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Resumo 

 

Este artigo analisa o discurso do jornal norte-americano The Wall Street Journal, a fim 

de identificar a maneira com que o veículo retratou a Copa do Mundo FIFA 2014, 

realizada no Brasil, entre junho e julho daquele ano. Procura-se verificar se um dos mais 

prestigiados jornais estrangeiros reproduz determinadas formas recorrentes de construção 

da identidade brasileira, as quais apontariam para um “estilo brasileiro de jogar futebol” 

(conceito fundado por Gilberto Freyre) ou para a ideia de que o Brasil seria “o” “País do 

futebol”, lugares-comuns que vêm sendo estabelecidos simbolicamente, por uma 

perspectiva de brasilidade essencialista e homogeneizadora. Além disso, buscam-se 

outras noções de brasilidade eventualmente produzidas e reproduzidas pelos discursos 

analisados. 
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Jornalismo, megaeventos esportivos e lugares-comuns  
 

Em estudo introdutório à sociologia dos megaeventos esportivos contemporâneos, 

o professor e pesquisador britânico John Horne indica que competições como os Jogos 

Olímpicos e a Copa do Mundo da FIFA podem manifestar valores simbólicos e oferecer 

fontes de reflexão cultural sobre identidade e representação (Horne & Mazenreiter, 2006). 

Neste sentido, a cobertura de um megaevento esportivo – ou uma reportagem acerca de 

uma figura ou de uma entidade esportiva (como um jogador ou uma seleção de futebol) 

– materializa-se como um espaço em que, além de “fatos”, “imaginações” (TUBINO, 

1999, p. 29) podem se disseminar. Sob esta perspectiva, deve-se lembrar que a imprensa, 

em muitos momentos, busca lugares-comuns para falar dos acontecimentos 
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(SCHUDSON, 1995), uma vez que os repórteres são “contadores de histórias” dotados 

de uma “autonomia relativa” (TRAQUINA, 2005, p. 125) no que diz respeito aos polos 

intelectual e econômico aos quais o “campo jornalístico” se inscreve – na acepção de 

Bourdieu (1997), citado em Traquina (2005, p. 22) –, sendo que essas histórias são 

compostas em meio às especificidades do jornalismo como atividade institucionalizada. 

Assim, o jornalismo pode construir e reconstruir a realidade por meio de seus 

discursos. Criar narrativas, identidades e diferenciações. Estabelecer ídolos, heróis e 

mitos. Fabricar vilões e celebridades. Humanizar atletas e torcedores e, desta forma, além 

de informar (pressuposto basilar à “ideologia jornalística” e ao ethos da profissão, como 

indica Traquina), pode buscar causar “sensações” em seu público, a fim de entretê-lo e 

de cativá-lo. A emoção, as homogeneizações e o reforço de lugares-comuns, então, 

podem adquirir centralidade na cobertura jornalística de um megaevento esportivo 

contemporâneo como uma Copa do Mundo de futebol – ou, ao menos, colocar-se 

paralelamente aos conteúdos informativos e de interesse público –, estabelecendo-se um 

movimento pendular entre os aspectos políticos, econômicos e sociais que envolvem o 

torneio e os aspectos esportivos e festivos que também o circundam (HORNE, 2014, p.4).  

Tendo isso em mente, este artigo busca verificar como o jornalismo internacional 

– notadamente, The Wall Street Journal – constrói “sentidos”, atribui “valores” e 

reproduz lugares-comuns em seus discursos acerca de um país sede de um espetáculo 

esportivo global como foi o Brasil em 2014, um anfitrião que vivenciava um momento 

paradigmático de sua história, em que os olhos do mundo se voltavam às suas capacidades 

dentro e fora dos gramados (MARQUES et. al., 2015). Neste contexto, objetiva-se 

perceber quais identidades brasileiras aparecem nos relatos de The Wall Street Journal 

acerca do Brasil, do futebol brasileiro e de seus habitantes e, deste modo, indicar quais 

lugares-comuns são (re)produzidos e quais discursos são “pressupostos” e 

“subentendidos” (DUCROT, 1987) como símbolos da “nação” e de um “ser” brasileiro 

nos textos sobre o evento.  

Parte-se da hipótese de que os discursos dos jornalistas estrangeiros reforçam 

determinadas representações essencialistas de brasilidade como o epíteto “País do 

futebol” (hipótese a qual, obviamente, pode ser negada ao final da pesquisa por sua 

natureza apriorística). Mas, por que o jornalismo produziria e reproduziria 

homogeneizações culturais? Na tentativa de responder a esse questionamento e com o 

objetivo de embasar a nossa suposição inicial, debruçamo-nos sobre as teorias do 
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jornalismo, estando especialmente fundamentados na perspectiva das teorias 

construcionistas e na perspectiva das teorias interacionistas apresentadas por Nelson 

Traquina (2005), segundo as quais os produtos jornalísticos são construções sociais bem 

mais complexas do que a “ideologia jornalística” sugere. 

