
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

Arthur Franco e Silva 

 

 

 

Megaeventos esportivos, mídia e escola: a copa do mundo de futebol no 

Brasil e os processos de produção de subjetividades de um grupo de 

alunos do ensino médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São João Del-Rei 

2016 



Arthur Franco e Silva 

 

 

 

 

Megaeventos esportivos, mídia e escola: a copa do mundo de futebol no 

Brasil e os processos de produção de subjetividades de um grupo de 

alunos do ensino médio 

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de 

Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de São João Del-

Rei como parte do processo de obtenção 

do título de mestre em Educação. 

 

 

Área de concentração: Processos Socioeducativos e Práticas Escolares 

Orientadora: Professora Doutora Giovana Scareli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São João Del-Rei 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pelo Setor de Processamento Técnico da Divisão de Biblioteca da 

UFSJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arthur Franco e Silva 

 

 

 

 

Silva, Arthur Franco e 

S586m   Megaeventos esportivos, mídia e escola: a copa do mundo de futebol no Brasil e os processos 
de produção de subjetividades de um grupo de alunos do ensino médio [manuscrito] / Arthur Franco 
e Silva .– 2016. 

132f.; il. 

Orientador: Giovana Scareli. 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de São João Del – Rei. Departamento de 
Educação. 

Referências: f. 133-141. 

1. Eventos esportivos 2. Mídia 3. Escola 4 Produção de subjetividades I. Scareli, Giovana 
(orientador) II. Universidade Federal de São João del – Rei - Departamento de Educação III. Título 

CDU: 37:796.06 



 



Agradecimentos 

 

Aos meus pais, Francisco e Márcia, que são exemplos de luta na simplicidade de 

cada dia de trabalho. Procuro ter o respeito, a dignidade e o amor pelo trabalho que 

vocês têm. À minha irmã Bárbara com seu jeito aguerrido e que me provoca a ser mais 

tolerante e cuidadoso. A essas três pessoas agradeço o amor e todos esses anos juntos. 

À minha professora e orientadora, Giovana Scareli, pela dedicação, delicadeza, 

compreensão dos meus limites e por compartilhar e proporcionar tantas experiências 

nesses anos. Esse trabalho é nosso! 

Às minhas avós, Cecília e Dirce, pela fé e pelas orações em meu nome. Ao meu 

avô Mário, que sempre me incentivou a estudar e foi meu maior exemplo de sabedoria, 

“o caminho da roça até a escola era a pé e demorava bastante, mas valia a pena”. 

Aos participantes da pesquisa, Alice, Amanda, Bárbara, Isabella, Jorge e 

Suzanne. Agradeço cada encontro em que trocamos nossas ideias e o envolvimento de 

todos vocês. À Escola Estadual Dr. Viviano Caldas e à diretora Ana Paula Costa 

Ladeira pela prontidão em acolher nossa entrada na escola.  

Aos professores da banca, Andrea Versuti e Wanderley Cardoso de Oliveira pela 

leitura atenciosa e por todas as contribuições nesse processo. As indicações na 

qualificação foram fundamentais para o meu aprendizado e para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

À minha namorada Paula, pelo companheirismo, por aturar a falação sobre os 

autores que eram estudados, por ouvir e dar corda ao meu entusiasmo com o que estava 

acontecendo durante a pesquisa. 

Aos companheiros de GEFI, pela amizade e por todos os encontros em que 

debatemos a cartografia, os textos de Deleuze e Guattari, dentre outros. Aos amigos, 

velhos e novos, pelos momentos de alegria e de boas risadas. Vítor, Pedrão, Thalita, 

Carol, Biel, DaTê, Dedé e Waldir pelas boas conversas quando a barra ficava pesada. 

Aos professores do Mestrado em Educação: Écio, Laerthe, Gilberto, Paulo, 

Giovana, Priscila, Wanderley, Lúcia Helena e Márcia pelos conhecimentos 

compartilhados nas disciplinas. 



À FAPEMIG, pelo financiamento e apoio à pós-graduação. 

A todos os servidores da UFSJ. À secretaria do PPEDU, ao pessoal da biblioteca 

e ao pessoal que se dedica ao cuidado do espaço da universidade.  

Agradeço a Deus por me dar vida e por me proporcionar tudo o que escrevi 

acima. 

Obrigado! 



Resumo 

 

O Brasil está, desde 2007, sediando eventos esportivos de grande conjuntura material e 

simbólica como os Jogos Pan-americanos (2007), a Copa do Mundo de Futebol (2014) e 

os Jogos Olímpicos (2016), os dois últimos classificados como megaeventos esportivos. 

Em tal conjuntura, os meios de comunicação de massa e as tecnologias digitais de 

informação e comunicação cumprem o papel de informação e de circulação de fatos que 

envolvem a organização dos megaeventos esportivos de diferentes maneiras. No cenário 

de convergência das mídias e de cibercultura, nos propomos a habitar o território escolar 

para acompanharmos processos de produção de subjetividade de jovens estudantes de 

uma escola pública do município de Prados-MG, a Escola Estadual Dr. Viviano Caldas. 

Desenvolvemos o estudo com a perspectiva metodológica da cartografia, amparados 

teoricamente por Deleuze e Guattari. A produção de dados foi feita com a formação de 

um grupo de discussão presencial com alunos do segundo ano do ensino médio, além de 

um grupo na rede social facebook com esses mesmos alunos. Dialogamos com 

diferentes perspectivas para a fundamentação teórica da discussão que envolve a relação 

entre megaeventos esportivos, mídia e escola e os processos de produção de 

subjetividades. Passamos por estudos que analisam a conjuntura material e simbólica 

dos megaeventos esportivos, os meios de comunicação de massa, a cibercultura, a 

cultura da convergência e os estudos das mediações para o acompanhamento do 

processo de produção de subjetividade dos integrantes da pesquisa. Nesse processo, 

apontamos que as diferentes mediações compõem nossas linhas num complexo fluxo de 

movimentos de pensamento. Assim, a escola é tida como um espaço importante para a 

reflexão sobre os acontecimentos que perpassam nossas vidas. 

 



Abstract 

Since 2007, Brazil is hosting sporting events of great situation material and symbolic as 

the Pan American Games (2007), the World Cup (2014) and the Olympics Games 

(2016), the latter two classified as mega sporting events. In such situation, the media 

and digital technologies of information and communication play the role of information 

and movement of facts involving the organization of mega sporting events in different 

ways. In the scenario of media convergence and cyberculture, we propose to inhabit the 

school grounds to keep pace the subjectivity production processes of young students 

from a public school in the city of Prados, Minas Gerais, the State School Dr. Viviano 

Caldas. We developed the study with cartographic methodological perspective, 

theoretically supported by Deleuze and Guattari. The production data were made with 

the formation of a discussion group with the high school students and a group in the 

social network facebook. We dialogue with different perspectives to the theoretical 

foundation of the discussion that involves the relationship between mega sporting 

events, media and school and the subjectivity production processes. We went through 

studies that analyze the material and symbolic context of mega sporting events, mass 

media, cyberculture, convergence culture and studies of mediation to monitor the 

subjectivity production process of subjects. In this process, we pointed out that the 

different mediations make up our lines in a complex flow of movements of thought. The 

school is seen as an important space for reflection on the events that pervade our lives. 



Lista de figuras 

 

Figura 1: Foto do Zagueiro David Luiz após a semifinal da copa do mundo ...............61 

Figuras 2 e 3: Fotografias das salas da Escola Dr. Viviano Caldas ..............................76 

Figura 4: Forma de divisão entre turmas proposta pela escola .....................................78 

Figura 5: Imagem do grupo criado no facebook ...........................................................81 

Figuras 6, 7, 8 e 9: Murais da escola no dia 26/05/2014 .............................................104 

Figuras 10, 11 e 12: Fotografias que ilustram o mural da escola no dia 09/06/2014 ..105 

Figuras 13 e 14: Fotografias do momento em que assistíamos o documentário “A 

Caminho da Copa” ........................................................................................................105 

Figura 15: Publicação sobre a música oficial da copa com os comentários de dois 

estudantes ......................................................................................................................113 

Figura 16: Página da revista Carta Capital do dia 12/06/2014 ....................................117 

Figuras 17: Publicação de uma aluna no grupo do facebook no dia 13/06/2014 ........118 

Figuras 18, 19, 20 e 21: Imagens de sites que foram acompanhados na pesquisa ......120 

Figura 22: Momento de avaliação da realização da copa do mundo ...........................123 



Lista de Siglas 

 

COB 

 

Comitê Olímpico Brasileiro 

COI Comitê Olímpico Internacional 

CONFEF Conselho Federal de Educação Física 

FIFA  Federação Internacional de Futebol Associado 

PAC Plano de Aceleramento do Crescimento 

TCU Tribunal de Contas da União 

TDICs Tecnologias digitais de Informação e Comunicação 

 



Sumário 

 

Quando começa uma paixão? ......................................................................................12 

 

Capítulo 1 – Tempos de Megaeventos Esportivos no Brasil – 2007/2016: a Copa do 

mundo de Futebol da FIFA/2014 ................................................................................17 

1.1 – Algumas definições ...............................................................................................17 

1.2 – O engendramento da copa do mundo de futebol masculino da FIFA: o esporte 

espetáculo .......................................................................................................................19 

1.3 – O Acontecimento Copa do Mundo de Futebol na Sociedade de Consumo ...........26 

1.4 – Legados dos megaeventos esportivos: o que iremos herdar? ................................32 

1.5 – Megaeventos esportivos e Educação Física Escolar: possíveis relações e 

contradições ....................................................................................................................38 

 

Capítulo 2 – Cibercultura e Cultura da Convergência: a informação 

desterritorializada e disponível ...................................................................................48 

2.1 – Cibercultura, ciberespaço e conhecimento descompartimentalizado ....................51 

2.2 – Cultura da Convergência e participação interativa ................................................56 

 

Capítulo 3 – Habitando o território e acompanhado processos de produção de 

subjetividades ................................................................................................................66 

3. 1 – Caminhando nas linhas cartográficas ...................................................................70 

3.2 – Caracterização dos dispositivos e dos instrumentos de pesquisa ..........................72 

3.3 – Começa o jogo... ....................................................................................................75 

3.4 – O encontro com o Segundo ano Suíça....................................................................77 

3.5 – Primeira reunião do grupo de discussão ................................................................78 

 3.5.1 – O questionário como disparador das discussões .....................................82 

3.6 – Primeira reunião do grupo de discussão: o bate-bola da conversa ........................91 

3.7 – Segue o jogo: O documentário “A caminho da Copa” em campo ......................104 

3.8 – Segundo tempo do jogo – A Copa do Mundo de Futebol....................................116 

 

Considerações sobre a partida: prorrogações ..........................................................126 

Referências ..................................................................................................................134 

Apêndices .....................................................................................................................142 



12 

 

Quando começa uma paixão? 

 

Parto da pergunta, mas não pretendo respondê-la. Creio que para começar a 

narrar esta dissertação seja importante mostrar que relações se estabeleceram e estão em 

percurso na minha vida.  

 Arthur, assim fui nomeado pelos meus pais. Antes de nascer eles já haviam 

estabelecido este nome. Mas o que tal fato tem a ver com a dissertação e futebol? Já 

nasci no meio de uma relação com o esporte citado. Cresci ouvindo que meu nome era 

uma homenagem a um jogador de futebol, do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, o 

Zico.  

 Cresci ouvindo histórias da equipe rubro-negra. Narrações do rádio, vitórias, 

derrotas, os rivais, os grandes embates com os times de Minas Gerais, as escalações dos 

times campeões, datas, nomes de jogadores, de presidentes que ergueram ou afundaram 

o clube. Meu pai e meu avô participam dessa “contação de histórias”. 

 A cada episódio, uma imaginação. Fui crescendo, e passei a praticar o futebol. 

Na rua, no clube, no campo da cidade, na quadra, na escola, na várzea, no futebol 

amador, na universidade. Conforme as formas de contato com o futebol iam 

aumentando, passei a acompanhar pela TV. A essa altura do campeonato meu time já 

estaria definido. Minha mãe fez o papel de mostrar que não era pra tanto, que não 

precisava exagerar na paixão pelo futebol. Se dizia vascaína. E na derrota do Flamengo, 

em que eu ficava um tanto aborrecido, ela mandava: “Vai ficar assim por causa de 

jogo?! “Pode parar com essa doença!”  

Na rua tinha o controlinho, a embaixadinha, o golzinho (de pedra). Na rua 

criamos algumas teorias: “Quando não tem bola, não passa carro. É só a bola quicar que 

começa a palhaçada dos carros. E pra piorar, quando custávamos a arrumar as pedras, os 

tijolos ou os pedações de telhas, alguém passava com o carro por cima do gol”. Não só 

o futebol esteve presente na rua. Inúmeras brincadeiras perpassam essa trajetória. Betes, 

pipa, bolinha de gude, vôlei, queimada, pari-bola, “toco”, pique-esconde, polícia-ladrão, 

War, truco, peteca, Magic, Lego, dentre outros.  

As boas lembranças do período escolar estão marcadas, tanto na educação 

infantil no Colégio Nossa Senhora das Dores, quanto no ensino fundamental I, na 
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Escola Municipal Maria Teresa. As maiores lembranças estão na Escola Estadual 

Cônego Osvaldo Lustosa, na qual passei sete anos da minha vida. Lá e nas aulas de 

educação física, no recreio, qualquer lugar vazio que desse pra fazer dois golzinhos o 

futebol rolava solto. Terreno irregular nunca foi problema. Futebol se joga até na 

ladeira. No corredor da escola. Com bola de plástico ou de papel pra não quebrar a 

lâmpada. 

 Futebol de botão, de prego ou no totó. No videogame. Gol no portão, na parede, 

de bambu amarrado na horta da vó do amigo. A bola debaixo do braço era normal. Aí 

minha mãe entra em cena de novo. “Vai viver de brisa e de bola guri?!” “Tem que 

comer, uai!”. 

As experiências de ver o futebol de alto rendimento na TV são inúmeras, e no 

estádio, duas: Mineirão, 1997, Cruzeiro 1 x 0 Sporting Cristal (Peru), final da 

Libertadores, aos nove anos de idade. A euforia foi maior do que acompanhar o jogo, 

lembro pouco. Fui assistir a uma partida do meu time doze anos depois. Maracanã, 

2009, Flamengo 1 x 0 Santos. Aproximadamente 86 mil pessoas, futebol bem jogado, 

torcida fazendo a festa com uma potência contagiante. 

Provavelmente outras experiências passaram despercebidas. Esse conjunto de 

experiências está encarnado em meu corpo. Penso que todas elas se fizeram importantes 

na minha vida. Para Larrosa (2002, p.21): “A experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”. 

