de brasileiros e não europeus. O futebol, diz Pasolini 

(1971), é um sistema de signos não verbal, mas com todas as características da linguagem 

falada. Ele chama de “podemas” (equivale às passagens da bola entre os jogadores) as 

unidades mínimas da língua do futebol que formam as “palavras futebolísticas”, as quais, 

combinadas, constroem um discurso. Esse discurso, no entanto, pode ser formado por 

pura técnica, de modo racional e regido conforme as regras do sistema (otimização dos 

podemas), ou pela subversão do código, a reinvenção dos jogadores. O primeiro caso é o 

                                                
14 The Rangers Football Club, fundado em março de 1872. Possui tradição protestante anglicana.  
15 Fundado em novembro de 1887, por um Ir. Marista, o Celtic Football Club tem tradição católica. 
16 Pasolini era cineasta, poeta e escritor italiano. 
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“futebol de prosa” e o segundo, o “futebol de poesia”. Pasolini deixa clara sua posição ao 

considerar o esquema latino-americano como “futebol de poesia”. O autor escreve o 

artigo após a vitória do Brasil na Copa de 1970 diante da Seleção da Itália. Na ocasião, a 

equipe brasileira foi considerada revolucionária e imbatível pela qualidade coletiva e, 

sobretudo, pela habilidade individual dos jogadores.  

O processo em que o futebol deixa de fazer parte da “lógica do rito” e passa a ser 

considerado um sistema simbólico, sustentado pela competitividade, foi decisivo para que 

este se tornasse um espetáculo (WISNIK, 2008). Seguindo esta nova lógica, o futebol, 

além de ser um bem cultural, torna-se um empreendimento comercial visado pela mídia. 

Nessa perspectiva, o Jornalismo e a Publicidade (como parte de uma estratégia 

mercadológica maior) contribuíram para a divulgação deste esporte e para a construção 

de representações simbólicas em seu entorno, especialmente após a popularização do 

impresso, do rádio e da TV em meados do século XX. No Brasil, o impresso tratava o 

esporte com adjetivações, como, por exemplo, textos de Mário Rodrigues Filho 

(popularmente conhecido como Mario Filho) e Nelson Rodrigues, no periódico “A 

manhã”, por volta da década de 1930. Atualmente, o jornalismo esportivo brasileiro ainda 

sofre grande influência desse formato, não dispensando os adjetivos e análises passionais 

nos seus textos.  

O marketing esportivo vem trabalhando em duas frentes principais: o 

fortalecimento das equipes enquanto marcas e o investimento na imagem dos jogadores. 

Estas estratégias são frutos do sistema de capitalização do futebol mundial, concomitante 

ao processo de espetacularização do esporte. Em sintonia a estes posicionamentos, a 

publicidade, por um lado, estimula o consumo de bens e serviços ligados ao esporte, à 

equipe e a seus patrocinadores e, por outro lado, “constrói” heróis. Quando se trata de 

Copa do Mundo, além dessas duas construções, o espírito de unidade e nacionalidade é 

explorado com afinco por campanhas publicitárias, especialmente porque, a Seleção 

Brasileira no nosso caso, é uma representação simbólica da nação, solidificada 

historicamente por diversos setores, entre eles a mídia e a política nacional.  

 

Futebol e identidade 

A espetacularização do futebol é uma das condições que fez deste esporte uma 

manifestação cultural global. Essa última expressão parece contraditória, mas não foi 

usada ao acaso. O futebol carrega, atualmente, uma aparente incongruência entre a 
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lealdade local (sobretudo a sua torcida e história local) e sua estrutura transnacional, cujo 

foco é incluir políticas globais na gestão dos clubes. Sobre este aspecto, Hobsbawm 

(2007, p. 93) afirma que “praticamente desde que adquiriu um público de massa, esse 

esporte tem sido o catalizador de duas formas de identificação global: a local (com o 

clube) e a nacional (com a seleção nacional, composta com os jogadores dos clubes)”. 

Essa nova lógica transnacional, ainda na visão de Hobsbawm (2007), tem outro efeito: o 

futebol como expressão de identidade nacional entra em conflito em função dos 

favorecimentos internacionais aos superclubes, que incluem os superatletas em 

detrimento aos campeonatos locais, que ficam à margem de todo processo de 

espetacularização.  