 

O discurso jornalístico como construção social 

“News is part of the background through which and with people think.” 

Michael Schudson (1995, p. 15) 

A nossa proposta teórica reconhece, como faz Nelson Traquina (2005), que o 

trabalho jornalístico é altamente condicionado pelos polos intelectual e econômico do 

“campo jornalístico” (BOURDIEU, 1997), mas também considera que o jornalismo, 

devido à sua “autonomia relativa”, constitui-se em uma fonte de “poder”; logo, os seus 

profissionais detêm poder, tal que “os jornalistas são participantes ativos na definição e 

na construção das notícias, e, por consequência, na construção da realidade” 

(TRAQUINA, 2005, p. 26). Aqui, não será uma preocupação nossa retomar as diversas 

Teorias do Jornalismo (2005) apresentadas por Traquina, mas sim, observar que o autor 

reforça uma vertente de estudos sobre o fazer jornalístico que se fortalece a partir da 

década de 1970, as quais denomina “teorias construcionistas”.  

Essas teorias constituem um momento de virada na investigação acadêmica sobre 

o jornalismo, uma vez que opõem-se à perspectiva das notícias como distorção e 

manipulação da realidade (típicas das teorias de ação política); e opõem-se à teoria do 

espelho, uma das mais fundamentais e primeiras teorias do jornalismo, para a qual o 

jornalista deve apenas relatar os fatos da maneira como a realidade os desvela; ou seja, 

“as notícias são como são por que a realidade assim determina” (TRAQUINA, 2005, p. 

146), sendo o jornalista um comunicador desinteressado que simplesmente reportaria os 

acontecimentos. 

A rejeição à teoria do espelho pelos construcionistas ocorre, como explica 

Traquina, por três razões, as quais nos interessam para fundamentar as análises que 

desenvolvemos: 1) eles argumentam que é impossível estabelecer uma distinção radical 

entre a realidade e os veículos de mídia noticiosos, uma vez que as notícias ajudam a 

construir a própria realidade; 2) defendem a posição de que a própria língua não pode 

funcionar como transmissora direta do significado inerente aos acontecimentos 
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(aproximando-se de um dos pressupostos fundantes da Análise do Discurso Francesa, a 

qual nega a dicotomia saussereana entre a língua e a fala); e 3) afirmam que o jornalismo 

e os jornalistas estruturam inevitavelmente a sua representação dos acontecimentos 

devido à fatores variados, incluindo os aspectos de organização do trabalho jornalístico, 

o orçamento disponível para as coberturas e a própria maneira como os critérios de 

noticiabilidade se estruturam para responder à imprevisibilidade dos acontecimentos. 

É importante notar, contudo, que o paradigma das notícias como construção não 

implica que as mesmas sejam produtos ficcionais, oriundos da imaginação dos jornalistas, 

mas sim, toma-as como discursos sobre o “real” – isto é, inscritos à realidade social – 

marcados pelas convenções culturais que os cercam. Assim, “considerar as notícias como 

narrativas não nega o valor de as considerar como realidade exterior” (BIRD e 

DARDENNE, 1993, p. 265 apud. TRAQUINA, 2005, p. 169). Diante disso, entender as 

notícias como produtoras de histórias e de narrativas “imaginadas” (ANDERSON, 2008) 

– isto é, como dispositivos discursivos produtores e reprodutores de “narrativas de nação” 

(HALL, 1992) – não é, portanto, negar a sua potencialidade informacional, mas sim, 

sublinhar os aspectos intersubjetivos, polifônicos e interdiscursivos que a as pré-formam. 

Neste sentido, “a conceitualização das notícias como estórias (sic) dá relevo à 

importância de compreender a dimensão cultural das notícias” (TRAQUINA, 2005, p. 

170). O sociólogo Michael Schudson, em The Power of News (1995), também sobressalta 

este aspecto cultural do discurso jornalístico, sempre produzido por indivíduos 

circunscritos a uma teia de significados compartilhados socialmente, isto é, em relação às 

fontes de informação, a outros jornalistas e, obviamente, à realidade histórica e 

sociocultural que os circunda.  

The News, then, is produced by people who operate, often unwittingly, within 

a cultural system, a reservoir of stored cultural meanings and patterns of 

discourse. It is organized by conventions of sourcing – who is a legitimate 

source or speaker or conveyer of information to a journalist. It lives by 

unspoken preconceptions about the audience – less a matter of who the 

audience actually may be than a projection by journalists of their own social 

worlds. News as a form of culture incorporates assumptions about what 

matters, what makes sense, what time and place we live in, what range of 

considerations we should take seriously. (SCHUDSON, 1995, p. 14). 