O fim do ensino médio se aproximava em 2005, e com isso se aproximava 

também a hora de pensar no que fazer depois. Em 2004 aparece a notícia de que a UFSJ 

ofereceria o curso de Educação Física. Fiquei feliz com a possibilidade. A escolha do 

curso tem intima relação com as experiências citadas. A batalha foi longa para ser 

aprovado no vestibular em 2008. 

Entro no curso de Educação Física com o objetivo de ser preparador físico. No 

percurso da formação, começa a discussão Licenciatura e Bacharelado, prática 

pedagógica, ciências do esporte, objeto de estudo ou de intervenção, cinesiologia etc.  

As disciplinas próximas das ciências humanas vão me cativando. Passo a refletir 

sobre minhas aulas de educação física. Tecnicismo. Quarteto mágico da educação física 

(futsal, vôlei, basquete e handebol). Testes físicos. Abdominal, resistência, velocidade, 
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barra, agilidade, altura, peso etc. Poderíamos ter ido além? Dá para compreender os 

professores? A formação que eles tiveram numa época que o esporte se confundia com a 

Educação física. O que minha formação tem de diferente da formação dos meus 

professores? Eu posso fazer diferente? Vou conseguir fazer diferente? Agradeço a meus 

professores do Ensino Médio pelas aulas, até hoje me fazem pensar e me ensinaram 

bastante. Encontrei-me com eles durante o curso superior, eles demonstravam a maior 

alegria ao ouvirem que seu ex-aluno estava cursando educação física. 

As disciplinas de Iniciação à Docência, Fundamentos Sócio-Antropológicos 

aplicados à Educação Física, Práticas de Ensino, os Estágios Supervisionados, Didática 

Geral, Fundamentos e Didática da Educação Física foram me despertando um forte 

interesse na educação física escolar. Os conceitos de cultura corporal de movimento, 

cultura corporal, cultura de movimento foram sendo apresentados a mim e a idealização 

de novas possibilidades para as aulas de educação física me entusiasmava. 

Tais disciplinas também me fizeram refletir sobre como o esporte e o futebol 

estão imersos na sociedade e como os diferentes períodos histórico-políticos tem 

influência nos mesmos. Uso político-ideológico, reificação, especialização precoce, 

trabalho infantil, exploração. Esportivização, militarismo, eugenia, higienismo. 

Ludicidade, corpo que joga e que vive, ressignificação do esporte, esporte democrático, 

política pública de esportes e lazer. Estes e tantos outros temas que foram abordados no 

curso, contribuíram para que eu pensasse sobre minhas vivências como ser humano 

praticante, consumidor e torcedor do esporte e do futebol.  

Em 2010, há a imersão maior no contexto escolar. Fui contemplado com uma 

bolsa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Permaneci 

por dois anos trabalhando no ensino médio de uma escola estadual de São João Del Rei. 

Momentos de estudos, de planejamento, de intervenção, de reflexão sobre as práticas, 

apresentação de nossos trabalhos em seminários, encontros e congressos foram muito 

importantes para minha formação. 

Período de tensões. Estamos estabelecendo um discurso sobre os conteúdos da 

educação física e deixando a prática de lado? Estamos teorizando demais? Eram 

perguntas que fazíamos durante o processo de aprendizagem. Nesse conteúdo vamos 

partir da pedagogia do esporte e ensinar a jogar, depois faremos algumas relações com a 

sociedade, afirmamos ao coordenador do PIBID no momento de planejar o ensino do 
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Flagbol (rúgbi adaptado). Contamos com a compreensão dele sobre nossas angústias 

didático-metodológicas.  

Bons planejamentos surgiram no PIBID. Ficávamos orgulhosos e também em 

dúvida acerca das abordagens pedagógicas: como avaliar? Já é hora de fechar o 

conteúdo? Qual o próximo projeto? O planejamento coletivo gerava bons momentos de 

discussão. 

Em 2011, passo a participar das reuniões do LaboMídia (UFSJ). LaboMídia é 

um grupo de estudos que tem sua sede na UFSC e tem como objeto de estudo as 

relações estabelecidas na sociedade contemporânea entre Educação Física e 

Mídia/Tecnologias, a partir e com vistas a Educação Física escolar (embora não 

limitado a ela), visando a qualificar a formação em Educação Física, através de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Ainda em 2011, encontro-me no último ano de graduação. Participo de Grupos 

de estudos, tenho pela frente a Monografia. O percurso da licenciatura me fez tomar 

gosto pela pesquisa, passei a gostar de estudar e pensei em continuar. 

Em 2012, submeto um anteprojeto ao PPEDU-UFSJ. Fui desclassificado na 

terceira etapa. Quase! Em 2013 conheci o NECCEL (Núcleo de Estudos Corpo, Cultura 

Expressão e Linguagens) e passei a frequentar as reuniões de estudos. Foi no NECCEL 

que conheci a professora Giovana Scareli. Hoje minha professora e orientadora.  

Com ela continuo a estudar o futebol, em uma de suas faces. O futebol está 

presente na temática do estudo que propus ao PPEDU-UFSJ, Os megaeventos 

esportivos no Brasil, tendo como recorte a Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Novos 

estudos, novas tensões e reflexões. Às vezes uma relação de amor e ódio, não do 

futebol, mas do que fazem com o futebol e com o esporte. 

Os estudos realizados no Labomídia (UFSJ) e os temas de pesquisa da minha 

atual orientadora me deram gás para escrever o anteprojeto. Estamos estudando a 

relação dos megaeventos esportivos com as mídias e com as Tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDICs). 

Como adiantei na segunda frase deste texto, não pretendo responder quando 

começou minha paixão pelo futebol, o certo é que ela está permeada de bons momentos 
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e de pessoas especiais. Dos meus pais, da minha família, de meus amigos e colegas, dos 

meus professores e de minha orientadora.  

 Estaremos, a partir de agora, diante de um novo momento de minha vida. O 

estudo que faz parte da pesquisa realizada no Mestrado em Educação da Universidade 

Federal de São João Del-Rei e como membro do Grupo de Estudos em Imagens e 

Filosofia (GEFI). Esta pesquisa busca tematizar a relação entre o megaevento esportivo 

copa do mundo de futebol que foi realizado no Brasil, as mídias e a escola. Para isso, o 

texto se organiza em três capítulos. O primeiro capítulo disserta sobre a conjuntura 

material e simbólica que envolve a organização e realização de um megaevento 

esportivo, além de um referencial teórico que nos dá aporte para pensarmos o esporte 

contemporâneo, como os conceitos de sociedade do espetáculo (Debord) e sociedade de 

consumo (Baudrillard), dentre outros. O segundo capítulo traz as análises de Pierre 

Lévy sobre a cibercultura e de Henry Jenkins sobre a cultura da convergência, no 

sentido de que o acesso à informação e as possíveis interações e participações na 

convergência das mídias possibilita outras formas de aprendizado, uma vez que o 

compartilhamento e a difusão das informações formam redes de acesso ao 

conhecimento. Outro ponto é que o aparato midiático em tempos de convergência das 

mídias está imerso no esporte contemporâneo, o que modifica suas formas de 

transmissão. No terceiro capítulo descrevemos o processo de pesquisa. O trabalho se 

realizou a partir de uma pesquisa-intervenção na perspectiva de prática cartográfica, 

com o objetivo de acompanhar o processo de produção de subjetividades de um grupo 

de jovens estudantes que cursavam o segundo ano do ensino médio, na Escola Estadual 

Dr. Viviano Caldas. Desse modo, buscamos observar como o megaevento esportivo 

copa do mundo de futebol, suas relações com as mídias e a escola se relacionam e 

compõem linhas no processo de subjetivação de estudantes que habitavam um território 

educacional no ano de 2014. 
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Capítulo 1 – Tempos de Megaeventos Esportivos no Brasil – 

2007/2016: a Copa do mundo de Futebol da FIFA/2014 

 

1.1 – Algumas definições... 

O Brasil sediou em 2007 os Jogos Pan-americanos, na cidade do Rio de Janeiro, 

dando o pontapé inicial para o que foi chamado por alguns pesquisadores, jornalistas, 

dentre outros de “década dos megaeventos esportivos no Brasil”. Os jogos pan-

americanos seriam como uma forma de propaganda, ou seja, o meio para mostrar às 

comissões da FIFA e do COI que o país seria capaz de sediar os seus produtos, a Copa 

do mundo de Futebol/2014 e os Jogos Olímpicos/2016/RJ, respectivamente. Nesse 

espaço de tempo o Brasil foi país-sede ainda dos Jogos Militares/ 2011, também no RJ e 

da Copa das Confederações/2013, evento-teste para a Copa do mundo. 

 A expectativa de ser sede desses eventos vem se concretizando ao longo dos 

anos, sendo que apenas os jogos olímpicos (olimpíadas e paraolimpíadas) ainda estão 

por vir. Não podemos deixar de destacar que a preparação para as candidaturas 

ocorreram bem antes de 2007, portanto, o Brasil está envolvido na construção de uma 

proposta de organização dos megaeventos já há algum tempo. A realização desses 

eventos esportivos proporciona um momento importante para estudar o que está 

envolvido durante o processo de preparação, execução e momentos posteriores aos 

jogos. Estudos estes que devem ter um caráter sério e crítico, para que possam 

contribuir com a sociedade que recebe os megaeventos esportivos.  

Destacaremos três conceitos para caracterizar os megaeventos esportivos, sendo 

que partimos do conceito de Roche (2001, p.1) apud Almeida, Mezzadri e Marchi Jr. 

(2009, p. 179) que:  

 

Megaeventos são eventos de larga escala cultural (incluindo comerciais e 

esportivos) que tem uma característica dramática, apelo popular massivo e 

significância internacional. Eles são tipicamente organizados por 

combinações variáveis de governos nacionais e organizações internacionais 

não governamentais e ainda podem ser ditos como importantes elementos nas 

versões “oficiais” da cultura pública. 
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Para ser país-sede de um megaevento esportivo é necessária uma conjuntura 

material e simbólica bastante forte, as quais são destacadas por Marchi Jr. e Souza 

(2010, p. 246) quando propõem o que representa um megaevento esportivo: 

 

A conjuntura material e simbólica, o que inclui a mobilização de muitos 

agentes e estruturas dos mais distintos campos sociais (esportivo, econômico, 

político, midiático, etc.), constituída em torno do esporte fazendo do mesmo 

tanto um meio quanto um fim para reunir adeptos e consumidores em escala 

global e de modo a romper com as fronteiras culturais e econômicas que se 

impõem em termos de nação, regiões e grupos, ou no mínimo, imprimir 

novos sentidos e dinamismos às mesmas.  

 

Tavares (2011) nos provoca a refletir sobre o que torna um megaevento 

esportivo ser considerado “mega”, contraponto ao que nos veículos de comunicação e 

no senso comum vêm sendo cada vez mais presente, a grandiosidade do evento apenas, 

carecendo de um olhar mais atento e crítico quanto às questões que envolvem a 

realização dos mesmos. Nas palavras do autor, muito dos sentidos produzidos pelos 

meios de comunicação, os quais são parte importante da engrenagem dos megaeventos, 

são frutos da exploração de discursos inflamados e triunfalistas dos participantes das 

comissões organizadoras e de representantes do país nas candidaturas. No Brasil, foram 

publicados discursos de representantes políticos, de personalidades do esporte, da 

literatura e de figuras que comandam a estrutura esportiva de alto-rendimento do país. 

 Resumindo algumas perspectivas que se dedicam a definir o que é um 

megaevento, Hall (2006, p. 59) citado por Tavares (2011, p. 17) aponta que um 

megaevento apresenta: 

 

Grandiosidade em termos de público, mercado-alvo, nível de envolvimento 

do setor público, efeitos políticos, extensão de cobertura televisa, construção 

de instalações e impacto sobre o sistema econômico e social da sociedade 

anfitriã. 

 

A copa do mundo realizada no Brasil nos mostrou que a conjuntura material e 

simbólica necessária para a construção e o desenvolvimento de um megaevento 

esportivo está sendo colocada em prática, independentemente de ferir questões 
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orçamentárias e legais. Veremos, no próximo tópico, alguns desdobramentos para se 

engendrar um megaevento esportivo na sociedade contemporânea.  

 

1.2 – O engendramento da copa do mundo de futebol masculino da FIFA: o 

esporte espetáculo 

 

Há tempos o esporte é uma das áreas que fazem parte do espetáculo com 

eventos como as Olímpiadas, o SuperBowl, a Copa do Mundo e os 

campeonatos da NBA, atraindo grande público e ao mesmo tempo gerando 

verbas publicitárias altíssimas. Esses rituais culturais celebram os mais 

profundos valores da sociedade (por exemplo, a competição, a vitória, o 

sucesso e o dinheiro), e as empresas estão dispostas a investir grandes verbas 

para terem seus produtos associados a esses eventos (KELNER, 2004, p.7). 

 

Tendo como temática a copa do mundo de futebol da FIFA, este trabalho tem a 

possibilidade de se aproximar das contribuições de diferentes pensamentos filosóficos 

para tentarmos compreender como se engendra um megaevento esportivo, ou seja, 

como criamos na realidade brasileira a passagem da copa do mundo de futebol 

masculino da FIFA.  

Tentaremos esboçar um texto que mostre como tais pensamentos colaboram para 

nossa reflexão. Dentre eles, destacamos os conceitos de “indústria cultural” de Adorno e 

Horkheimer, de “sociedade do espetáculo”, de Guy Debord, de “sociedade do 

consumo”, de Jean Baudrillard e dos “tempos Hipermodernos”, de Gilles Lipovetsky. O 

esporte contemporâneo passa por desdobramentos que acompanham os períodos sócio- 

históricos mundiais, mais especificamente ocidentais. 

Abrimos o capítulo com as indicações dos pensadores da Escola de Frankfurt, 

Adorno e Horkheimer (1985) para pensarmos como o esporte e as práticas corporais vão 

sendo capturadas pela indústria cultural e do entretenimento, passando a serem 

reproduzidas nos moldes industriais, massivamente. Os filósofos fazem uma reflexão 

acerca de como a cultura toma um ar de semelhança, ao ser reproduzida com o 

desenvolvimento industrial e técnico. 

O ritmo da produção e da reprodução passam a ser o condicionante de todas as 

esferas da produção cultural e artística da sociedade, a qual dá um ar de semelhança a 



20 

 

tudo, mesmo na sua diferença. Atrelada à produção industrial, os elementos culturais 

passam a compor a esteira do lucro e da produção em massa. 

Para a efetivação do processo produtivo, os meios de comunicação de massa 

ganham importância no processo, uma vez que estes são capazes de atingir um maior 

número de pessoas com uma difusão única de mensagens. 

Ponto importante para compreendermos o conceito de indústria cultural é o da 

linguagem utilizada para a disseminação da mensagem, a qual deve ser exposta de modo 

simples e ligeira. Ao espectador não deve ser oferecido conteúdos que exijam reflexão 

acerca de seus significados. 