Considerando os estudos realizados por Hall (1999), não podemos simplificar a 

definição da identidade nacional de forma estanque e única. Por isso, o termo 

“representação” é priorizado em contraponto ao real e à verdade. Partindo dessa premissa, 

é importante incluir, portanto, o futebol como representante da cultura brasileira e um dos 

elementos (dentre tantos outros, como o cinema, a música e a performance cenográfica 

por meio do samba, o sistema educacional, etc.) construtores da identidade de uma nação. 

Contudo, como já exploramos aqui, as copas do mundo, no caso do Brasil, 

representam uma afirmação e celebração da brasilidade. Como explica Guedes (2006, p. 

74), estes eventos “[...] constituem-se para os brasileiros, em verdadeiros rituais 

nacionais, ocasiões em que se celebra a brasilidade, construção simbólica da unidade 

nacional ‘suspendendo-se’, de certo modo, as diferenças e desigualdades que permeiam 

a estrutura social”. Este espírito de nacionalismo que emerge a cada quatro anos é 

reafirmado por grande parte da mídia, sobretudo a publicidade, que sustenta a ideia de 

que o Brasil é o país do futebol.  

O “país do futebol” também é conhecido pelo jeito “malandro” de jogar. Gilberto 

Freyre, em 1938, escreveu no Diário de Pernambuco que “o nosso estilo de jogar foot-

ball me parece contrastar com o dos europeus por um conjunto de qualidades de surpresa, 

de manha, de astúcia, de ligeireza e ao mesmo tempo de espontaneidade individual [...]”. 

É possível traçar uma relação com as “táticas cotidianas”, estudadas por Certeau (1998), 

isto é, a transgressão do rotineiro e das normas sociais preestabelecidas pelos indivíduos. 

Culturalmente, o futebol brasileiro é conhecido pela peculiaridade da “ginga” e pelo jeito 

“malandro” dos jogadores se apresentarem nas partidas. Isto significa que, embora tenha 
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uma “estratégia” de jogo a priori, os brasileiros criam táticas que violam esta possível 

linearidade preexistente.  

Em copas do mundo, os anúncios que tratam do evento destacam, constantemente, 

a importância do protagonismo dos brasileiros na condição de torcida e na harmonização 

das diferenças, como se o evento fosse um momento de superação das desigualdades tão 

presentes no país e uma ocasião em que se festeja a brasilidade. Para motivar a torcida, 

ainda elencam os superjogadores e exaltam a seleção como se fosse imbatível. Esta 

crítica, contudo, não revoga o futebol como importante expressão da cultura nacional e, 

consequentemente, não atenua seu valor como meio de entretenimento.  

A seguir, mostraremos a análise de campanhas publicitárias e matérias 

jornalísticas sobre a Copa do Mundo 2014, realizada no Brasil. 

 

Publicidade e Copa do Mundo 2014 

Peças analisadas: 
Banco Itaú 

Campanha: Batucada de 

Coração 

Extra 

Campanha: Sou Brasileiro 
Sadia 

Campanha: Joga pra mim 

 

Banco Itaú 

Campanha: Mostra tua força, 

Brasil 

Gilette Brasil 

Campanha: Paixão pela Seleção 
Empresa: Vivo 

Campanha: Seleção pega bem 

Mastercard 

Campanha: Todos juntos vamos 

Nike 

Campanha: Ouse ser brasileiro – 

Ninguém joga como a gente 

Samsung 

Campanha: Seleção Samsung de 

Natal 

 

Brahma 

Campanha: Imagina a festa 
Leite Ninho – Nestlé 

Campanha: Estar juntos Faz bem 

Governo Federal 

Campanha: Copa das Copas 

 

As peças publicitárias analisadas são de marcas patrocinadoras da Seleção 

Brasileira de Futebol, portanto, obviamente, a tendência foi ressaltar características 

positivas do time e da Copa do Mundo. A hipótese, contudo, era de que a torcida 

prevaleceria em detrimento ao movimento de críticas à realização da copa do Mundo no 

Brasil, sobretudo as mobilizações previstas nos dias de jogos, ameaçando a realização 

pacífica e organizada do mundial. Para tornar mais didático o texto, vamos encadear as 

principais ideias sobre os aspectos da torcida, das questões de nacionalidade, dos 

endossantes e das ações promocionais empregadas nas peças publicitárias. 