 

Sob esta perspectiva, entender o texto jornalístico como produto das interações e 

das estruturas culturais às quais o mesmo se inscreve é fundamental para as análises que 

pretendemos desenvolver. Admitimos, desta maneira, que o jornalismo, através da 

linguagem, pode contribuir para a construção de determinados discursos sobre a 
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sociedade e a realidade social e, através desses discursos, pode retomar e reafirmar 

(mesmo que não propositadamente) determinadas interpretações a respeito da identidade 

e da cultura de um povo. Assim, os jornalistas podem produzir (e reproduzir) identidades 

culturais e sociais e reforçar (ou não) homogeneizações e lugares-comuns acerca de uma 

nação. A esse respeito, é importante que nos questionemos sobre como as relações 

linguísticas e não linguísticas inerentes aos discursos podem ser detectadas nos textos 

analisados. Isto é, como olhar para uma frase e captar o que está ali dito (posto) e o que 

fica implícito ao discurso do enunciador, a fim de que posteriormente se consiga avaliar 

a prevalência ou a inexistência das homogeneizações em um texto jornalístico.  

Um dos precursores da AD Francesa, o linguista Oswald Ducrot afirma que a 

língua não se realiza senão quando fornece um lugar de encontro para os indivíduos, ou 

seja, por um lado, considera a interação dos indivíduos por meio da linguagem e, por 

outro, reconhece na linguagem a capacidade de produzir essa interação. Ducrot (1987) 

argumenta que um dos elementos fundadores do discurso é, justamente, aquilo que não é 

dito no texto – ou seja, são os elementos “implícitos” ao discurso enunciado; aquilo que 

não está “posto”, mas se apresenta de maneira “comum” aos dois personagens do diálogo; 

um objeto de cumplicidade fundamental que liga entre si os participantes do ato 

comunicativo. Nesta perspectiva, o autor aponta para dois níveis de “implícitos” possíveis 

em um texto: os “pressupostos” e os “subentendidos” (DUCROT, 1987, p. 32).  

O ato de pressupor, segundo Ducrot, é uma tática argumentativa em que o locutor 

leva o destinatário a admitir o conteúdo pressuposto, impondo-lhe a adesão. O 

pressuposto, “[...] pertence antes de tudo à frase: ele é transmitido da frase ao enunciado 

na medida em que deixa entender que estão satisfeitas as condições de emprego da frase 

da qual ela é realização” (DUCROT, 1987, p.33). É, então, parte integrante do sentido 

dos enunciados, uma vez que não há como enunciar uma frase com pressupostos sem 

denunciar a sua presença: funciona como uma imagem da enunciação, uma imagem 

imposta ao ouvinte. O subentendido, por outro lado, aparece ligado à enunciação, ao 

componente retórico do discurso, constituindo uma opção de organização deste discurso 

e produzindo efeitos de sentido que surgem na interpretação e que resultam do 

reconhecimento daquilo que o locutor diz. Os subentendidos, neste sentido, constituem-

se no processo ao final do qual o alocutário resgata a imagem que o locutor quer lhe dar 

de sua fala, sendo perfeitamente possível que o interlocutor encadeie a continuidade do 

discurso enunciado a ele. 
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Logo, “[...] a pressuposição é parte integrante do sentido dos enunciados. O 

subentendido por sua vez, diz respeito à maneira pela qual esse sentido deve ser decifrado 

pelo destinatário” (DUCROT, 1987, p. 41). É possível, contudo, sinalizar um ponto em 

comum aos pressupostos e aos subentendidos. Tanto em um caso quanto em outro, é dada 

ao locutor a possibilidade de se retirar de sua fala. No primeiro caso, pela própria 

impossibilidade de o interlocutor dar continuidade ao discurso; no segundo, pelo fato de 

que o locutor poderá sempre apelar ao sentido literal de seu enunciado para negar que 

teve a intenção de comunicar este ou aquele conteúdo (LEBLER, 2016, p. 313). Isso 

significa que as nossas análises sempre poderão ser negadas em última instância, o que, 

por sua natureza intersubjetiva e inter-relacional, não as invalida.  

 

O “País do futebol” e a crise das identidades clássicas 

Antes de nos encaminharmos efetivamente à análises, é importante justificarmos 

o nosso problema de pesquisa. Entre os muitos discursos que compõem as noções de 

brasilidade, a ideia de que o Brasil seria o “País do futebol” adquiriu relevância no 

decorrer do século XX e tem chamado a atenção de acadêmicos que pesquisam o esporte 

neste início de século XXI. O socólogo brasileiro Ronaldo Helal (2014) indica que o 

epíteto é “repetido diversas vezes e vendido para o exterior como uma das imagens que 

melhor representa o nosso país” (HELAL, 2014, p. 18). A noção, segundo o autor, “foi 

uma construção social realizada por jornalistas e intelectuais em um momento de 

consolidação do estado-nação, acompanhada por formulações acadêmicas sobre a 

sociedade realizadas a partir dos anos 1930” (p. 18), momento em que se buscavam novas 

formas de conceituar o país. 