   

O espectador não deve ter necessidade de nenhum pensamento próprio, o 

produto prescreve toda a reação: não por sua estrutura temática – que 

desmorona na medida em que exige o pensamento -, mas através de sinais. 

Toda ligação lógica que pressuponha um esforço intelectual é 

escrupulosamente evitada. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 113). 

 

Como Adorno e Horkheimer salientam sobre a força de captura da indústria 

cultural, quando determinadas práticas se destacam como forças resistentes à sua 

ideologia, práticas culturais, corporais e de lazer, são alvo dessa indústria. 

  Segundo Vaz (2006, p. 1204),  

 

Não se pode pensar o esporte como algo que foi absorvido pela indústria do 

entretenimento, mas como um produto dela. Não tivesse a sociedade 

ocidental tanto mudado depois da II Grande Guerra, com a explosão da 

indústria cultural no mundo todo, não teríamos o esporte como hoje o 

conhecemos. 

 

A relação estabelecida entre o esporte e a mídia desemboca na imagem como 

produto a ser consumido. Neste ponto, a publicidade tem espaço importante na 

organização da produção dos megaeventos esportivos, promovendo um universo 

imagético atrelado a diversas formas de se consumir seus produtos. 
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Tanto técnica quanto economicamente, a publicidade e a indústria cultural se 

confundem. Tanto lá como cá, a mesma coisa aparece em inúmeros lugares, e 

a repetição mecânica do mesmo produto cultural já é a repetição do mesmo 

slogan propagandístico. Lá como cá, sob o imperativo da eficácia, a técnica 

converte-se em psicotécnica, em procedimento de manipulação das pessoas. 

Lá como cá, reinam as normas do surpreendente e no entanto familiar, do 

fácil e no entanto marcante, do sofisticado e no entanto simples. O que 

importa é subjugar o cliente que se imagina distraído ou relutante (ADORNO 

e HORKHEIMER, 1985, p. 135). 

 

Percebemos que o olhar de Adorno e Horkheimer parte de uma reflexão que 

determina uma relação de unilateralidade entre os produtos da indústria cultural e seus 

consumidores. Amparada pelos meios de comunicação de massa, a indústria cultural é 

implacável no seu domínio e no seu procedimento de manipulação. Entretanto, 

Benjamim (2014), outro filósofo frankfurtiano destaca que o receptor não é capturado 

totalmente pelas mensagens da indústria cultural. Em “A obra de arte na época de sua 

reprodutibilidade técnica”, o autor afirma que os indivíduos se posicionam diante dos 

fatos reproduzidos nos meios de comunicação e faz um comparativo entre as técnicas do 

cinema e do esporte. 

 

Está relacionado tanto à técnica do cinema como exatamente à do esporte o 

fato de que cada um assiste como um semiespecialista aos desempenhos que 

ela expõem. Basta ouvir um grupo de jovens jornaleiros, apoiados em suas 

bicicletas, discutindo os resultados de uma competição de ciclismo, para 

descobrir essa relação (BENJAMIN, 2014, p.77).  

 

Nos dias atuais percebemos que a indicação de Benjamin está presente em 

diversos ciclos relacionais. Tanto nas formas comunicacionais institucionalizadas, 

portanto, nos jornais televisivos, das rádios, ou nos seus sites, quanto nos blogs de 

jornalistas especializados ou de pessoas que se debruçam a produzir informações e 

comentários sobre determinados temas, bem como nas redes sociais e nas conversas 

cotidianas. No caso de nossa pesquisa, todos podem comentar sobre determinados fatos 

esportivos.  

 O modo de produção da indústria cultural nos remete a pensar o conceito de 

espetáculo desenvolvido por Debord (1997), uma vez que um megaevento esportivo 
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tem forte relação com os meios de comunicação de massa para difundir suas imagens, 

seus discursos de legitimação e de promoção. 

Sendo um acontecimento que envolve um aparato econômico-político-social 

elevado, a copa do mundo é uma das formas espetaculares que se manifestam na 

sociedade contemporânea. Para Debord (1997), “No espetáculo, imagem da economia 

reinante, o fim não é nada, o desenrolar é tudo. O espetáculo não deseja chegar a nada 

que não seja ele mesmo”. O autor completa mostrando que: 

 

Como indispensável adorno dos objetos produzidos agora, como 

demonstração geral da racionalidade do sistema, e como setor econômico 

avançado que molda diretamente uma multidão crescente de imagens-

objetos, o espetáculo é a principal produção da sociedade atual (DEBORD, 

1997, p.17).  

 

Na produção espetacular da copa do mundo de futebol, percebemos a imensa 

quantidade de imagens-objeto na sua produção. A mobilização de recursos econômicos 

e a exposição das imagens, desde a candidatura de um país como possível sede, 

passando pelos acidentes na construção da infraestrutura imposta pelos organizadores 

para a possibilidade de realização dos jogos, até as notícias e polêmicas produzidas pelo 

jornalismo no dia-a-dia da competição, proporcionam ao espetáculo um acúmulo de 

imagens e, portanto, de capital. 

 No livro “A Sociedade de Consumo”, o filósofo francês Jean Baudrillard (2008) 

faz uma análise de como as relações sociais estão sendo permeadas pela recepção e 

manipulação de bens e mensagens emitidos pelos mass media e pela publicidade. 

 

O processo tecnológico das comunicações de massas dispensa um tipo de 

mensagem muito imperativo: mensagem de consumo de mensagem, de 

incisão e de espetacularização, de desconhecimento do mundo e valorização 

da informação como mercadoria, de exaltação do conteúdo como signo 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 158). 

 

 A enxurrada de informações que estão presentes durante o tempo de organização 

de um megaevento esportivo, que vai aumentando à medida que o início da competição 

se aproxima, corrobora com o que Baudrillard cita acerca da “mensagem de consumo de 
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mensagem”. Nos comentários que Debord (1997, p.182) faz acerca da Sociedade do 

Espetáculo, anos depois do lançamento de sua obra, destaca um fato muito presente nos 

dias atuais “Aquilo de que o espetáculo deixa de falar durante três dias é como se não 

existisse. Ele fala então de outra coisa, e é isso que, a partir daí, afinal existe”.  

  O momento de escrita desta dissertação é acompanhado por fato semelhante. Os 

jogos olímpicos do Rio de Janeiro (2016) vão se aproximando e o tempo presente nas 

mídias aumenta, principalmente nos canais que abordam especificamente o esporte. 

Dessa forma, “a comunicação de massas define-se em toda a parte pela sistematização, 

ao nível do meio técnico e do código, pela produção sistemática das mensagens, não a 

partir do mundo, mas a partir do próprio meio de comunicação” (BAUDRILLARD, 

2008, p. 162). 

 No que perpassa a observação de Baudrillard sobre a produção de mensagens a 

partir dos meios de comunicação podemos enfatizar a produção dos megaeventos 

esportivos, os quais se “mostram” para a massa que o consome por meio das mídias. 

Dessa forma, a linguagem publicitária se torna parte fundamental para a profusão das 

imagens que compõem os megaeventos esportivos. 

 Baudrillard (2008) mostra que: 

 

A função de comunicação de massas da publicidade não advém dos 

conteúdos, dos modos de difusão e dos objetivos manifestos (económicos e 

psicológicos); não deriva nem do seu volume nem do seu público real 

(embora tudo isto tenha importância e sirva de suporte), mas decorre da 

própria lógica do meio autonomizado, quer dizer, não orienta para objetos 

reais, para o mundo concreto, para outro ponto de referência, mas de signo 

para signo de objeto para objeto, de consumidor para consumidor 

(BAUDRILLARD, 2008, p.162, grifo do autor). 

 

Veremos com o estudo de Silva (1999) como o esporte espetáculo influencia o 

movimento corporal humano. Como nosso trabalho se propõem a discutir a 

convergência temática entre a copa do mundo de futebol, a mídia e a escola e suas 

implicações acerca da produção de subjetividade de um grupo de alunos do ensino 

médio, destacamos essa dimensão do esporte. 

O acúmulo de imagens no espetáculo e seu atrelamento aos meios de 

comunicação massivos vão modificando a forma esportiva durante os tempos. Silva 



24 

 

(1999) faz um apanhado histórico de como uma manifestação lúdica, com movimentos 

espontâneos e desenvolvidos a partir da experiência vivida, passam a ter a característica 

de movimento padronizado, ou seja, com o desenvolvimento técnico e do aparato 

científico, há uma especialização dos movimentos na busca da eficácia de maior 

rendimento. Dentre outras características, a autora vai mostrar como o esporte se torna 

uma mercadoria, na medida em que passa a se profissionalizar e a demarcar a 

fragmentação das tarefas para a produção do espetáculo. Para ser exibido, o espetáculo 

deve contar com personagens (atletas), cuja eficiência técnica seja elevada. 

Ao se tornar mercadoria, o esporte, passa, historicamente, a se atrelar aos meios 

de comunicação. Deste modo, a espetacularização esportiva vem ganhando contornos 

que colocam em primeira instância o produto a ser vendido ao consumidor. A 

necessidade de ter um jogo bem jogado não basta atualmente. É necessário todo um 

aparato que deixe o produto mais atraente. A televisão foi e é, a grande parceira do 

futebol para que esta manifestação cultural ganhasse as características espetaculares 

vigentes. 

 Betti (2002, p. 1) usa o termo “esporte telespetáculo” e afirma que “o esporte 

não teria alcançado a importância política, econômica e cultural se não estivesse 

associado à televisão, associação esta que criou uma realidade textual autônoma: „o 

esporte telespetáculo‟”.  

Refletindo sobre a experiência do telespectador, Pires (2002) mostra que a 

maneira de se relacionar com as práticas corporais se alteram com a mediação 

tecnológica disponibilizada, mostrando uma dupla substituição. Incialmente, a 

experiência sensível de praticar o esporte já havia sido trocada por assistir diretamente, 

no próprio lugar da disputa. Mais adiante passa, com a ampliação da difusão dos jogos 

pela TV, para uma experiência de telespectador. 

Retomando a questão do atrelamento entre a eficiência técnica dos personagens 

à televisão, temos a oportunidade de nos aproximar de algumas teses de Debord (1997), 

uma vez que o espetáculo se vincula fortemente com as imagens reproduzidas pelas e 

nas mídias. Na tese 4, Debord (1997, p. 14) pontua que “O espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”. 

No momento em que há uma relação social mediada por imagens na relação 

social entre as pessoas devemos nos atentar para a importância que a publicidade passa 
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a ter na sociedade espetacular, ou de consumo, para usarmos a análise de Baudrillard. 

Castro (2006, p.109) mostra que “é preciso perceber a publicidade não só como 

mecanismo de aproximação homem-produto, mas também como instrumento 

importante de humanização deste último”. 

 

Em tal sentido, a publicidade revela-se talvez como o mais notável meio de 

comunicação de massas da nossa época. Assim como, ao falar de qualquer 

objeto, os glorifica virtualmente a todos, referindo-se igualmente à totalidade 

dos objetos e ao universo totalizado pelos objetos e pelas marcas em virtude 

da menção de tal objeto ou de tal marca – assim também por meio de cada 

consumidor, se dirige a todos os consumidores e vice-versa, fingindo uma 

totalidade consumidora, retribalizando os consumidores no sentido que 

McLuhan atribui à expressão, isto é, de imanente cumplicidade e concluiu, 

imediatos ao nível da mensagem, mas sobretudo ao nível do próprio meio de 

comunicação e do código (BAUDRILLARD, 2008, p.161).  

 

Até o momento apresentamos análises que colocam os meios de comunicação 

como detentores de um poder sobre os seus receptores/consumidores que deformam 

totalmente a sua capacidade de discernimento e de elaboração de um pensamento diante 

dos produtos midiáticos e publicitários. Porém, outros estudiosos tentam colaborar com 

os estudos das mídias de forma menos pessimista, embora reconhecendo suas 

potencialidades informativas em massa.  

Charles (2004) ao apresentar questões acerca do pensamento do filósofo francês 

Gilles Lipovetsky, destaca alguns pontos dos paradoxos que permeiam o poder dos 

veículos midiáticos. O autor destaca as críticas que os frankfurtianos, Debord e seus 

seguidores atribuem à onipotência ao mundo midiático de forma que este é 

“instrumento de manipulação e alienação totalitária, cuja finalidade seria a justificação 

da ordem estabelecida e do conformismo e a padronização dos indivíduos”. 

 

Embora se deva reconhecer que a mídia tem mesmo um papel normatizador e 

que sua influência sobre o cotidiano está longe de ser insignificante, disso 

não se concluirá afobadamente que seu poder de massificação é ilimitado. De 

fato, a mídia pode favorecer este ou aquele comportamento do público, mas 

não impô-lo (CHARLES, 2004, p.40). 

 

Lipovetsky (2004), em sua obra “Tempos Hipermodernos”, mostra uma série de 

ambiguidades que escapam da análise que se pauta na unilateralidade do processo 
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comunicativo, de ação da publicidade sobre o receptor. Suas análises mostram uma 

nova formação social, na qual vários paradoxos se destacam. 

 

A cultura hedonista foi sistematicamente analisada e estigmatizada como 

imposição de felicidade consumista e erótica, “tirania do prazer”, 

“totalitarismo mercantil”. No entanto, o quê realmente se vê? Florescem as 

catedrais do consumo, mas estão na moda as espiritualidades e sabedorias 

antigas; o pornô se expõe, mas os costumes sexuais são mais ajuizados que 

descomedidos; o ciberespaço virtualiza a comunicação, mas a imensa maioria 

aprecia eventos ao vivo (...). Fica óbvio que o indivíduo não é reflexo fiel das 

lógicas hiperbólicas midiático-mercantis; ele não é “escravo” da ordem social 

que exige eficiência, tanto quanto não é produto mecânico da publicidade 

(LIPOVETSKY, 2004, p.82). 

 

Neste tópico, tentamos estabelecer relações entre os megaeventos esportivos e 

diferentes perspectivas filosóficas na tentativa de compreendermos os traços que 

marcam a sua produção. Partimos de uma conceituação que encara o poder dos meios 

de comunicação de massa como fator de alienação dos sujeitos por meio de seus 

produtos, ou seja, a ação das mídias se faz de modo que haveria uma introjeção de sua 

ideologia nos receptores, os quais são meros consumidores dos produtos culturais 

produzidos em massa. Na sequência, abordamos um olhar mais flexível quanto à forma 

de ação dos meios e da publicidade em uma nova conjuntura social, em que o indivíduo 

preza pela sua ingerência diante da possibilidade de consumo e de hiperatividade. No 

decorrer do trabalho iremos destacar os estudos da cultura da convergência e da 

cibercultura para aprofundarmos o momento em que foi engendrada a copa do mundo 

no Brasil. 