 O contexto de mobilizações foi claramente apresentado pela Brahma, que criticou 

os brasileiros desfavoráveis ao evento, mostrando os pontos positivos para o país ao sediar 

uma copa do mundo. A figura ranzinza e rabugenta dos críticos e a alegria dos favoráveis 

visavam desencorajar a população a participar do movimento pessimista (termo usado na 
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campanha) e enfraquecer as mobilizações. Buscava-se mudar o posicionamento do evento 

na mente dos brasileiros e, consequentemente, reemergir a torcida à Seleção Brasileira.  

 Historicamente, a torcida foi apresentada por diversas campanhas publicitárias. A 

Gillette, dois anos antes da Copa de 1982, na Espanha, em conjunto com a agência 

publicitária Alcântara Machado, criou um personagem em formato de desenho animado 

batizado de Pacheco, o Camisa 12, o torcedor símbolo da Seleção Brasileira, tornando-se 

famoso naquela Copa e estimado pelo público até a derrota do time brasileiro para a 

Seleção da Itália nas quartas-de-final. Gastaldo (2002, p. 13) lembra que, na ocasião, o 

personagem era o estereótipo do “torcedor fanático”.  

 Entre as peças analisadas nesta pesquisa, apenas a Gillette não mostra a figura do 

torcedor, embora trate no discurso que a torcida é parte fundamental da Seleção. As 

demais campanhas apresentam fisicamente a torcida, representada por crianças, adultos e 

idosos, dependendo da marca. As duas peças do Itaú sustentam a ideia do torcedor 

passional, que se doa pela Seleção e transfere energias positivas aos jogadores. As 

publicidades da Mastercard e da Brahma instruem qual deve ser o posicionamento dos 

brasileiros, na condição de torcedores, sendo que a da Mastercard indica as reações que 

se deve ter e a da Brahma sugere uma mudança de mentalidade, isto é, a transferência de 

pensamentos negativos para positivos, promovendo uma massa de otimistas. O Extra 

ressaltou o poder da torcida em unir as famílias, os brasileiros e minimizar as diferenças. 

A torcida na publicidade da Nike e da Samsung foi representada nas arquibancadas do 

estádio lotadas, vibrando no jogo da seleção e comemorando o gol e/ou vitória do Brasil. 

As marcas Ninho e a Sadia mostraram a torcida mirim, respectivamente exibindo crianças 

manifestando seu patriotismo ao cantar o Hino Nacional (cada um do seu jeito) e 

representantes daqueles que ainda não eram nascidos quando a Seleção Brasileira ganhou 

o último título mundial, que pediam ao time para jogar por elas. Com recursos da 

computação gráfica, a Vivo mostrou a conexão entre jogadores e o técnico com a torcida, 

simbolizada por quatro personagens de diferentes faixas etárias, além da arquibancada do 

estádio totalmente cheia. Finalmente, o Governo Federal, que apresentou a alegria e o 

orgulho dos brasileiros em sediar a copa do mundo no país. 

 É interessante perceber como o brasileiro foi representado pelas campanhas: um 

indivíduo apaixonado por futebol e pela seleção brasileira (Itaú, Gillette, Mastercard, 

Governo Federal), que tem orgulho de ser brasileiro e é patriota (Itaú, Extra, Ninho, Nike), 
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extrovertido, festeiro e emotivo (Vivo, Samsung, Extra, Mastercard, Brahma e Itaú) e 

transmite boas energias (Itaú, Mastercard, Vivo).  

A representação de nacionalidade nos discursos publicitários é debatida por 

Gastaldo (2002, p. 190): “Discurso publicitário colabora ativamente na construção e 

manutenção de um consenso acerca da relação entre Copa do Mundo e a celebração da 

nacionalidade brasileira. A concepção de harmonização e a ideia pronta e definida de 

nação são representadas pelo conceito de união e a superação das diferenças pelo futebol, 

“[...] funcionando como amálgama da diversidade nacional” (GASTALDO, 2002, p. 

195). 

Os modos de torcer, com sugestões de gestos nacionalistas, a roupa verde e 

amarela, a Bandeira do Brasil, a superação das desigualdades, o êxtase no momento do 

gol, a festa, a alegria do brasileiro, o valor e prestígio do Hino Nacional e a união foram 

representados repletos de clichês e com pouca originalidade. É relevante enfatizar, 

contudo, o papel protagonista do torcedor na maior parte das peças.   