O sociólogo Gilberto Freyre, no texto “Foot-ball Mulato” (1938), colaborou para 

a fundação deste discurso (GUEDES, 2014; LOVISOLO & PEREIRA, 2014, p. 37) 

quando propôs um “estylo brasileiro de jogar futebol” e comparou este “estylo brasileiro”, 

em campo, a um estilo de “ser brasileiro” fora de campo – bem como a uma “formação 

social democrática” brasileira “como nenhuma” (isto é, “única” e diferente de uma 

alteridade estrangeira). O sociólogo pernambucano apontava “o” brasileiro – a partir de 

uma perspectiva essencialista e homogeneizadora (ORTIZ, 2013, p. 621) – como um 

“ser” (nas citações a seguir, utiliza-se a grafia original do texto de Freyre): 

Rebelde a excessos de ordenação interna e externa; a excessos de 

uniformisação de geometrisação, de standardização; a totalitarismos que 

façam desaparecer a variação individual ou espontaneidade pessoal. No foot-

ball como na política, o mulatismo brasileiro se faz marcar por um gosto de 
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flexão, de surpresa, de floreio que lembra passos de uma dansa e de 

capoeiragem. Mas sobretudo que permita o improviso, a diversidade, a 

espontaneidade individual (FREYRE, 1938). 

 

Helal afirma, contudo, que o epíteto merece uma “investigação cuidadosa em um 

contexto de fragmentação das identidades e de globalização dos processos 

comunicacionais e culturais”, uma vez que “contém uma expressiva força simbólica que 

contribui para a construção de nossa identidade” (HELAL, 2014, p. 18).  

Em um cenário, portanto, de fragmentação das identidades (HALL, 1992) e em 

um período em que alguns cientistas sociais suspeitam de uma “crise das identidades 

clássicas” (CANCLINI, 2006), o presente artigo buscará verificar se The Wall Street 

Journal, um dos mais prestigiados jornais estrangeiros, reproduz esse lugar-comum em 

sua cobertura da Copa do Mundo FIFA 2014 e, além disso, quais outras identidades foram 

reforçadas (ou mesmo produzidas) a respeito do Brasil e dos “brasileiros” nos textos 

veiculados em wsj.com durante o período do Mundial. A seguir, apresentamos a análise 

do discurso de três reportagens em que as noções de brasilidade compareceram. Os textos 

selecionados são de dois momentos-chave na cobertura de um megaevento: a expectativa 

dos dias que antecedem ao início dos jogos e o “balanço” feito pelos jornalistas no período 

final do torneio (HORNE, 2014, p. 4). 

 

O discurso de The Wall Street Journal na Copa do Mundo FIFA 2014 

A reportagem do jornalista Matthew Futterman “The World Cup: Continental 

Divide”, publicada no dia 05 de junho de 2014, em wsj.com, há uma semana da abertura 

da competição, apresenta trechos em que determinadas noções de brasilidade se 

manifestam, sobretudo por meio do futebol, como veios de identificação nacional. 

Futterman é repórter de esportes de The Wall Street Journal e esteve no Brasil para a 

cobertura do megaevento. O jornalista aborda as chances das seleções sul-americanas de 

vencerem o torneio e compara o futebol sul-americano ao futebol europeu, afirmando que 

a rivalidade entre ambos estaria mais forte do que nunca no Mundial: “The Europe vs. 

South America rivalry is stronger then ever”, introduz a linha-fina da publicação. 

Os parágrafos iniciais do texto citam uma entrevista de Pelé em que o intitulado 

“mais famoso embaixador do país” [“the country’s most famous ambassador, the man 

known as the greatest soccer player ever”] havia demonstrado expectativa por uma final 

entre seleções sul-americanas:  
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Pelé is dreaming of South American glory.  

A little more than a month before the start of the World Cup in Brazil, the 

country’s most famous ambassador, the man known as the greatest soccer 

player ever, stood in a Miami art studio and spoke of his reveries of a final 

between the two powerhouses of South American soccer, Argentina and 

Brazil. Pelé, of course, would prefer that Brazil win, just as it did three times 

when he played.  

Another dream would be for Brazil to beat Uruguay in a late round, thereby 

avenging its loss in the final in 1950, the last time Brazil hosted the World 

Cup. That loss left Pelé’s father and all of his father’s friends in tears. Pelé 

was nine years old at the time. It remains one of his earliest memories of 

seeing growing men cry (FUTTERMAN, 2014a).  
 