Passaremos, no próximo tópico, a destacar alguns pontos que se fazem 

importantes para a produção de um megaevento esportivo como a copa do mundo de 

futebol masculino da FIFA. Aspectos da conjuntura material e simbólica, a criação de 

um discurso que eleva e sobrevaloriza a importância de sua realização serão pontuados 

e debatidos com o intuito de contribuir para nossas discussões diante da temática de 

nosso estudo e com os dados produzidos no território existencial habitado. 

 

1.3 – O Acontecimento Copa do Mundo de Futebol na Sociedade de Consumo 
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Assim como a economia política é um gigantesco maquinário para a 

fabricação do valor, para fabricação dos signos da riqueza mas não da própria 

riqueza, assim todo o sistema da informação e da mídia é uma gigantesca 

máquina produtora do acontecimento como signo, como valor permutável no 

mercado universal da ideologia, do star-system, da catástrofe, etc. em suma, 

produtora do não acontecimento (BAUDRILLARD, 2002, p.136).  

 

É a partir da passagem citada por Baudrillard no livro “A Troca impossível” que 

iremos nos debruçar sobre os estudos que destacam pontos acerca dos aspectos 

econômicos, dos legados sociais (tangíveis e não tangíveis) para a construção de um 

megaevento esportivo como a copa do mundo de futebol. Os estudos que tematizam os 

megaeventos esportivos mostram que estes pontos são protagonistas no discurso de 

promoção e de justificativa para um país se candidatar como possível sede dos 

megaeventos. Estaremos em contato, no decorrer deste tópico, com alguns referenciais 

que mostram como os aspectos de desenvolvimento econômico e social compõem a 

pauta de justificativas para se realizar um megaevento esportivo.   

Entretanto, parafraseando Baudrillard (2002), será que iremos perceber, após a 

passagem dos megaeventos esportivos no Brasil, pouco do que foi colocado em discurso 

sobre os possíveis benefícios à sociedade brasileira, ao sediar a copa do mundo e os 

jogos olímpicos? 

 O primeiro ponto que iremos destacar será o que toca nos impactos sobre 

sistema econômico da sociedade anfitriã. Optamos por dar início a partir disso por ser 

um dos fortes argumentos utilizados para convencer, tanto a população quanto os 

governantes, de que sediar um megaevento gera benefícios ao país-sede. Debord (1997, 

p.18), na tese 17 do livro A Sociedade do Espetáculo pontua alguns aspectos da 

dominação econômica sobre a vida social e seus desdobramentos. Nesse sentido o autor 

faz uma ressignificação do conceito de alienação em Marx, ou seja, da não-participação 

e mostra uma evolução histórica desse fenômeno, no sentido de que o 

espetáculo/economia dominaram os homens. 

 

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no 

modo de definir toda a realização humana, uma evidente degradação do ser 

para o ter. A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos 

resultados acumulados da economia, leva a deslizamento generalizado do ter 

para o parecer, do qual todo “ter” efetivo deve extrair seu prestígio imediato 

e sua função última. Ao mesmo tempo, toda realidade individual tornou-se 
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social, diretamente dependente da força social, moldada por ela. Só lhe é 

permitido aparecer naquilo que ela não é (DEBORD, 1997, p.18). 

 

Marcelo Proni (2014) indica que megaevento geralmente exige um elevado 

gasto público, o qual precisa ser legitimado pela percepção de que deixará uma herança 

importante em termos econômicos, sociais, culturais e mesmo ambientais.  

As temáticas que cercam a infraestrutura do país como a melhoria da mobilidade 

urbana e do transporte aéreo, a oportunidade de induzir novos empreendimentos e gerar 

empregos são destacadas como estratégias para que a opinião pública “aceite” os 

investimentos atrelados aos diversos níveis governamentais.  

É nítido que o discurso para tal convencimento passa pelo termo “legado”, mais 

do que pelo termo “impacto”, uma vez que se tem a ideia de que o legado é algo que 

fica por um tempo mais longo. Sendo que o impacto tem duração mais curta. 

 Em ambos os fatores, impactos ou legados podem ter formas positivas ou 

negativas, entretanto, observamos que a tendência para justificar a realização dos 

megaeventos passa por previsões e estudos que superestimam os lucros acerca da 

organização, realização e pós-megaevento. 

 Recorrendo ao histórico dos megaeventos esportivos veremos que algumas 

edições proporcionaram desenvolvimento às suas sedes, enquanto que em outras o país 

ou a cidade sofreu com o endividamento dos cofres públicos. Os jogos olímpicos de 

Barcelona/1992 e Atenas/2004 exemplificam bem os contrastes e legados positivos que 

a realização dos jogos pode gerar, respectivamente. Os jogos da cidade espanhola 

ficaram marcados pelo êxito dos legados deixados à população, sendo fato que passou a 

justificar um investimento de tamanha magnitude. Por outro lado, os jogos realizados na 

cidade grega mostrou o lado oposto da moeda. Como nosso trabalho tem como foco 

específico a copa do mundo, não iremos nos prender às dimensões sociais, históricas, 

políticas e econômicas dos jogos olímpicos. 

 Para organizar a Copa do Mundo de Futebol da FIFA, esta instituição passa a 

fazer uma série de exigências aos países que se propõem a sediar o seu produto mais 

rentável, no sentido de garantir a realização do megaevento. Vejamos uma série de fatos 
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que fizeram com que a instituição aumentasse suas exigências, as quais serão expostas 

resumidamente mais adiante no caderno de encargos da FIFA. 

 Ao se transformar num grande espetáculo, a copa do mundo de Futebol passa a 

movimentar uma quantidade significativa de dinheiro, envolvendo cotas de patrocínios 

e parcerias que elevaram a receita da FIFA, entidade que detêm o poder de negociar os 

direitos econômicos e de exposição nas mídias do megaevento. 

 

Os megaeventos esportivos se transformaram em “superprodução midiática” 

(...) O espetáculo esportivo oferecido por essa superprodução exige uma 

organização sem improvisos e minimizando imprevistos, uma vez que deve 

maximizar o lucro dos organizadores e das empresas de televisão, assim 

como propiciar um retorno garantido para os patrocinadores (PRONI, 2014, 

p.93). 

 

Podemos relacionar a citação acima com uma das teses de Guy Debord (1997, 

p.25) sobre a sociedade do espetáculo, na qual o filósofo francês diz: “o espetáculo é o 

capital em tal grau de acumulação que se torna imagem”. Iremos nos debruçar com 

maior atenção ao conceito de “sociedade do espetáculo” mais adiante, na tentativa de 

traçar uma linha teórica que contribua para a compreensão da produção de um 

megaevento esportivo. 

Na década de 1980, a instituição mais poderosa do futebol viveu momentos de 

incerteza quanto à possibilidade de realizar a Copa. A Copa de 1986 seria disputada na 

Colômbia mas, em 1982, o país sofreu graves problemas econômicos que levaram o 

país a desistir de sediarem o torneio. Com isso, em 1983, a FIFA escolheu o México 

para ser o país-sede, que teria três anos para receber o mundial de futebol pela segunda 

vez na história. Novamente, a instituição é surpreendida com o risco do país não ter 

possibilidades de organizar a copa do mundo devido a um terremoto, em setembro de 

1985, que atingiu parte da cidade do México, destruindo-a (PRONI, 2014, p. 99). 

A partir de 1990, as edições da copa foram sediadas por países que teoricamente 

garantiriam sua organização e que atendiam tais exigências: 1990/Itália, 1994/EUA, 

1998/França, 2002/Japão e Coréia do Sul, 2006/Alemanha. Esses países conseguiram 

convencer a FIFA de que seriam capazes de proporcionar a superprodução que exige 

um megaevento, ou seja, um espetáculo de altíssima qualidade. Além disso, mostraram 

que a copa deixaria um legado positivo para o país. 
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Nas edições de 2010 e de 2014 o discurso sobre os países que deveriam sediar a 

copa muda de tom, mais uma vez favorecendo e fortalecendo os interesses comerciais 

da instituição. Proni (2014, p. 100) pontua que havia uma pressão muito grande para 

que a copa do mundo voltasse a ser disputada em um país emergente. As candidaturas 

de África do Sul e Brasil são contempladas e “esse novo discurso mostra que a copa do 

mundo tem a capacidade de agir como catalizador de investimentos, que vão gerar 

crescimento e empregos, que inclusive vão aumentar a arrecadação do estado”. O autor 

nos mostra que existem projeções e estudos que afirmam a possibilidade de um país em 

desenvolvimento ser capaz de organizar o megaevento, além ser mais benéfico ao país 

por impulsionar investimentos em áreas estratégicas e que propiciaria uma melhora na 

qualidade de vida da população mais carente. Ao observarmos o caderno de encargos da 

FIFA
1
, documento que contém 217 páginas, observamos doze tópicos que pontuam as 

exigências que a entidade faz aos países, além da responsabilidade assumida pelos 

estados para efetivação do bom andamento do megaevento. Sendo eles: 1 – decisões na 

fase de pré-construção, 2 – segurança física e patrimonial, 3 – orientação e 

estacionamento, 4 – área de jogo, 5 – jogadores e árbitros, 6 – espectadores, 7 – 

hospitalidade, 8 – mídia, 9 – iluminação e energia, 10 – comunicações e áreas 

adicionais, 11 – futsal e futebol de areia, 12 – instalações provisórias. 

Entretanto, Ouriques (2014) em artigo intitulado “Megaeventos no Brasil, o 

desenvolvimento do subdesenvolvimento e o assalto ao Estado” disponibiliza uma série 

de dados que deixam claras algumas tendências superestimadas para com os benefícios 

oriundos do Megaevento. Benefícios estes que derivariam, também, das exigências 

presentes no caderno de encargos da FIFA. 

O autor utiliza um documento expedido pelo TCU, Tribunal de Contas da União, 

que afirma que a FIFA e suas subsidiárias deixariam de pagar R$ 559 milhões em 

impostos federais como parte de uma isenção garantida pelo governo durante sua 

candidatura a país-sede. A renúncia fiscal torna a federação internacional de futebol a 

maior beneficiada. Outras fontes de dados podem ser consultadas no site do Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC) da Copa e no site do Ministério do Esporte. Não nos 

deteremos nessa crítica e nem analisaremos os dados devido aos limites do trabalho.  

                                                           
1
 Em cada tópico desses consta sub-tópicos, mais específicos que podem ser acessados no link: 

http://www.secopa.ba.gov.br/sites/default/files/Caderno%20de%20Encargos%20da%20FIFA%20-

%205a%20edicao%20-%202011%20-%20Portugues%20-.pdf. 
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 As estratégias utilizadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pela FIFA 

para o desenvolvimento econômico da indústria do esporte global acoplam o discurso 

ideológico da saúde, da paz, do fortalecimento das relações sociais e políticas entre as 

nações participantes e da valorização da nação local. Esses discursos reforçam a 

responsabilidade dos estados-nacionais de promover um evento bem organizado, 

justificando os gastos públicos para a execução do espetáculo e salientando a 

importância da unidade nacional (OURIQUES, 2014, p. 34).  

A copa do mundo conta com características que facilmente produzem um 

discurso acerca da unidade nacional, uma vez que os jogos passaram por doze estados 

diferentes e por ser uma competição que envolve um dos esportes mais emblemáticos 

no Brasil, o futebol. Por outro lado, os jogos olímpicos serão realizados apenas na 

capital fluminense e já contam com reportagens acerca dos esportes olímpicos (com 

questões que o envolvem, como aspectos culturais, recordes, principais países nas 

diversas modalidades, os principais atletas, etc.) principalmente nos canais esportivos 

“fechados”. É um bom momento para observarmos como os meios de comunicação vão 

explorar a aproximação do início das olimpíadas no Rio de Janeiro. A contagem 

regressiva para a abertura de um megaevento na programação dos canais credenciados a 

transmitir os jogos é exemplo de como a cobertura e a produção de noticiário acerca dos 

esportes aumentam à medida que se aproxima a data da cerimônia de abertura. 

 Neste desenrolar da cobertura jornalística podemos ir percebendo a tessitura da 

conjuntura material e simbólica necessária para a construção de um megaevento 

esportivo. Como nos aponta Bracht (2005, p.109), “os meios de comunicação de massa 

não podem ser considerados elementos externos à instituição esportiva, são parte 

integrante dela, assim como as ciências do esporte”. 

 Para legitimar o discurso de benefícios ao país-sede, os que promovem os 

megaeventos tocam nos aspectos dos legados possíveis, e, para retomar a paráfrase que 

fizemos à citação de Baudrillard iremos destacar dois pontos na sequência do texto: Os 

legados dos megaeventos (tangíveis e intangíveis) e os aspectos relacionados à 

educação física escolar e ao esporte educacional, uma vez que estes compõem 

documentos oficiais da organização dos megaeventos esportivos. No ponto que toca os 

legados intangíveis e a educação física escolar buscaremos fazer uma reflexão acerca de 
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como a copa do mundo de futebol e os jogos olímpicos podem contribuir com a 

educação do país.  

 

1.4 – Legados dos megaeventos esportivos: o que iremos herdar? 

O presidente do CONFEF, Conselho Federal de Educação Física, Jorge 

Steinhilber, em pronunciamento que consta no Dossiê de Candidatura Rio 2016, disse 

que “O Brasil está envolto em um verdadeiro tsunami Esportivo”. Mascarenhas (2012) 

nos provoca a refletir sobre o papel das Ciências do Esporte diante da realização da 

Copa do mundo e dos Jogos Olímpicos e dos efeitos à educação física. Em artigo que 

conta, no título, com a metáfora usada pelo presidente do CONFEF, Megaeventos 

esportivos e Educação Física: alerta de tsunami, pontua que “Quando soa um alerta de 

tsunami, as recomendações são para afastar-se das cidades costeiras ou buscar refúgio 

em lugares mais altos e seguros”. 

Tendo como foco os aspectos que permeiam o ambiente educacional como um 

todo e a educação física escolar, mais especificamente, podemos perceber que a 

passagem de um megaevento esportivo pelo país gera expectativas, dúvidas, euforias e 

pessimismo quanto ao seu desenvolvimento. É momento de apropriação crítica desse 

momento por parte da escola, uma vez que a tanto a copa do mundo quanto os jogos 

olímpicos transbordam as questões pontuadas nas pautas das mídias. Com isso, 

podemos nos orientar de modo que espaços de diálogo e debate com a comunidade 

escolar sejam impulsionados. 

A educação física como prática de intervenção pedagógica e imersa no projeto 

político-pedagógico tem de estar atenta às possibilidades de tematização dos seus 

conteúdos de forma criativa e que proporcione aproximações com a vida dos estudantes, 

uma vez que estes vivenciam a passagem dos megaeventos esportivos de diversas 

formas, sendo que a mediação, para a maioria das pessoas se faz pelas mídias. No 

próximo tópico desenvolveremos uma discussão mais qualificada acerca das 

possibilidades educacionais que os megaeventos esportivos podem proporcionar, 

principalmente a partir da iniciativa de professores, alunos e da comunidade escolar.  