No contexto das manifestações intensificadas no período pré-Copa das 

Confederações de 2013 no Brasil, uma pesquisa realizada pela Nielsen Sports revelou que 

a porcentagem de brasileiros que apoiavam os patrocinadores foi diminuindo no decorrer 

dos anos 2012 e 2013. O resultado da pesquisa foi divulgado pelo site Mundo do 

Marketing17, em março de 2014: 

O impacto na aceitação às marcas patrocinadoras é inegável. 

Entre os entrevistados pela Nielsen Sports, 67% declararam 

apoiá-las em setembro de 2012, ante 32% em julho de 2013 e 35% 

em dezembro de 2013. Além disso, 3% afirmaram ter uma 

imagem negativa dessas empresas na primeira consulta, enquanto 

22% e 16% declararam isso nas duas consultas seguintes. A 

disposição para compra de produtos dos patrocinadores também 

caiu: era de 58% em setembro de 2012, 31% em julho de 2013 e 

33% em dezembro do mesmo ano. 

  

A maior parte das peças publicitárias analisadas utilizou jogadores, ex-jogadores 

e comissão técnica como “endossantes”, a saber: a Gillette, a Vivo, a Samsung e a Nike 

tiveram suas campanhas encenadas por atletas e técnico da Seleção Brasileira de 2014. A 

Vivo também representou Pelé, que jogou nas copas de 1958, 1962, 1966 e 1970 e é 

conhecido por muitos críticos como o maior jogador de futebol da história. Ronaldo Luís 

                                                
17 Disponível em http://www.mundodomarketing.com.br/reportagens/mercado/30122/especial-copa-do-

mundo-protestos-impactam-imagem-das-patrocinadoras.html. Acesso em 30 jul. 2014. 

http://www.mundodomarketing.com.br/reportagens/mercado/30122/especial-copa-do-mundo-protestos-impactam-imagem-das-patrocinadoras.html
http://www.mundodomarketing.com.br/reportagens/mercado/30122/especial-copa-do-mundo-protestos-impactam-imagem-das-patrocinadoras.html
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Nazário de Lima, conhecido como “Ronaldo Fenômeno”, que atuou pela Seleção nas 

copas de 1998, 2002 e 2006, também foi representado nas campanhas do Extra e da 

Brahma.  

 

Jornalismo e Copa do Mundo 2014 

Matérias analisadas do Jornal Nacional: 

12/05/2014 
 

Especial Jogadores – 

Júlio Cesar 

Plano Operação 

Especial dos 

aeroportos 
durante a Copa 

Ensaio de Show 

de abertura da 

Copa 
 

 

20/05/2014 

 

Especial Jogadores – 

Bernard 

 

Redução dos 

preços das diárias 

de Hotel no 

período da Copa 

Copa do Mundo 

Social 

 

 

28/05/2014 

 

Treino da Seleção 

Brasileira 

 

Especial 

Jogadores: 

Fernandinho 

 

Jerôme Valcke 

preocupado com 

as obras em Natal 

 

05/06/2014 

 

Presidente da FIFA diz 

que brasileiros devem 

ser receptivos com os 

estrangeiros 

Treino da Seleção 

Brasileira 

 

Em 32 anos de 

carreira como 

treinador Felipão 

pela primeira vez 

treina seleção para 
jogo em São Paulo 

Histórias de 

campeões: Copas 

de 94 e 2002 

 

13/06/2014 

 

Seleção Brasileira 

treina de olho nos 

próximos adversários 

da Copa 

Dilma fala sobre 

os insultos 

dirigidos a ela na 

abertura da Copa 

Neymar na 

Seleção 

 

"show das 

câmeras" no 

primeiro jogo do 

Brasil 

 

 

Matérias analisadas do SportsCenter: 

12/05/2014 

 

Falta 1 mês para a Copa do 
Mundo: preocupações com as 

manifestações 

Jérôme Valcke manda 
recado para população: 

aliviando os problemas 

 

20/05/2014 

 

Jogadores da Seleção no Brasil a 

cinco dias da apresentação falam 

da expectativa 

Jérôme Valcker lança 

evento social 

 

 

28/05/2014 

 

Seleção do dia 

 

Teresópolis Gelada 

 
 

05/06/2014 

 

Felipão atende Paulo "Amigão" 

 

Dificuldades do Brasil 

no jogo com a Sérvia 
 

Em Fortaleza, Eduardo 

Monsanto e Celso 
Tomáz falam sobre a 

preparação da cidade 

para o mundial 
13/06/2014 

 

Informações sobre os jogadores 

brasileiros no dia seguinte após a 

vitória sobre a Croácia 

Pronunciamento de 

Dilma sobre os insultos 

na abertura da Copa 

 