O trecho reforça, então, uma memória acerca da rivalidade entre Brasil e 

Argentina, as “forças da casa” [“powerhouses”] latino-americanas, bem como resgata o 

duelo histórico entre as seleções de Brasil e Uruguai na Copa do Mundo de 1950. Neste 

segundo caso, subentende-se (DUCROT, 1987) aos leitores a ideia de que uma derrota 

no futebol, especialmente uma derrota em casa como a de 1950, seria capaz de fazer os 

“brasileiros” – metonimicamente representados nas figuras do pai de Pelé e dos amigos 

do pai de Pelé – chorarem. A ideia implícita à frase, então, é a de que “brasileiros” adultos 

seriam capazes de ir às lágrimas por uma derrota no futebol. Uma vitória, por outro lado, 

vingaria o episódio de 1950. 

Nos parágrafos subsequentes, o jornalista introduz a “tese” a partir da qual 

constrói o argumento central defendido na reportagem: a ideia de que, à exceção do 

Brasil, o continente sul-americano já não produz mais os melhores jogadores e os 

melhores times de futebol. Utilizando adjetivos como “quixotic”, o texto pressupõe que a 

esperança de determinados latino-americanos de vencerem o torneio estaria circunscrita 

a um campo idílico e romântico, tornando-se, até mesmo, impraticável caso as seleções 

da América do Sul não adotassem também uma preocupação com os aspectos táticos e 

técnicos do jogo: 

“We have a very big responsibility,” Pelé said. “Everyone in our country 

wants to see Brazil win.”  

Such visions have been sweeping South America on the eve of the World Cup, 

which begins Thursday when Brazil faces Croatia in São Paulo. From Bogotá 

to Buenos Aires, in Quito, Santiago and Salvador, there is a hope, however 

quixotic, that South America will rise the year to become the world’s 

dominant soccer continent. They would lay waste to the giants of Europe, with 

their lecture about technical superiority, and how it trumps the creativity and 

flair that South Americans have brought to the game for a century. That more 

disciplined approach is spreading (FUTTERMAN, 2014a).  

 

 Compreendendo, então, o Mundial como uma fonte de produção e reprodução de 

identidades e diferenciações, Matthew Futterman indica que o futebol “de resultados” e 
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uma “abordagem mais disciplinada” [“more disciplined approach”] praticados pelos 

europeus estariam se sobrepondo ao futebol “individual e criativo” praticado pelos latino-

americanos. Em uma tentativa de validar a sua argumentação, o texto utiliza citações 

diretas de falas de Pelé e do ex-jogador argentino Mário Kempes: 

For decades, conventional wisdom has held that South America, the land of 

street soccer, Futsal (a miniature version of the game played with a small ball, 

heavy ball) and foot-volleyball, produces the greatest players. But with the 

exception of Brazil, Europe now produce the greatest teams, with their 

hierarchical training academies and sophisticated coaching. This is the land 

that created the patient defensive juggernauts from Germany and Italy, and 

the Netherlands’ “Total Football” revolutionaries, who created a system in 

which any player plays any position at any time, like a machine with 

interchangeable parts. 

South America has always celebrated individual style as much as results. This 

is the continent that produced magicians like Pelé and Diego Maradona, who 

could make the ball dance over the heads and through the legs of their 

European opponents. 

However, as more South American players have infiltrated the European 

league, South America’s best national teams have begun to take a far more 

disciplined and results-oriented approach to international competition. 

“Now winning is more important and it trumps the way you achieve it,” said 

Mario Kempes, the ESPN commentator and former star striker for Argentina 

when la Albiceleste (“sky and blue whites”) won on home soil in 1978. 

“Unfortunately for soccer, the style doesn’t matter so much.” 

Pelé himself noted the shift in emphasis even in Brazil, a country whose 

unstoppable strikers have always been its magic bullet. “This year, for the 

first time in history, Brazil is better from midfield to the back than it is in the 

front,” he said (FUTTERMAN, 2014a). 

 

O jornalista afirma, então, que essa mudança de postura das seleções sul-

americanas estaria produzindo resultados tangíveis [“tangible results”], apesar de ser algo 

que poderia se contrapor às “inclinações culturais da América do Sul” [“South America’s 

cultural leanings”]: 

While it might go against South America’s cultural leanings, that shift is 

producing tangible results. Brazil, Argentina, Uruguay and Colombia hold 

four of the top eight spots in FIFA’s current world ranking. Those four teams 

and Chile are all in the top 10 on the other major, more complicated ranking 

system table, where Brazil holds the top spot (FUTTERMAN, 2014a).  