Existem estudos que tentam mensurar e classificar os possíveis legados que os 

megaeventos podem deixar ao país ou cidade-sede. Ressaltamos que há dificuldade de 

mensurar os verdadeiros legados dos megaeventos esportivos. Como nos mostra 
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Tavares (2011), o legado é multidisciplinar e dinâmico, sendo afetado por uma série de 

fatores locais e globais; a avaliação de seus impactos é incerta, além de contar com 

variáveis múltiplas e subjetivas. Porém, o autor não deixa de mostrar alguns pontos de 

referência a serem conhecidos para possíveis avaliações.  

Uma proposta bastante difundida nos estudos dos megaeventos esportivos é a 

que provêm de duas categorias propostas por Poynter (2006), sendo elas a dos legados 

tangíveis e dos legados intangíveis. 

 

Para este autor pode ser considerado como legado tangível toda a infra-

estrutura construída por causa do megaevento e não apenas aquela 

diretamente relacionada à sua realização, pois ela é suscetível a análise 

econômica de custo-benefício. Já o impacto cultural do megaevento pode ser 

considerado como um legado intangível, pois seus efeitos repercutem sobre a 

autoimagem do lugar e seus habitantes, as atitudes, a identidade projetada e 

outros aspectos sócio-culturais, cuja mensuração exata, para Poynter, é mais 

duvidosa (POYNTER, 2006, apud TAVARES 2011, p. 20-21). 

 

É importante termos acesso às pesquisas e produções desenvolvidas em 

seminários, congressos e debates que se dedicam ao tema. A importância está no fato de 

que existem possibilidades ou oportunidades de desenvolvimento com a organização de 

um megaevento, o que é diferente de afirmar que a copa do mundo ou os jogos 

olímpicos irão gerar certas consequências, que tendem a uma superestimação nos 

índices avaliativos dos seus proponentes, interferindo nos discursos de projeção e 

tentativa de legitimar a sua execução diante da opinião pública.  

No que diz respeito aos legados intangíveis, ou seja, os que tocam em aspectos 

socioculturais e de maior dificuldade de mensuração, percebemos que a iniciativa de 

apropriação dos megaeventos para a elaboração de programas educacionais tem partido 

dos cidadãos que estão presentes em diferentes instituições, como a escola. Tavares 

(2008) mostra que os aspectos educacionais presentes na Carta Olímpica indicam a 

limitação de sua ação pedagógica. Mais adiante, veremos como algumas intervenções 

pedagógicas se apropriaram dos megaeventos para construírem suas práticas, as quais se 

pautaram nos princípios da educação olímpica.  

 Tavares (2008, p.345) analisou as experiências de educação olímpica (EO) que 

algumas cidades-sedes adotaram, de Atlanta (1996) à Beijing (2008). “Em linhas gerais 

observa-se a preocupação de articulação dos programas da EO ao sistema escolar de 

alguma forma. Assim evidencia-se que o foco da EO tem sido a criança e o jovem, não 

sendo discerníveis atividades voltadas para o público adulto”.  
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 O autor supracitado mostra que o aspecto da educação olímpica mais importante 

é o que tem relação com os temas. Desse modo, com a pretensão de agregar também o 

público adulto aos pressupostos da EO, a articulação das temática propostas na EO com 

as disciplinas escolares foi realizada com a definição de quatro critérios: seu tratamento 

pedagógico, sua possibilidade de redução à forma escolar, sua condição de integração 

ao sistema escolar e responsabilidade social. 

 A análise de Tavares (2008) mostra que a proposta organizada pela pedagoga 

canadense Deanna Binder (2002) é um bom referencial para o trabalho de 

desenvolvimento de uma educação que agregue os valores olímpicos. O documento 

proposto pela canadense contem os seguintes temas:  

 

1 – Corpo, mente e espírito: Objetiva encorajar jovens a participarem em 

atividades esportivas e físicas, desenvolverem hábitos saudáveis e 

melhorarem suas técnicas e habilidades; 2 – Fair play: Propõe desenvolver o 

conhecimento, a compreensão e o respeito aos princípios norteadores da ética 

esportiva; 3 – Em busca da excelência: Prioriza a busca pela identidade, o 

desenvolvimento do sentido de auto-confiança assim como o respeito 

próprio; 4 – Jogos Olímpicos, presentes e passados; Propõe a exploração dos 

símbolos, cerimônias, competições e mensagens que dão significado aos 

Jogos olímpicos modernos e antigos como celebração cultural e forma de 

referência; 5 – Multiculturalismo: Enfatiza o respeito e valorização das 

diferenças em termos de pessoas, hábitos, habilidades e culturas. (BINDER, 

2002, apud TAVARES, 2008, p.353). 

 

Tavares (2008, p.353) mostra que no contexto educacional brasileiro as 

iniciativas que tematizem a educação olímpica podem se aproximar com o que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (Brasil, 1998) destacam como temas 

transversais, sendo eles: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação 

sexual, trabalho e consumo. 

 Nossa pesquisa não buscou trabalhar com os temas transversais propostos nos 

parâmetros curriculares nacionais, pontuamos alguns trabalhos que se desenvolveram 

com a perspectiva da educação olímpica para exemplificarmos as possibilidades que 

existem para a educação física escolar diante de um cenário de megaeventos esportivos 

realizados no Brasil. 

A proposta de Tavares possibilita a articulação de diferentes disciplinas 

escolares, de forma que a especificidade de cada uma pode estabelecer diálogos entre si 

e acerca das temáticas transversais, enriquecendo o processo educacional dos 

estudantes. 
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Outro ponto que destacamos sobre estudos sobre os possíveis legados de um 

megaevento esportivo é o seminário “Gestão de Legados de Megaeventos Esportivos: 

Pontos de convergência, realizado no Rio de Janeiro, no período de 1 a 5 de maio de 

2008, que tinha o objetivo de discutir e acrescentar os estudos que já estavam sendo 

produzidos no período pré, durante e pós jogos pan-americanos. Como o título do artigo 

destaca, são organizados pontos de convergência acerca da organização dos 

megaeventos, os quais reproduziremos os possíveis legados que o país ou a cidade-sede 

pode ter acesso.  

Villano et.al (2008) caracterizam 5 formas de legados possíveis, desde que sua 

organização seja consistente e responsável, sem espaço para improvisações na 

organização. Os legados são distintos entre si, sendo eles, de acordo com Villano et.al. 

(2008, p. 49-50):  

a) Legados do evento em si: 

- construções esportivas: estádios, arenas e outros equipamentos; 

- construções de infraestrutura da cidade, como obras de transporte (metrô 

etc.), alojamento dos atletas; 

- compras de equipamentos esportivos, de segurança, de telecomunicações, 

informática etc.; 

- ocupações de empregos temporários e/ou permanentes; 

- abertura de novas possibilidades e oportunidades de trabalho especializado; 

- promoção e realização de outros eventos; 

- aumento da procura de práticas de atividades físicas por parte da 

população. 

 

b) Legados da candidatura do evento: 

- aprendizado do processo de candidatura como, projetos, o processo em si e 

a organização prévia do evento; 

- planejamento urbanístico da cidade-candidata que poderá ser utilizado pelo 

Poder Público, independente da realização do evento. 

 

 c) Legados da imagem do Brasil: 

- projeção da imagem do país; 
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- projeção da imagem da cidade-sede dentro e fora do país, considerada 

como cultura urbana; 

- projeção de oportunidades econômicas e de serviços que o país poderá 

oferecer; 

- nacionalismo e confiança cívica, bem como o orgulho regional e nacional. 

 

 d) Legados de Governança: 

- planejamento participativo; 

- cooperação de diferentes órgãos administrativos; 

- parceria público-privada; 

- liderança do poder público local. 

 

e) Legados de Conhecimento: 

- treinamento e capacitação do pessoal envolvido na gestão do megaevento, 

desde gerente até voluntários. (Know-how); 

- ecos do voluntário que sugere a transmissão dos conhecimentos adquiridos 

por eles para sua comunidade, podendo se estender na família e na 

comunidade; 

- transferência de conhecimento adquirido na gestão do evento (antes, 

durante e após) para futuros eventos similares; 

- geração de informações e conhecimentos das instituições organizadoras do 

evento como, banco de dados, relatórios e outros, que poderão dar origem à 

produção de pesquisas científicas tanto nas universidades como em outros 

órgãos públicos e privados de fomento à pesquisa, inclusive, para possíveis 

publicações; 

- desenvolvimento de estratégias para a contextualização do megaevento; 

- referencial longitudinal para planejamento, execução e avaliação de 

intervenções, visando o desenvolvimento de legados e o estabelecimento de 

suas diretrizes; 

- construção de estruturas adequadas, visando o aproveitamento futuro pela 

população. 
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 Diante destes tópicos, nos remetemos ao trabalho de Marchi Jr. e Souza (2010, 

p. 250), que nos mostram que o discurso que compõe a temática dos legados passam a 

contar com a dimensão social que os mesmos podem proporcionar ao Brasil de modo 

acentuado, e nos alerta para que “não devemos depositar nossas esperanças de 

construção de um projeto de sociedade mais justa e igualitária na realização pontual de 

uma copa do mundo ou de uma edição de jogos olímpicos”. 

 Os megaeventos, como mobilizadores de recursos públicos para intervenções 

urbanísticas, que são os legados tangíveis, como melhoria do transporte, acesso à 

moradia, às instalações esportivas e de outras práticas corporais, deveriam ter como 

beneficiários primários a população. Entretanto, o que se percebe é que a população se 

torna beneficiária de segundo plano das intervenções necessárias, sendo que estas são 

realizadas basicamente em função da passagem dos megaeventos pelo Brasil, 

(RIBEIRO, SOARES e DACOSTA, 2014, p. 462). Desse modo, destaca-se o fato da 

falta de continuidade de tais intervenções, bem como do aumento de possibilidades e de 

ampliação do acesso às mesmas.  

Segundo Almeida, Mezzadri e Marchi Jr. (2009) mesmo em países com 

economia emergente, ou menos desenvolvidos, o discurso sobre o legado social se torna 

frágil, uma vez que “a realização do megaevento deve ser a prioridade e o 

desenvolvimento a consequência, não o inverso”.  

Além dos possíveis legados sociais tangíveis pontuados anteriormente temos a 

oportunidade de refletir sobre as políticas públicas de esportes e de outras práticas 

corporais que envolvam a infraestrutura construída para os megaeventos esportivos.  

Marchi Jr e Souza (2010) questionam se a construção de espaços para a 

realização das competições será acessível à população que se encontra afastada das 

arenas, dos ginásios e dos complexos esportivos em geral. As estruturas construídas 

para os megaeventos serão utilizadas como espaços de lazer e de oferta, à população, 

para aprendizagem e prática dos variados esportes, das ginásticas, do atletismo, das 

lutas, dentre outros, que esses espaços proporcionam? 

 Se o discurso das autoridades e dos meios de comunicação de massa destaca a 

oportunidade de benefícios à população quanto aos legados que serão proporcionados à 

sociedade, há de se ter espaço para o desenvolvimento de políticas públicas que 

promovam programas acessíveis para práticas corporais nesses espaços públicos. Neste 

ponto, temos que adentrar na discussão sobre o papel atribuído à educação física, 
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principalmente a que é componente curricular, uma vez que se percebe, novamente, a 

tentativa de, por meio dos discursos de promotores dos megaeventos, o afastamento da 

educação física do projeto político-pedagógico das escolas. 

 

1.5 – Megaeventos esportivos e Educação Física Escolar: possíveis relações e 

contradições 

 Para chegarmos à discussão quanto às relações e contradições que envolvem o 

período de realização dos megaeventos esportivos no Brasil e a educação física, faremos 

um breve apanhado histórico da área e de suas especificidades.  

A educação física, desde o início de sua implantação no âmbito escolar, no 

século XVIII, tem traços que marcam o seu discurso pedagógico e os seus objetivos. A 

cada período histórico observamos as alterações ocorridas na área. A disciplina contou 

com o nome de ginástica, e, em Minas Gerais, com a reforma do ensino de 1906, esteve 

relacionada com a cadeira de “exercícios physicos”. Nessa reforma, a disciplina 

pautava-se para o cuidado do corpo dos alunos, partindo da arquitetura da escola, não 

sendo apenas objetivo da cadeira de “exercícios physicos”. A organização da cultura 

escolar deveria cultivar um corpo belo, forte, saudável, higiênico, ativo, ordeiro, 

racional, em contraposição àquele considerado feio, fraco, doente, sujo e preguiçoso 

(VAGO, 1999, p. 31-32). 

Percebemos que o contexto histórico-político-social tem influência marcante nos 

usos que os governos fazem da educação física como parte dos seus projetos de poder. 

Passando por valores nacionalistas, nas décadas de 30 e meados da década de 40, do 

século passado, com um discurso pedagógico pautado em questões biológicas que 

davam ênfase à eugenia, à saúde e ao higienismo, objetivava-se com a educação física a 

melhoria das funções orgânicas, aperfeiçoamento físico e a formação de qualidades 

morais nos indivíduos.  

Do período que antecedeu o golpe militar, em 1964, o esporte passa ser 

protagonista na educação física. Protagonismo que se estende até os dias atuais, porém 

com perspectivas que o pensam atrelados aos projetos políticos pedagógicos e que 

propõem sua ressignificação no contexto escolar. 

O método desportivo generalizado, idealizado pelo professor Auguste Listelo, 

contribui fortemente com o processo de esportivização da educação física, e conta com 

o discurso pedagógico voltado para os aspectos biopsicossociais, dando destaque ao 
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valor educativo do jogo. Betti (1991) nos mostra como a justificativa para o método 

desportivo generalizado rompia com alguns pressupostos que orientava a educação 

física anteriores, “o método desportivo generalizado visa proporcionar uma atividade 

física prazerosa e que englobe o indivíduo como um todo, numa ação psico-morfo-fisio-

sociológica”.  

No auge do período ditatorial no Brasil há a consolidação da esportivização da 

educação física. O método esportivo, com ênfase no esporte de alto rendimento conduz 

as políticas educacionais relacionadas ao esporte, dando destaque ao valor educativo do 

esporte. É o momento dos objetivos estarem relacionados à aptidão física e à iniciação 

esportiva, momento este que o tecnicismo adentra fortemente a educação física escolar.  

No entanto, o período histórico influencia alguns professores a questionar os 

valores e objetivos da educação física escolar vigente à época. O país passa por uma 

crise em seu sistema educacional e a educação física também é questionada quanto aos 

seus objetivos e metodologias. Desse modo alguns professores se aproximam das 

ciências sociais para refletir e propor alternativas para a disciplina que possam estar 

atreladas aos objetivos de uma escola democrática e que valoriza seu papel social 

transformador. Há a aproximação de professores de educação física com outras áreas do 

conhecimento em seus estudos de mestrado e doutorado que propõem outras formas da 

educação física e do esporte estar na escola, de forma crítica, criativa e inclusiva.  