 

 

As Copas do Mundo, afirma Guedes (2006, p. 74), “[...] constituem-se, para os 

brasileiros, em verdadeiros rituais nacionais, ocasiões em que se celebra a brasilidade, 

construção simbólica da unidade nacional, ‘suspendendo-se’, de certo modo, as 
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diferenças e desigualdades que permeiam a estrutura social”. Neste âmbito, a cada quatro 

anos, grande parte dos brasileiros interrompe temporariamente das suas agendas 

quaisquer prováveis contradições sociais, econômicas e culturais relativas aos indivíduos 

e grupos para dar lugar à harmonia e à coesão entre os cidadãos. É claro que existem 

grupos de resistência, mas abafados, em grande medida, pela grande mídia.  

Este aspecto cultural é muito explorado, ou podemos dizer dilatado, pelos meios 

de comunicação, especialmente no processo de construção dessa unidade nacional 

conquistada e no alinhamento comportamental a respeito da figura do torcedor. Como diz 

Yúdice (2006) em A conveniência da cultura, existem diversas apropriações da cultura 

na era global com vistas a diferentes interesses, sejam eles investimentos econômicos, 

turísticos, entre outros. Neste caso, é interessante perceber que há um interesse em 

fortalecer a cultura da torcida. Essa coesão desejada, no entanto, não foi tão nítida alguns 

dias antes da realização do Mundial no Brasil. Como já mencionado neste trabalho, 41% 

dos brasileiros eram contra a realização da Copa no Brasil dois meses antes de seu início.  

Nos dedicaremos, brevemente, à síntese de alguns aspectos que envolvem a 

torcida, as representações do Brasil e do brasileiro, os personagens heroicos e as possíveis 

críticas à competição, apresentadas pelas reportagens nesta pesquisa.  

A torcida apareceu em algumas reportagens, seja durante a locução off ou em 

imagens. Na série “jogadores”, o repórter mostra a força da torcida ao fazer um “coro” 

chamando Bernard. Em outra matéria do Jornal Nacional, ao tratar do jogo da Seleção 

Brasileira na cidade de São Paulo, a torcida paulista foi chamada pela emissora de 

exigente sem, no entanto, ter justificativas para tal atitude. Por fim, o “show das câmeras”, 

citado pelo repórter no primeiro jogo da Seleção na Copa, com cenas que destacam a 

torcida na arquibancada comemorando, representando “milhões de brasileiros”, como diz 

a reportagem. O SportsCenter também citou, mas de forma irônica, a “fama de 

impaciente” da torcida paulista, ao abordar as dificuldades que a Seleção Brasileira 

encontrou no jogo com a Sérvia. Em contrapartida, na reportagem da vitória sobre a 

Croácia foi feita uma introdução valorizando os torcedores que acompanhavam a Seleção 

no estádio (por meio de imagens).  

Representações do Brasil foram mostradas, sobretudo, na reportagem sobre o 

ensaio de abertura da Copa, a partir de elementos que fizessem “o público nacional se 

reconhecer”, como afirmou a entrevistada Joana Havelange, através de exibições do 

frevo, dança gaúcha, capoeira, samba, entre outras. O SportsCenter, sobre a preparação 
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em Fortaleza para o Mundial, explorou manifestações culturais (dança, música, 

artesanato) e atrações turísticas da cidade. Os dois programas também mostraram a festa 

dos brasileiros, na condição de torcedores, no primeiro jogo da seleção na copa: o Jornal 

Nacional ao reportar sobre “o show das câmeras” e o SportsCenter nas imagens (ao som 

de samba) que introduziram a reportagem sobre o dia seguinte à vitória contra a Croácia. 

Nestes casos, o brasileiro foi representado como o sujeito que gosta de festas e empolgado 

com o time nacional; e o Brasil como o país das festas e das belezas naturais. As 

contradições foram omitidas, embora o comentarista da ESPN, Antero Greco, satirizasse 

as representações apresentadas pela matéria, após sua exibição.  

Perfis de jogadores atuais e ex-jogadores marcantes da seleção mostraram 

sobremaneira a superação de desafios de personagens que venceram e chegaram à meta 

de atuar pela Seleção Brasileira. O Jornal Nacional exibiu a série especial de jogadores, 

mostrando a história de cada atleta que atuava no time do Brasil. No recorte estipulado 

por esta pesquisa, foi possível analisar três casos: Júlio César, Bernard e Fernandinho. 