 

Para além dessas diferentes “inclinações culturais” e dessa dicotomia entre um 

futebol europeu apolíneo e um futebol sul-americano dionisíaco (resgatando 

interdiscursivamente a categorização elaborada por Gilberto Freyre, e depois incorporada 

por outros autores como o cineasta italiano Pier Paolo Pasolini ou pelo brasileiro José 

Miguel Wisnik), Futterman elenca outras vantagens que as seleções europeias, e mesmo 

a seleção brasileira, teriam em relação aos demais rivais sul-americanos. Segundo o 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

jornalista de WSJ, a melhor explicação para os cinco títulos em copas do Mundo do Brasil 

e os três títulos em Copas do Mundo da Alemanha talvez seja o tamanho de suas 

populações. É interessante notar como a ideia de que somos uma “nação obcecada pelo 

futebol” é reforçada pelo repórter norte-americano na frase “Brasil is the world’s largest 

soccer-obsessed country”: 

Europe accounts for 13 of the 32 World Cup teams this year. Also, it has more 

big countries, and thus deeper talent pools, than South America. The best 

explanation for Brazil’s five world championships and Germany’s three may 

be their populations. With more than 200 million people, Brazil is the world’s 

largest soccer-obsessed country. But South America’s next largest country is 

Colombia at 48 million, followed by Argentina with 42 million. There are 

seven European countries with populations of 45 million or more, including 

Germany with 82 million (FUTTERMAN, 2014a).  

 

A riqueza do país também implicaria nos resultados em campo, de acordo com o 

jornalista, uma vez que geraria mais dinheiro para os treinamentos: 

Wealth matters, too, since it produces more money for training at every level. 

Uruguay has the highest South American per capita SDP, but it is the 44th in 

the world on that category, according to the International Monetary Fund 

rankings. Europe accounts for 14 of the top 25 wealthiest countries on the 

IMF list. 

Despite Europe’s innate advantages, its soccer establishment has been awed 

by South America’s stars since the 1950s. That’s when Uruguay’s Juan 

Alberto Schiaffino went to AC Milan and Argentina’s Alfredo Di Stefano went 

to Real Madrid, becoming the first major international transfers. More 

recently, Brazil’s Romario, Ronaldinho and Kaka, Argentina’s Messi, 

Uruguay’s Diego Forlán and Colombia’s Radamel Falcao have all either won 

or landed near the top five in FIFA Player of the Year balloting.  

“You watch them on the beaches and streets, and it’s just football everywhere 

down there,” said Andy Roxburgh, a Scot who served as the technical director 

for the European soccer confederation from 1994 to 2002. Roxburg believes 

South American soccer genius comes from taking different elements of the 

game than Europeans do (FUTTERMAN, 2014a). 
 

Nota-se, então, como o jornalista de The Wall Street Journal reforça determinadas 

representações vinculadas ao epíteto “Brasil: o País do Futebol”, como a ideia de que 

todos no país seriam “obcecados” pela modalidade esportiva. O trecho em que Futterman 

cita a frase do escocês Andy Roxburgh [“You watch them on the beaches and streets, and 

it’s just football everywhere down there”] também subentende tal noção e carrega a 

possibilidade de reforçar tal imaginário aos leitores de WSJ. Ademais, a ideia de que 

possuímos um “estylo brasileiro” (FREYRE, 1938) de jogar, vinculado pelo autor a um 

estilo latino-americano de “criatividade e individualidade”, em contraposição a um estilo 

europeu, também se fazem presentes (apesar de certa ambiguidade em momentos nos 

quais o autor ora exclui ora inclui os brasileiros da categoria “futebol sul-americano”).   
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Essa questão do estilo é reforçada em outra reportagem de Futterman publicada 

antes do início do megaevento, no dia 11 de junho, véspera do jogo inaugural da 

competição, disputado entre Brasil e Croácia na Arena Corinthians. O texto “FIFA 2014 

World Cup: The Football Can Finally Begin” apresenta as expectativas para o 

desempenho da Seleção Brasileira em seu primeiro jogo no Mundial “após quase uma 

década de planejamento, quatro anos de ansiedade, protestos, greves, mortes [de 

operários] em construções e uma série de outros obstáculos”: 

After nearly a decade of planning, four years of anxiety, riots, strikes, 

construction deaths and a host of other obstacles, there will be a World Cup 

soccer match on Thursday, when host Brazil takes Croatia in the opener here 

at the Arena Corinthians. 

If form holds, much of the anxiety about overspending will dissipate once the 

referee blows the opening whistle. It will give way to an entirely new anxiety 

– whether the home team will perform up to expectations.  

 For Brazil, that means only one thing: seven victories that culminate in a 

championship in Rio July 13 (FUTTERMAN, 2014b).  