Atualmente, podemos considerar que a educação física escolar, tratada como 

prática pedagógica que tematiza a cultura corporal de movimento. Nessa perspectiva, 

Bracht (1999) apud Betti (2007, p.208) nos mostra que:  

 

[...] o movimentar-se é entendido como forma de comunicação com o mundo 

que é constituinte e construtora de cultura, mas também possibilitada por 

ela”; é linguagem específica, “mas que, enquanto cultura, habita o mundo do 

simbólico. 

 

Há também o conceito de cultura corporal, que tem na teoria marxista o seu 

arcabouço teórico e o conceito de cultura de movimento, na perspectiva fenomenológica 

(PICH, p.163, 2014). Todas essas conceituações são importantes para percebermos os 

avanços e possiblidades que a educação física escolar produziu ao longo do tempo no 

sentido de enriquecer sua prática pedagógica.  
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Para Soares et.al (1992) os conteúdos de ensino atrelados à educação física, 

como, por exemplo, os esportes, os jogos, as lutas, as danças, as ginásticas etc., são 

agrupados sob a denominação de cultura corporal, e passa a ser concebida em uma 

perspectiva cultural crítica, que visa resgatar os sentidos históricos, políticos e sociais 

dessas práticas de modo a relacioná-los com os preceitos de uma formação humanística. 

Nesta perspectiva, a escola deve selecionar e organizar os conteúdos da educação física, 

os quais devem ser coerentes com o objetivo de promover a leitura crítica da realidade. 

Os estudantes devem, além de vivenciar estas práticas, analisar a origem destas e 

conhecer o porquê de seu ensino no ambiente escolar. Para a apreensão do 

desenvolvimento sócio-histórico das próprias atividades corporais e a explicitação de 

seus significados objetivos se faz necessário a aprendizagem dos conhecimentos 

inerentes aos conteúdos (SOARES, et.al, 1992). 

Porém, com a realização dos megaeventos esportivos, percebemos que o 

discurso acerca do papel da educação física se aproxima da iniciação esportiva, e da 

“captura” de novos talentos para o esporte de alto rendimento.  

 

Em tempos de megaeventos esportivos, a circulação de projetos para a 

Educação Física aumenta sua velocidade e amplitude no âmbito das mídias. 

Por ocasião dos Jogos Olímpicos é que se ouvem com alguma frequência, 

referências à Educação Física Escolar nas mídias: na escola é que se forma a 

base da pirâmide esportiva, é lá que se devem buscar os “talentos” etc. 

(BETTI, 2009, p.19). 

 

Vejamos alguns discursos de autoridades representantes do Brasil nas 

candidaturas à organização dos megaeventos esportivos. As entrevistas constam na 

Revista Educação Física, 2010, número 35, vinculada ao Conselho Federal de Educação 

Física (CONFEF), para saber qual a opinião destes sobre a relação dos megaeventos e a 

área educacional. 

 Para Alcino Reis Rocha, assessor especial de futebol do Ministério do Esporte 

(Copa das Confederações da FIFA 2013/Copa do mundo FIFA 2014),  

 

Os profissionais de Educação Física podem contribuir na formação de 

gerações do futuro, utilizando a Copa do mundo como elemento para 

impulsionar e estimular, cada vez mais, a participação dos jovens em ações 

voltadas ao esporte, não somente à prática esportiva. Os profissionais 

precisam ter a noção de que esporte tem que fazer parte do dia-a-dia e que 

deve estar presente nas políticas públicas do nosso país (ROCHA, 2010, p.9). 
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No mesmo sentido dos legados tangíveis serem disparadores para o gosto pela 

prática esportiva, Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Organizador dos Jogos 

Rio 2016 (Jogos Olímpicos Rio – 2016) diz que:  

 

O Centro Olímpico de Treinamento, que será construído na Barra da Tijuca, 

além de ser uma importante ferramenta para o desenvolvimento de atletas de 

alto rendimento, também servirá para aumentar o interesse dos jovens pelo 

esporte. Além disso, a presença de competidores de alto nível internacional 

estimularia prática de esportes entre crianças e jovens (NUZMAN, 2010, 

p.11). 

 

Podemos retomar as reflexões e provocações estabelecidas por Marchi Jr. e 

Souza (2009) quando estes questionam sobre a acessibilidade dos jovens que se 

encontram em áreas distantes e mais pobres da cidade. O tom otimista do presidente do 

Cômitê Olímpico Brasileiro (COB) que, diga-se de passagem, está no cargo há décadas, 

nos mostra o esforço de dar legitimidade aos gastos públicos para a realização dos 

megaeventos.  

Acerca dos pontos educacionais o presidente do comitê olímpico brasileiro acha 

que “O esporte é uma grande ferramenta para a inclusão social e a educação. O Brasil 

terá muito a ganhar com o envolvimento da juventude inspirado nos valores da amizade 

e respeito ao Movimento Olímpico” (NUZMAM, 2010, p.11).  

As declarações de Nuzman devem ser encaradas com atenção por parte de 

professores, intelectuais e autoridades que pensam a educação física e o esporte 

educacional de forma mais ampla, atrelada aos projetos políticos pedagógicos da escola, 

uma vez que o discurso que aponta o envolvimento da juventude com o esporte depende 

da efetivação das políticas públicas que verdadeiramente seja de acesso à população. 

Além disso, apontar o esporte como ferramenta de inclusão social e educação carrega 

contradições e limites.  

Outro ponto é o apontando por Bracht e Almeida (2003) quando destacam a 

história da educação física recente, com recorte a partir da década de 1970. Nesse 

período, as políticas públicas de esporte educacional ou escolar foram vinculadas ao 

sistema esportivo nacional.  

 

(...) Estabeleceu-se uma relação de mútuo condicionamento: ao componente 

curricular educação física é colocada a tarefa de funcionar como o alicerce do 

esporte de rendimento, sendo considerado a base da pirâmide; e a instituição 

esportiva, com o discurso da saúde e da educação, lança mão desses 
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argumentos para conseguir apoio e financiamento público e alcançar 

legitimidade social (BRACHT e ALMEIDA, 2003, p. 91).  

 

Quanto ao movimento olímpico, que o presidente do COB toca de forma 

simplista, quando destaca valores de amizade e respeito que o Brasil pode ganhar com o 

envolvimento da juventude na realização dos jogos olímpicos, recorreremos ao texto da 

professora Kátia Rúbio acerca dos legados educativos dos megaeventos esportivos.  

 A autora faz um apanhado histórico, desde sua idealização pelo filósofo francês 

Pierre de Freddy, conhecido como Barão de Coubertin, até a primeira edição dos jogos 

olímpicos modernos, no ano de 1896, em Atenas. A autora destaca que sua preocupação 

fundamental era valorizar a competição leal e sadia, o culto ao corpo e à atividade 

física. Esses são princípios que dão origem ao jogo limpo, fair play, hoje utilizado em 

modalidades esportivas que por vezes não fazem parte do quadro olímpico.  

 Outra preocupação com o desenvolvimento do movimento olímpico é quanto 

aos aspectos educacionais do mesmo. Tavares (1999) citado por Rúbio (2009, p.74) 

pontua que: 

 

Os Jogos Olímpicos eram para Coubertin a institucionalização de uma 

concepção de práticas de atividades físicas que transformava o esporte em 

um empreendimento educativo, moral e social, destinado a produzir reflexos 

no plano dos indivíduos, das sociedades e das nações. 

 

É importante termos acesso aos pressupostos que norteavam o movimento 

olímpico, quando do seu início, para que tenhamos condições de refletir junto aos 

discursos estabelecidos por autoridades e representantes dos megaeventos esportivos, 

uma vez que o esporte contemporâneo carrega características distintas do esporte 

praticado nos tempos de retomada dos jogos olímpicos.  

O Barão de Coubertin acreditava que o esporte e o movimento olímpico 

poderiam contribuir para a formação do ser humano na sua totalidade, não de forma 

fragmentada em seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Para que o esporte 

estivesse no ambiente escolar, o filósofo defendia a educação física como componente 

curricular, desde o século XIX, porém sua abordagem não se relacionava com aspectos 

de especialização esportiva, mas de diálogo com outras manifestações com as artes e a 

música (RÚBIO, 2009, p.76).  

As características propostas no parágrafo acima nos proporciona bons caminhos 

para o trato pedagógico do esporte no ambiente escolar, ou seja, tratar o esporte 
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pedagogicamente, atendando-se para as diversas dimensões possíveis e que podem 

aparecer durante as aulas, rompendo com o modelo institucionalizado que 

historicamente ronda a educação física escolar. 

O que caracterizava o movimento olímpico como idealização de um encontro 

multicultural e de integração multiétnica não pode ser visto da mesma forma 

atualmente. O esporte olímpico e a sua manifestação espetacularizada se transformou 

em um dos maiores negócios do planeta, bem como uma forma de expandir o mercado 

de consumo esportivo. 

 

Transformado em produto de consumo, o esporte, de maneira genérica, e o 

olímpico, mais especificamente, tiveram que se adequar para satisfazer às 

exigências de um mercado consumidor ávido por limites e movimento, 

premido ainda pelo veículo máximo de exposição desses feitos: os diversos 

meios de comunicação de massa (RÚBIO, 2009, p. 86). 

 

Com aporte teórico dos estudos de Rúbio sobre o movimento olímpico e as 

possibilidades educacionais que os mesmos podem proporcionar, Bernabé e Lima 

(2014) destacam que a educação física escolar pode se apropriar do momento dos 

megaeventos para organizar práticas pedagógicas que ampliem a visão dos alunos 

quanto as dimensões envolvidas nos mesmos. As autoras, pautadas na análise de Silva 

(2013) destacam que 

 

[...] as aulas de Educação Física podem possibilitar aos alunos a produção de 

novos conhecimentos relacionados à cultura corporal de movimento. 

Considera a potencialidade dos alunos em produzir novos conhecimentos 

atribuindo sentido às coisas do mundo, desde que estimulados para tal fim 

por intermédio de uma direção pedagógica ou mediação de conhecimento que 

amplie a visão inicial viabilizando o acesso dos alunos a diferentes 

conhecimentos (SILVA, 2013 apud BERNABÉ e LIMA, 2014). 

 

Bernabé e Starepravo (2014) organizaram uma intervenção pedagógica com 

jovens participantes que integravam um dos programas de incentivo e democratização 

do esporte promovidos pelo governo federal como parte das ações da realização dos 

megaeventos, o Programa ProJovem. 

Essa intervenção mostrou resultados que corroboram com as indicações da 

literatura que trata dos aspectos educativos do esporte e dos objetivos educacionais da 

educação física, principalmente na escola. Desse modo, a intervenção buscou as 

indicações dos estudos de Rúbio (2009) para desenvolver um esporte que objetiva e se 
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aproxima do desenvolvimento integral do ser humano, rompendo com a perspectiva que 

tenta ter como objetivo a preparação de possíveis atletas.  

Os autores mostram que a compreensão do que envolve um megaevento 

esportivo, na visão dos alunos, estava muito ligada aos apontamentos que os meios de 

comunicação expõem, ou seja, a grandeza do evento, os benefícios ou prejuízos que eles 

deixam para o país-sede, a diversidade de países participantes, etc. Porém, com o 

desenvolvimento das práticas e das discussões os professores mostram a seguinte 

consideração: 

 

Entendemos ser papel da escola e da Educação Física formar sujeitos críticos, 

reflexivos e que possam transcender o conhecimento do senso comum. Nesse 

sentido, as intervenções realizadas no âmbito escolar, pela Educação Física, 

podem aproveitar o momento de interesse crescente da sociedade nos 

megaeventos esportivos para aperfeiçoar a formação dos alunos, despertando 

a criticidade acerca de grandes eventos que envolvem toda a sociedade 

brasileira. E, além disso, formar cidadãos que compreendam os valores 

relacionados ao esporte e a importância da prática cotidiana e sistematizada 

do mesmo para sua qualidade de vida e desenvolvimento pessoal. Ao final da 

intervenção, pudemos observar que os alunos demonstraram ter agregado 

mais conhecimentos em relação àquilo que trouxeram no início. Não 

obstante, houve um acréscimo de criticidade sobre o assunto, e um melhor 

entendimento dos sentidos e significados do esporte em nossa sociedade 

(BERNABÉ e STAREPRAVO, 2014, p.465). 

 

Estas considerações nos remetem ao que Betti (2009) propõe para uma possível 

transversionalidade do conteúdo futebol, por ser uma importante prática corporal do 

Brasil, e dos megaeventos esportivos, que são objetos pautados nas mídias a cada dois 

anos. O autor exemplifica alguns elementos que as disciplinas escolares podem 

trabalhar a partir destes. 

 

Então, essa transversalidade do futebol, esporte com presença marcante na 

cultura brasileira e agenda obrigatória das mídias, pode ser pensada para 

outras disciplinas escolares. Por exemplo, a Copa do Mundo, pela 

popularidade que alcança no Brasil, pode ser uma oportunidade privilegiada, 

do ponto de vista didático-pedagógico, para a abordagem inicial de muitos 

temas/conteúdos: geografia (continentes e países); filosofia (ética e fair play); 

biologia (fisiologia do exercício físico); física (velocidade, aceleração); 

língua portuguesa (texto jornalístico) (BETTI, 2009, p.25). 

 

Retomando as entrevistas, a autoridade entrevistada com o olhar mais sensato foi 

Andrew Parsons, Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro (Jogos Paraolímpicos 
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Rio 2016). Gonçalves, Madeira e Martins (2010, p.10) analisando as entrevistas dos 

representantes do Brasil mostram que na fala de Parsons  

 

Identifica-se uma visão para além do evento e uma preocupação com o 

processo contínuo de crescimento da nação nos aspectos culturais, sociais e 

inclusivos. Destaca-se o interesse em focalizar os investimentos que tenham 

como público as crianças e os adolescentes. Evidencia-se um olhar mais 

apurado em prol de um processo que se perpetua para além da realização dos 

eventos, que não tem um fim em si mesmo. 

 

Podemos observar na fala do próprio Parsons que articulações entre instituições 

diferentes precisam ser feitas, uma vez que seu olhar sobre a realização das 

paraolimpíadas extrapola o âmbito esportivo.  

 

Nós temos que focar nas crianças e adolescentes, para que elas já cresçam 

imbuídas de uma visão diferente a respeito da pessoa com deficiência. Se a 

gente não tiver programas educacionais direcionados à juventude, vamos 

perder a possibilidade de mudar a mentalidade do país (PARSONS, 2010, 

p.13). 