Em dois casos, observamos uma verossímil comparação à trajetória narrativa da 

construção do herói, com personagens, elementos e momentos que demarcam roteiros de 

campeões. Em outra série, “História de campeões”, Leonardo e Bebeto foram 

representados como símbolos da união e da superação para a conquista do título mundial. 

Neymar também foi supervalorizado em uma das reportagens, superando Leonel Messi e 

Cristiano Ronaldo, conforme os elementos comparativos selecionados pelo repórter. No 

SportsCenter não observamos reportagens que focavam na apresentação mítica dos 

jogadores.  

Para concluir esta seção, destacamos alguns apontamentos sobre os aspectos 

negativos ou as críticas ao evento e à Seleção Brasileira. O Jornal Nacional, em dois 

momentos, citou problemas quanto à expectativa à Copa do Mundo: a baixa demanda por 

quartos de hotel, ocasionando a redução nos preços das diárias; e a preocupação de Jérôme 

Valcke com as obras de mobilidade urbana e arquibancadas em Natal. O primeiro caso, 

contudo, as causas da baixa procura por hospedagens não foram exploradas, focando mais 

precisamente em dados quantitativos. O segundo caso, a informação foi exibida em 

formato de nota, sem muito destaque. O SportsCenter, de forma mais dirigida, abordou 

três aspectos negativos: as preocupações com as manifestações um mês antes do início da 

Copa; o clima em Teresópolis; e as dificuldades do Brasil no jogo com a Sérvia. Sobre as 

manifestações, entrevistou Romário e o jornalista Jamil Chade, que deram um tom mais 
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crítico à reportagem. A segunda matéria mencionada tratou do clima frio, do vento, da 

neblina e das diferenças climáticas do local de treinamento comparativamente às cidades 

em que a Seleção Brasileira jogaria. Por fim, as críticas ao time do Brasil no jogo amistoso 

contra a Sérvia. De modo geral, o SportsCenter apresentou um posicionamento mais 

crítico nas matérias, seja pelo repórter ou pelo comentarista do programa. É importante 

considerar, contudo, a preocupação do âncora e do comentarista em neutralizar as críticas 

de outros jornalistas no caso da atenção especial de Felipão dirigida ao Paulo Soares 

(“Amigão”) e enfatizar a isenção praticada pelos mesmos. De todo modo, identificamos 

que, com a proximidade da Copa, algumas reportagens apresentaram um tom mais 

ufanista, mostrando maior empolgação da imprensa esportiva com a possibilidade de 

cobrir o maior campeonato de futebol do mundo.  

 

Algumas considerações da análise 

De forma resumida, podemos apresentar alguns pontos de aproximação e 

distanciamento dos discursos jornalísticos e publicitários na Copa do Mundo 2014, a 

saber: 

- Aproximações: Representações do Brasil e do brasileiro; Representação da torcida 

brasileira; Em muitas situações, os fiadores do discurso eram os mesmos; Uso de 

adjetivações, qualificando o torneio e os jogadores; O processo de narração/locução, em 

muitas ocasiões, apareceu de modo semelhante; Majoritariamente, omissão do contexto 

conflituoso do país e as relações com a Copa do Mundo.  

-Distanciamentos: Técnicas de produção de conteúdo; Posicionamento crítico do 

comentarista Antero Greco se distanciava dos demais discursos; A marca como objeto da 

publicidade e o fato como objeto do jornalismo, embora seus propósitos tenham se 

aproximado. 

Embora o engajamento almejado à Copa do Mundo tenha sido conquistado 

temporariamente e a realização do evento tenha sido um sucesso, a população continuou 

crítica à realização de megaeventos esportivos no Brasil, como as Olimpíadas, que dobrou 

a rejeição entre junho de 2013 a junho de 2016. Neste último período, a pesquisa feita 

pelo Datafolha18 mostrou que 63% acreditavam que este evento traria mais prejuízos que 

                                                

18 Disponível em:< http://m.folha.uol.com.br/colunas/bernardomellofranco/2016/07/1793415-desanimo-

olimpico.shtml?mobile>. Acesso em: 10 set. 2016. 
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benefícios para o país. A pluralidade de informações e a possibilidade de canais de 

comunicação dar voz à população emergem novos posicionamentos que não, 

necessariamente, são formados pelas mídias hegemônicas ou eles não se sustentam por 

muito tempo. 
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