 

 Nesse trecho inicial, o autor argumenta que a ansiedade dos brasileiros em relação 

à capacidade do país de sediar o evento se dissiparia assim que o árbitro apitasse o início 

do jogo [“If form holds, much of the anxiety about overspending will dissipate once the 

referee blows the opening whistle”]. Evidenciar-se-ia, então, uma nova expectativa, 

segundo Futterman, relacionada ao desempenho do selecionado brasileiro em campo [“It 

will give way to an entirely new anxiety – wheteher the home team will perform the 

expectations. For Brazil, that means only one thing: seven victories that culminate in a 

championship in Rio July 13”]. A ideia de que o sucesso em campo poderia fazer com 

que os “brasileiros” esquecessem os problemas aos quais o evento esteve inserido desde 

o início fica subentendida ao trecho. 

 Após esse introito, o jornalista destaca que somente três nações-sede de Copas do 

Mundo haviam sido campeãs em casa nos últimos quarenta anos, mas lembra que os jogos 

de abertura, como o que ocorreria no dia seguinte entre Brasil e Croácia, vinham sendo 

experiências positivas aos anfitriões. Os prognósticos para o jogo seguem por mais alguns 

trechos, com Futterman apresentando dados e números da seleção croata e descrevendo 

os principais desafios que os brasileiros enfrentariam naquele duelo de estreia e nas 

demais partidas da competição. A grande questão para os “brasileiros”, segundo ele, seria 

o estilo de jogo da seleção: 

The biggest question for the Brazilians may be their style. Will they live up to 

their reputation for playing the world’s most beautiful soccer, or take it easy 

on the acrobatics, play more defensively, and prioritize winning a sixth world 
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championship? Scolari has made his priorities clear. The only beautiful 

soccer, he has been saying lately, is winning soccer (FUTTERMAN, 2014b). 

 

No dia 11 de julho, três dias após a derrota da seleção brasileira para a seleção 

alemã e dois dias antes do encerramento do torneio, a repórter chinesa Loretta Chao, 

correspondente de The Wall Street Journal no Brasil entre setembro de 2012 e março de 

2015, escreveu o artigo “Brazil Gets a Proper Introduction to the Rest of the World”. O 

título e a própria linha-fina do texto [“Sports Tourists Can Be the Start of a 

Transformation for a Developing Nation”] indicam o tom positivo do “balanço” feito pela 

repórter acerca do Mundial no país. Essa conotação positiva fica “pressuposta” 

(DUCROT, 1987) no uso do adjetivo “Proper”, na locução “Proper introduction”.  

A derrota para a Alemanha e os gastos excessivos com os doze estádios utilizados 

no Mundial são ressaltados no lide da reportagem. O texto é escrito em primeira pessoa 

e, em seus parágrafos iniciais, apresenta experiências anteriores da repórter, que também 

foi correspondente de WSJ na China de junho entre 2007 e setembro de 2012, 

oportunidade em que cobriu os Jogos Olímpicos de Verão de 2008 realizados em Pequim. 

Chao afirma que, por mais distantes que Brasil e China estejam, os dois países têm coisas 

em comum: a maior parte de seus cidadãos nunca deixaram o país, falam apenas o idioma 

local e conhecem pouco a respeito do mundo fora dali (ou sobre como o mundo os 

percebe): 

Brazil blew its chance to win a sixth World Cup while spending $11.5 billion 

for 12 oversized stadiums. But in the process the country gained something 

important: a proper introduction to the rest of the world. After covering global 

sporting events – the World Cup in Brazil and the 2008 Beijing Olympics – 

I’ve learned that a huge influx of tourists can be the start of a transformation 

for a developing nation. 

As different and distant as they are from each other, China and Brazil have 

some things in common: Most of their citizens never have left the country, 

speak one language and know little of the outside world – or about how the 

outside world perceives them. […] 

Like China, Brazil’s image abroad is overly simplified because the country 

has relatively limited exposure to the outside World. Though Brazil has a 

vibrant and fast-growing Internet culture, language barriers hinder cross-

border interaction. And while millions have moved out of poverty over the late 

decades, few are wealthy enough to travel extensively (CHAO, 2014).  

 

A jornalista afirma, então, que a imagem do Brasil é extremamente simplificada 

no exterior por conta das dificuldades dos estrangeiros em relação à língua e porque o 

número de visitantes ao país era baixo se comparado ao de países desenvolvidos como os 

Estados Unidos. O futebol e a violência seriam uma das primeiras coisas que os 

estrangeiros associariam à nação, de acordo com a repórter: 
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And though soccer may be one of the first thing foreigners associate with 

Brazil, violent crime is close second. Films such as “City of God” and “Elite 

Squad” have popularized negative images of Brazil and I’m constantly 

bombarded by with questions about safety from friends outside the country. 