 

O presidente do comitê paraolímpico brasileiro levanta uma questão interessante 

acerca da implantação de uma cultura esportiva no Brasil, e dessa forma retornamos à 

questão de qual o papel da educação física escolar, seus objetivos e formas de estar na 

escola. Para ele: “É preciso fundamentalmente aproveitar o advento dos jogos para 

implementar no Brasil uma cultura esportiva, de prática de atividade física, não somente 

de olho nas medalhas, mas na integração, educação e inclusão social” (PARSONS, 2010, 

p.12). 

No seu discurso não existem atribuições explícitas à educação física escolar 

como promotora de uma cultura esportiva, ou como parte desse processo, porém 

destacaremos a fala do então Ministro do Esporte, Orlando Silva, no ano de 2008, que 

faz uma associação da educação como promotora da massificação do esporte. 

Mascarenhas (2012) analisa a seguinte fala de Orlando Silva, presente no site do jornal 

on line Folha de São Paulo (2008):  

 

Para Londres ganhar o direito de organizar os Jogos de 2012, foi muito 

importante o trabalho que fez nas escolas. Esse foi um dos pilares da 

candidatura. (...) O Brasil pode aprender com Londres. Não existe alternativa 

para massificar a prática de esporte a não ser associá-lo à educação.  
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A análise parte de uma crítica que se aproxima com a que foi escrita 

anteriormente, ou seja, o autor concorda que a educação física deve estar atrelada aos 

objetivos da escola, e não de políticas e interesses transitórios fora da sua realidade e 

contexto. O esporte faz parte da educação física, assim como os outros temas da cultura 

corporal de movimento.  

Betti (2009) faz uma análise interessante quanto à inversionalidade de papéis e 

recursos para o desenvolvimento do esporte. A provocação do autor vai no sentido de 

imobilizar os discursos que defendem o modelo esportivo piramidal, ou seja, que tem a 

escola como base formadora dos futuros atletas. Como nos mostra Bracht e Almeida 

(2003), após o fracasso do Brasil, nas olimpíadas de Sidney/2000, o discurso de 

valorização da educação física e o reforço de que esta seria o caminho inicial para o 

reestabelecimento e de formação de possíveis atletas de alto rendimento voltou ao plano 

governamental, com programas que buscavam promover a prática esportiva. Porém os 

autores analisam que há uma pseudovalorização da educação física. 

Para Betti (2009), o discurso de que a escola é fundamental para o sucesso 

esportivo é frágil, uma vez que para se elevar os índices de vitórias nas modalidades 

olímpicas há de se ter uma estrutura mínima necessária para prática de esportes como o 

atletismo, o tiro-ao-alvo, a ginástica, a natação, modalidades que geram um número 

maior de possibilidades de medalhas.  

Vejamos que os esportes mais ministrados na escola podem disputar apenas 8 

medalhas, desde que as equipes masculinas e femininas se classifiquem para os jogos 

olímpicos. A própria estrutura física da maioria das escolas brasileiras, contam com a 

herança de valorização e hegemonia do esporte como conteúdo principal da educação 

física, as quadras poliesportivas, utilizadas para o ensino do futsal, voleibol, basquete e 

handebol. Dessa forma, seriam necessários fortes e efetivos investimentos, tanto na 

estrutura quanto na formação de professores, para que estes dessem conta de ensinar as 

variadas modalidades esportivas. Entretanto, destaco ainda a questão do tempo das aulas 

de educação física: seria possível a pirâmide esportiva se efetivar tendo a escola como 

base contando com duas aulas semanais, de cinquenta minutos cada uma?  

Isso se deve pelo fato de que os setores que controlam o esporte o tratam como a 

própria educação física. Mascarenhas (2012) nos mostra que o documento publicado 

pelo ministério do esporte, apoiado pelo conselho profissional da educação física coloca 

como atribuições à educação física: “da formação à competição”, carga horária para 
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treinamento do esporte” e “definição de um modelo de um sistema de jogos e 

competições escolares”. O autor destaca que essa concepção está ausente nos 

dispositivos institucionais do sistema educacional brasileiro, como por exemplo, dos 

Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental e Médio e das Diretrizes para a 

Formação de Professores da Educação Básica.  

 Com essa breve discussão acerca dos megaeventos esportivos, seus impactos, 

legados e consequências para diversos setores da sociedade destacamos que é necessário 

um olhar crítico quanto aos discursos que promovem leituras enviesadas acerca dos 

benefícios que a passagem dos megaeventos podem gerar à população. 

 Os aspectos positivos no campo educacional, bem como na economia, na 

infraestrutura, na saúde pública, no meio ambiente, na segurança, dentre outros que 

podem ser promovidos pelos megaeventos esportivos devem ser convertidos como bens 

públicos, já que a maior parte dos investimentos para a realização dos mesmos partiu e 

está partindo do dinheiro público.  

 Quanto aos aspectos educacionais, ligados à educação física, finalizamos com 

um trecho escrito por Mauro Betti, que faz um resumo pontual do que discutimos: 

 

[...] clamo para que a Educação Física construa legitimações mais 

consistentes e consoantes com nossos tempos, que se comprometa 

definitivamente com a concretização de um projeto político-pedagógico em 

que o esporte, como bem já disse Belbenoit (1976) seja instrumento de 

cultura e de libertação do homem moderno, ao exercer dois papéis na 

sociedade contemporânea: função biológica de promoção da saúde (no 

sentido mais lato do termo); e função sociocultural de comunicação, 

participação e expressão (BETTI, 2009, p. 22). 

 

No próximo capítulo iremos trabalhar com dois outros conceitos que irão 

contribuir para visualizarmos possibilidades educativas e de acesso à informação com a 

realização dos megaeventos esportivos, sendo eles o de cibercultura e de cultura da 

convergência. 
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Capítulo 2 – Cibercultura e Cultura da Convergência: a informação 

desterritorializada e disponível 

 

A desterritorialização da biblioteca que assistimos hoje talvez não seja mais 

do que o prelúdio para a aparição de um quarto tipo de relação com o 

conhecimento (Lévy, 2010, p.166). 

 

No capítulo anterior buscamos refletir como um megaevento esportivo é 

produzido no contexto da sociedade capitalista. Destacamos que os meios de 

comunicação de massa tem papel importante no engendramento do espetáculo 

esportivo, sendo um fator determinante para a disseminação do produto esportivo. O 

período de construção e realização da Copa do Mundo de Futebol masculino da FIFA 

no Brasil conta com a internet e redes sociais como vetores de tal engendramento, algo 

que em outras edições recentes não era tão forte. Iremos nos atentar para esse momento, 

uma vez que nossa pesquisa buscou observar o processo de produção de subjetividades 

de um grupo de jovens estudantes e como eles acompanharam a copa do mundo de 

futebol nas mídias e a relação desse megaevento esportivo com a escola. 

 Os conteúdos simbólicos e a ideologia que os meios de comunicação de massa 

carregavam ou passaram a representar, denunciados por Adorno e Horkheimer (1985), 

Debord (1997) e Baudrillard (2008), precisam ser levados em consideração com as 

transformações e avanços tecnológicos. 

 Como o delineamento do que se pode produzir diante das novas tecnologias de 

informação e comunicação pode estar a serviço da formação humana?  

 Duarte (2002) e Vaz (2006) nos alertam acerca da presença da indústria cultural 

hoje, mostrando como o conceito é atual e importante na busca da superação dos 

modelos hegemônicos de reprodução do poder, ou de pelo menos uma forma de se 

questionar a situação atual. Além disso, como teremos uma postura consciente diante 

das análises de Debord e de Baudrillard acerca da sociedade do espetáculo e do 

consumo, respectivamente, sobre as relações sociais mediadas por imagens?  

Tomaremos, neste capítulo, os estudos da Cibercultura (Lévy, 2010) e da 

Cultura da Convergência (Jenkins, 2009), para compreendermos as possibilidades que 

o ambiente virtualizado promove ao indivíduo e/ou ao coletivo como forma de 
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aprender, de intervenção e de enfrentamento no cotidiano. Os termos intervenção e 

tratamento são utilizados aqui para destacar o momento em que as redes sociais se 

mostram importantes na organização coletiva para o embate político e ideológico que 

perpassa o Brasil. 

 As análises de Adorno e Horkheimer, por exemplo, são feitas diante dos meios 

de comunicação tradicionais, principalmente a televisão. Esta mídia ainda é bastante 

presente na vida das pessoas, entretanto, com os novos aparatos tecnológicos, outras 

formas de acesso aos conteúdos simbólicos estão disponíveis. Lévy (2006, p. 230) 

destaca a diferença entre a percepção que o ciberespaço e a televisão proporcionam ao 

receptor.  “(...) Temos o mesmo tímpano sem que possamos nos ouvir. Vemos o mesmo 

espetáculo sem que sejamos capazes de nos reconhecer. Pior ainda, a retina e o tímpano 

televisuais são separados de nosso cérebro, isolados do ciclo sensório-motor”. O autor 

continua mostrando que no ciberespaço há uma interação no centro de uma situação, de 

um universo de informações, uma vez que cada um pode contribuir explorando de 

forma própria, modificando ou estabilizando tal universo. 

 Como a temática da pesquisa está delimitada na realização da Copa do Mundo 

de Futebol no Brasil, temos que nos reportar às manifestações ocorridas em 2013, 

quando ocorreu a Copa das Confederações, competição esportiva ligada à FIFA. Tais 

manifestações ganharam contornos nacionais e além de questionar o gasto público para 

a realização do evento, mobilizaram esforços e protestos em outros setores e instituições 

da sociedade brasileira, como a questão da mobilidade urbana, da saúde, da educação e 

da segurança. Temas que compunham os legados ou impactos que, no discurso dos 

organizadores, seriam convertidos à população. 

 As redes sociais tiveram importante papel para organização das manifestações 

de 2013. A capacidade comunicativa entre os integrantes dos movimentos se mostrou 

eficaz para mobilização de pessoas por várias partes do país. O ciberespaço se mostrou 

uma alternativa interessante para organização e produção de informações acerca de 

temas polêmicos que, por vezes, podem estar ocultos ou com um contorno diferenciado 

nas mídias tradicionais. Além disso, o ciberespaço proporcionou a difusão de situações, 

nem sempre pautadas nos grandes veículos midiáticos. Assim, várias pessoas passam a 

ter a oportunidade de divulgar seus próprios vídeos ou fotos, de diferentes 

acontecimentos sociais.  
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 O conceito de “prosumer” nos ajuda a compreender a possibilidade de 

organização coletiva a partir das redes sociais. Amaral (2012) faz uma análise de como 

a utilização e as formas de participação dos usuários na internet vão se alterando com o 

desenvolvimento tecnológico e com o advento da web 2.0, ou seja, uma web dinâmica, 

social e de conversação, e nos mostra que 

 

A participação em rede não revela um padrão constante. Pelo contrario. A 

estrutura Web 2.0 permitiu que os receptores passivos fossem convertidos em 

utilizadores activos, ampliando o conceito de consumo nas dimensões social, 

técnica e geográfica. As mudanças introduzidas pelas novas ferramentas de 

comunicação potenciaram o fenômeno do Consumidor 2.0, agregado em 

comunidades de consumidores. A convergência dos meios e a apropriação 

destes fundiu o consumidor com o produtor, criando a figura do “prosumer” 

que vai além do consumo social e/ou activo, se materializa no conteúdo 

gerado pelo utilizador e possibilita o “user-generated media” (AMARAL, 

2012, p. 142). 

 

Paul Virilio, no início de sua obra “A arte do motor”, diz acerca da televisão e da 

imprensa, que podemos ter um olhar otimista quanto ao uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação que estão mais acessíveis às pessoas e que podem ser 

produtoras de conteúdos. Assim, agregamos um trecho de Virilio à citação acima: 

 

Os meios de comunicação industriais se beneficiam de uma singular 

depravação das leis democráticas. Efetivamente, se a televisão e, por osmose, 

a imprensa, não gozam, a priori, da liberdade de anunciar notícias falsas, 

nossa legislação lhes concede por outro lado o poder exorbitante de mentir 

por omissão, censurando e vetando aqueles que não lhes convêm ou possam 

prejudicar seus interesses (VIRILIO, 1996, p.11).  

 

A análise do filósofo francês nos permite pensar na cobertura dos grandes 

jornais, principalmente televisivos atuais. As estratégias de disposição das notícias e 

como as mesmas são expostas mostram a atualidade da passagem no sentido de omitir 

fatos importantes e pautar outros de pouca relevância. Desse modo, voltamos ao ponto 

de que o ciberespaço pode ser um ambiente de resistência e de divulgação de fatos que 

podem cair nas estratégias de omissão e de manipulação midiática.  

Não estaremos em um dos polos que Umberto Eco (1990) caracterizou, ou seja, 

nem lançaremos um olhar apocalíptico quanto aos meios de comunicação, nem 

estaremos integrados aos mesmos, com um olhar ingênuo quanto aos produtos da 

indústria cultural e das apropriações feitas pelos meios de comunicação de massa. Neste 
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ponto, a análise de Jenkins nos será importante, uma vez que os conteúdos das mídias 

tradicionais passaram a compor também as mídias virtuais, com suas especificidades e 

diferenças.  

 Renó et. al. (2011, p. 204) pontuam que: 

 
A Internet, além de apresentar um maior e mais efetivo acesso à informação, 

pode interferir na forma de utilizá-las na aprendizagem de conteúdos 

significativos. Nestes novos meios, as mensagens veiculadas devido às suas 

características de fluidez, numeralização, plasticidade e instantaneidade são 

mais facilmente suscetíveis às interferências dos receptores que podem 

contribuir diretamente na sua construção e tornarem-se também autores-

produtores do conhecimento ou, dito de outra forma, sujeitos da comunicação 

e do processo cognitivo. 

 

Os estudos que compõem este capítulo serão importantes para refletirmos junto 

aos dados produzidos no território existencial que habitamos para a produção de dados 

desta dissertação, partimos então para um caracterização mais ampla da cibercultura e 

da cultura da convergência. 

 

2.1 – Cibercultura, ciberespaço e conhecimento descompartimentalizado 

 Pierre Lévy é considerado um filósofo otimista em relação à internet e as 

potencialidades que a mesma carrega. O autor admite tal otimismo, porém, fazendo a 

ressalva de que o seu entusiasmo não promete que a internet irá resolver os problemas 

sociais e culturais do mundo de uma hora para outra. Lévy destaca a importância de se 

refletir junto à esse movimento de novas formas de comunicação, que são diferentes das 

mídias tradicionais, e os efeitos que podem ser gerados nos âmbitos social, econômico, 

político e cultural. 

 Para Lévy (2010, p.17) a cibercultura é o termo que “especifica o conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. 