It’s widely known that Brazil needs to invest heavily in public security, 

education and medical care. But now, Cup tourists are talking about more 

than soccer and violence. They are marveling at Brazil’s many natural 

wonders, the beautiful shorelines, friendly people, plentiful beer and bowls of 

sorbet made from açaí berries (CHAO, 2014). 

 

 Para legitimar a sua argumentação, a repórter cita uma pesquisa segundo a qual 

98% dos turistas que vieram ao Brasil disseram que retornariam e afirma que, com a 

Olímpiada no Rio de Janeiro em 2016 se aproximando, o interesse dos estrangeiros em 

relação ao país tendia a aumentar. O intercâmbio cultural entre pessoas de diferentes 

nações durante o Mundial também é ressaltado por Loretta Chao, além da ideia de que, 

após a derrota para a Alemanha, o epíteto “país do futebol” pudesse ter ficado manchado, 

dando lugar ao que ela chama de uma “nova identidade” brasileira: um país que pode ser 

problemático mas é diverso, multifacetado e em última análise mais bonito do que o seu 

jogo de futebol. 

Cultural exchanges – the kind that are only possible in these mass meetings 

of people from different nations – can teach us about the world and about 

ourselves. Many Brazilians may be justified in being unhappy about money 

wasted on the World Cup, but the cross culture conversations from the past 

month won’t soon be forgotten.  

Maria Clara dos Santos, a resident of one of Rio’s most populous favelas 

whom I met while reporting, has acted as something of an ambassador for 

Rio’s slums during the World Cup. She lets tourists stay in her home and has 

hosted reporters and TV crews in her house almost daily, hoping to show the 

world that her community is about a lot more than just drugs and violence. 

In doing so, she told me she learned a lot about Brazil, too. For example, she 

discovered from conversations with visitors that there are well-funded 

programs for Brazilians to study abroad. “These scholarships are for 

Brazilians who already have the means to go [overseas],” she said. “I think 

we should leave those people here, and take those who don’t have the means 

to go.” 

Brazil’s collapse against Germany may have tarnished its reputation as the 

“país do futebol,” or country of soccer. But perhaps it has gained a new 

identity as a country that may be troubled but is diverse, nuanced, and 

ultimately more beautiful than its soccer play (CHAO, 2014).  

 

Considerações Finais 

 

Os textos analisados, então, nos possibilitam dizer que, nos dias antecedentes ao 

início do megaevento, houve o reforço de determinadas noções de brasilidade 

essencialistas vinculadas ao epíteto “País do futebol”. Demarcou-se a ideia de que somos 

um “país obcecado pelo futebol” [“soccer-obsessed country”]; um local em que pessoas 
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adultas – metonimicamente tomadas como representantes da nação – seriam capazes de 

chorar por uma derrota em campo em um Mundial; e, ademais, um país em que as tensões 

e os conflitos sociais como os que envolveram o torneio poderiam se dissipar caso os 

resultados em campo fossem alcançados e a Seleção Brasileira se sagrasse campeã ao 

final do evento.  

A ideia de que seríamos representantes de um “estylo brasileiro” de jogar futebol 

também é destacada, contudo, os repórteres a colocam em dúvida antes mesmo do início 

do evento, como no texto de Matthew Futterman, e sobretudo após o 7 a 1 para os alemães. 

Em reportagem publicada três dias após a derrota para a Alemanha na semifinal do 

torneio, esse questionamento se amplia e o Brasil é descrito como um país que, apesar de 

suas contradições e problemas, é diverso, multifacetado e em última análise mais bonito 

do que o seu jogo de futebol [“a country that may be troubled but is diverse, nuanced, 

and ultimately more beautiful than its soccer play”].  

A repórter Loretta Chao busca se afastar do que chama de imagens “simplificadas” 

do Brasil no exterior, mas acaba reforçando outras noções estereotipadas como as de que 

possuiríamos belezas naturais e a de que seríamos um povo amistoso e receptivo, 

discursos fundadores os quais aparecem já nos primeiros relatos estrangeiros acerca do 

Brasil, como a Carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei Dom Manuel, datada de 1500.  

Confirma-se, portanto, mesmo que provisoriamente, a hipótese de que os 

discursos dos jornalistas estrangeiros reforçam determinadas representações 

essencialistas de brasilidade, entre as quais figura o epíteto “país do futebol”. Contudo, 

denota-se a possibilidade de que, efetivamente, tal discurso esteja arrefecendo, sobretudo 

no que diz respeito à ideia de que praticaríamos o “jogo bonito” [“the world’s most 

beatiful soccer”], como suspeitam alguns autores da comunicação esportiva brasileira, o 

que poderá ser comprovado a partir de um corpus de análise mais abrangente. 
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