 Quanto ao conceito de ciberespaço, que também é chamado de rede, é uma nova 

forma de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. “O termo 

especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o 

universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que 

navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 2010, p.17). 
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 O autor faz algumas comparações com as mídias de massa para ilustrar os 

aspectos positivos que o uso (adequado) do ciberespaço pode proporcionar à sociedade. 

Antes de adentrarmos em tais comparações, vejamos alguns pontos que Lévy julga ser o 

veneno e o remédio da cibercultura.  

O ciberespaço é o local de suporte da inteligência coletiva, processo que se 

caracteriza por seu aspecto participativo, socializante, descompartimentalizante e 

emancipador, que estabelece uma sinergia entre competências, recursos e projetos. Estas 

características são o remédio para o ritmo desestabilizante, por vezes excludente, da 

mutação técnica. No entanto, a inteligência coletiva trabalha, neste mesmo movimento, 

para a aceleração dessa mutação. Dessa forma, é veneno para os que dela não 

participam “(e ninguém pode participar completamente dela, de tão vasta e multiforme 

que é) e um remédio para aqueles que mergulham em seus turbilhões e conseguem 

controlar a própria deriva no meio de suas correntes” (LÉVY, 2010, p.30).  

Suas comparações vão no sentido de que o que se produz nas mídias de massa 

tem como objetivo a simplificação e a descontextualização da linguagem comunicativa. 

Lévy (2010, p.118) mostra que “uma vez que a mensagem midiática será lida, ouvida, 

vista por milhares ou milhões de pessoas dispersas, ela é composta de forma a encontrar 

o „denominador comum‟ mental de seus destinatários. Ela visa os receptores no mínimo 

de sua capacidade interpretativa”. 

Na descontextualização e na capacidade totalizante das mídias de massa é que o 

filósofo traça o diferencial do ciberespaço.  

 

[...] Na medida em que a interconexão e o dinamismo em tempo real das 

memórias on-line tornam novamente possível, para os parceiros da 

comunicação, compartilhar o mesmo contexto, o mesmo imenso hipertexto 

vivo. Qualquer que seja a mensagem abordada, encontra-se conectada a 

outras mensagens, a comentários, a glosas em evolução constante, às pessoas 

que se interessam por ela, aos fóruns onde se debate sobre ela aqui e agora 

(LÉVY, 2010, p.120). 

 

Percebemos aqui as características da inteligência coletiva, pois a comunicação 

está compartilhada, constantemente reelaborada por meio da interatividade dos que 

participam do processo comunicativo. Santos e Santos (2012) mostram que o processo 

de interatividade se constitui em promover mais comunicação, mais participação e mais 

trocas, numa dinâmica não linear e de colaboração. Nela o praticante tem espaço para 
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falar, ouvir, argumentar, criticar, estando aberto a mais comunicação. É importante 

distinguirmos as características da interatividade proporcionada pelo acesso às TDICs e 

a interação que ocorre no ambiente escolar. Nosso trabalho buscou trabalhar com essas 

duas formas sendo que o processo de interação foi mais explorado. 

A definição dos termos cibercultura e ciberespaço, nos mostra como a 

informação está, além de disponível, sendo produzida e resignificada por sujeitos que 

tem acesso à estrutura material e digital para compartilhá-la.  

Pontuamos, resumidamente, as comparações que Lévy faz entre o fluxo de 

mensagens e a forma como elas acontecem nas mídias de massa e no ciberespaço para 

pensarmos nas relações e transformações que estes meios estabelecem com as 

instituições sociais, e principalmente com o processo formativo e educacional das 

pessoas.  

Em Santaella (2003), temos uma outra forma de caracterizar a cibercultura. Para 

a autora há uma diferença entre o que se tem chamado de cultura das mídias e a 

cibercultura, sendo que na cultura das mídias há cultura do disponível, enquanto que na 

cibercultura, existe a cultura do acesso.  

A autora supracitada considera que o desenvolvimento das tecnologias e as 

linguagens que nelas circulam tem como característica principal propiciar a escolha e o 

consumo individualizados, em contraste ao consumo massivo. Ela destaca que as 

maneiras de se comunicar, dentre as diversas possibilidades que a cultura das mídias e o 

ciberespaço ofertam, alteraram a recepção do indivíduo de modo que ele tem 

mecanismos para buscar as informações e o entretenimento (Santaella, 2003, p. 27). 

Lévy (2010, p.159) mostra que tem se delineado uma nova relação com o saber 

em consequência da evolução tecnológica e afirma ser necessário, ao refletir sobre os 

sistemas educacionais, pensar na velocidade e na renovação dos saberes. 

Destacamos a passagem que o autor mostra como o ciberespaço suporta 

tecnologias intelectuais que  

 
[...] amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas 

humanas: memória (bancos de dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de 

todos os tipos), imaginação (simulações), percepção (sensores digitais, 

telepresença, realidades virtuais), raciocínios (inteligência artificial, 

modelização de fenômenos complexos) (LÉVY, 2010, p.159).  
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Fazendo uma relação com o rizoma de Deleuze e Guattari, no qual há uma 

multiplicidade de nós heterogêneos e de interconexões em um campo aberto, Lévy 

mostra a similitude dos hipertextos da internet.  

 Retornando à Santaella (2003, p. 27), temos a consideração de que os novos 

meios e a recepção por eles engendrada “prepararam a sensibilidade dos usuários para a 

chegada dos meios digitais cuja marca principal está na busca dispersa, alienar, 

fragmentada, mas certamente uma busca individualizada da mensagem e da 

informação”. 

Para Lévy (2010, p. 151), a cibercultura proporciona uma nova forma de agir. 

“O texto dobra-se, redobra-se, divide-se e volta a colar-se pelas pontas e fragmentos: 

transmuta-se em hipertexto, e os hipertextos conectam-se para formar o plano 

hipertextual indefinidamente aberto e móvel da web”. 

Essa multiplicidade que engendra uma nova forma de relação com o saber está 

presenta na obra de Michel Serres (2013), livro intitulado Polegarzinha: uma nova 

forma de viver em harmonia, de pensar as instituições, de ser e saber, na qual o autor 

faz uma reflexão de como o conhecimento disponível e compartilhado transforma as 

formas de se conhecer e de aprender, uma vez que o estudante tem, por meio da rede, 

contato com textos, mapas, imagens, faz cálculos complexos etc.  

O aluno habita o espaço virtual, tem acesso a inúmeras fontes, em diversos 

espaços e tempos, pelo celular têm acesso a todas as pessoas; por GPS, a todos os 

lugares; pela internet, a todo o saber: circulam, então por um espaço topológico de 

aproximações. 

No livro, o autor mostra que a Polegarzinha tem em suas mãos a sua própria 

cabeça, bem cheia de informações disponíveis, bem constituída. Icônica, com 

programas de buscas de informações, textos, imagens, mapas, etc., que resolvem 

problemas difíceis rapidamente, temos nossa cabeça lançada à nossa frente. A cabeça 

decapitada da Polegarzinha lhe proporciona um momento de originalidade, é onde se 

encontra a nova genialidade, a inteligência inventiva, uma vez que ela não precisa se 

esforçar para memorizar o saber. Saber esse que se encontra objetivado e conectado, 

portanto acessível, revisto e controlado (SERRES, 2013). 
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O momento em que vivemos de acesso às inúmeras fontes de informação, em 

espaços e tempos diferentes faz parte de nosso processo de subjetivação na medida em 

que convivemos numa dinâmica da atualidade efêmera, no sentido de que o que circula 

na convergência das mídias, ou seja, as imagens e as informações expostos nela, pauta 

nossa agenda diária de comunicação.    

Para Lipovetsky (1989, p.229), 

 
A mídia determina um tipo de cultura individual caracterizada pela 

turbulência, pelo rompimento, pela mistura sistemática; não dispondo mais 

de saberes fixos, superpostos às inúmeras mensagens cambiantes, os 

indivíduos são muito mais receptivos às novidades de fora, são levados a 

diversas direções conforme as informações que recebem. 

 

A aprendizagem se modifica, e no sentido rizomático, as linhas de fuga vão 

proporcionando novas possibilidades de interconexões, de reterritorialização e de 

capacidade de articulações entre saberes. 

 Ao acessarmos um texto jornalístico, de divulgação científico-cultural ou um 

artigo científico temos a oportunidade de contatar outros documentos e textos com as 

informações importantes para a compreensão, bem como de questionar as informações 

expostas no trabalho acessado incialmente. No ambiente virtual, tal fato é dado pelos 

hiperlinks, ou hotlinks, que conferem a dinâmica e a abertura que caracterizam os textos 

da web. Relacionado novamente com o rizoma de Deleuze e Guattari, percebemos que 

no ciberespaço não há inicio ou fim, mas interconexões topológicas onde uma 

informação leva a outra, ou a conjuntos de informações sobre o mesmo tema, como em 

um traçado cartográfico. 

 

O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente 

definido com antecedência. Os percursos e perfis de competências são todos 

singulares e podem cada vez menos ser canalizados em programas ou cursos 

válidos para todos. Devemos construir novos modelos do espaço dos 

conhecimentos. No lugar de uma representação em escalas lineares e 

paralelas, em pirâmides estruturadas em “níveis”, organizadas pela noção de 

pré-requisitos e convergindo para saberes “superiores”, a partir de agora 

devemos preferir a imagem de espaços de conhecimentos emergentes, 

abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com 

os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular 

e evolutiva (LÉVY, 2010, p.160). 
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Diante do exposto acerca das características da cultura das mídias, do 

ciberespaço e da cibercultura, além das relações com a acessibilidade e das novas 

formas de relação com o saber e com a informação, passaremos a olhar para o que 

Henry Jenkins tem chamado de Cultura da Convergência. 

 

2.2 – Cultura da Convergência e participação interativa 

 

Na cultura da convergência, “as velhas e as novas mídias se colidem, onde 

mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de 

mídia e o poder de consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” 

(JENKINS, 2009, p. 29).  

 

No contexto em que as mídias, ou seja, os suportes para a emissão de 

mensagens, informações e conteúdos simbólicos proliferam, e os modos como tais 

informações e conteúdos se intercruzam, percebemos uma convergência dessas mídias e 

mensagens. 

Quando estamos em contato com o conteúdo expresso em uma revista ou 

programa televisivo, por exemplo, temos a oportunidade de confrontar ou ampliar a 

informação que tivemos acesso nesses meios. O que podemos perceber nessa 

convergência é que os conteúdos estão espalhados pelos diferentes meios alternativos, 

como nos blogs, nos canais do YouTube, nas páginas das redes sociais etc.  

Numa dinâmica comunicativa unilateral, o receptor não tem a condição de 

indagar (diretamente ao emissor) ou mesmo dar continuidade ao processo informativo 

sobre o conteúdo que foi pautado no momento da emissão. O ciberespaço e a 

convergência das mídias faz com que o processo informativo se expanda, de modo que 

ele possa continuar mesmo com a efemeridade da notícia televisiva. O receptor até pode 

não ter a oportunidade de responder o emissor, porém a possibilidade de confrontar e 

aprofundar as questões que envolvem o que foi emitido nas mídias tradicionais existe. 

Neste ponto, as mídias alternativas podem ser um bom caminho para questionarmos a 

pauta dos grandes detentores da indústria midiática brasileira.  

O blog se mostra uma boa ferramenta para circular informações que quebram a 

lógica das grandes mídias, o blog também proporciona um sistema de resposta ao 

emissor, que pode ou não responder às interações. As redes sociais contribuem para 
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fazer circular as informações produzidas em canais alternativos, fazendo com que a 

informação seja disseminada em outra fonte e mais acessível e, talvez, acessada. 

Amaral (2012) aponta para o fato que as redes sociais e as ferramentas de 

informação e comunicação, como o blog, estão proporcionando um tipo de jornalismo 

coletivo. O acesso a suportes móveis colaboram para a disseminação e 

compartilhamento de informações, tanto locais quanto globais. Para a autora 

 
A Web social (e as suas ferramentas) tem permitido o aumento das 

comunidades de “prosumers” organizados que desafiam os tradicionais 

papeis tradicionais de consumidores e produtores. Mas o denominado 

jornalismo cidadão está também a mudar: as pessoas estão a utilizar os media 

sociais para comunicarem e produzirem conteúdo de forma colaborativa. O 

conteúdo criado pelo utilizador esta a orientar-se para uma espécie de 

jornalismo coletivo à medida que as novas ferramentas promovem redes 

baseadas em metadados e práticas sustentadas por objetos sociais 

(AMARAL, 2012, p. 137). 

 

Para um contraponto entre os jornais de grande audiência e de alta tiragem e os 

blogs independentes podemos nos aproximar da leitura feita por Pierre Bourdieu (1997), 

que ao analisar os jornais de grande circulação e de alta audiência televisiva, aponta 

para a informação circulante, ou seja, a informação que circula entre as pessoas que 

compõem a produção de notícias e informações. Ele destaca que os jornalistas se leem, 

apontando para a repetição ou reprodução das mesmas notícias em canais midiáticos 

diferentes. Além disso, o autor coloca o termo “fatos ônibus”, ou seja, uma informação 

que alcança diversas pessoas de uma só vez.  

No nosso estudo veremos como o fato exposto por Bourdieu se deu na cobertura 

da Copa do Mundo de 2014. Como neste capítulo estamos trabalhando com as novas 

possibilidades de relação com a informação e com o saber, devemos lembrar que 

estamos vivendo um momento no qual o polo produtor não se concentra apenas nas 

mãos das grandes corporações da indústria midiática. A pessoa que tem acesso às 

tecnologias de informação e comunicação podem produzir conteúdo e participar 

debates, discussões e fóruns acerca do que é pautado nas mídias e que não tem espaço 

para interatividade e indagações. 

Esse comportamento é entendido por Jenkins (2009, p. 29) como convergência, 

a qual ele se refere  
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[...] ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à 

cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer 

parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. 

 

Além dos aspectos do entretenimento, Jenkins (2009, p. 29-30) defende a ideia 

de que “a convergência representa uma transformação cultural, à medida que 

consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio 

a conteúdos de mídia dispersos”. 

Recorrendo a algumas passagens históricas que delimitavam e previam o futuro 

dos meios de comunicação com a revolução digital, o autor nos mostra que a 

convergência tem ocorrido no sentido do conteúdo, enquanto o suporte tem se 

modificado de acordo com as necessidades específicas de determinados contextos. A 

previsão era a de que com o avanço tecnológico, chegaríamos a um ponto em que todos 

os conteúdos de mídia iriam fluir por um único aparelho (suporte). Por outro lado, ele 

pontua que são os conteúdos que se alteram diante dos diversos canais e da 

portabilidade das novas tecnologias de informática e de telecomunicações. 

Um dos pontos a que chegamos com a alteração dos conteúdos de mídia, que 

transitam por diferentes suportes são as narrativas transmídias. O apontamento que 

Renó et. al. (2011) fazem acerca das características de uma narrativa transmídia vão 

colaborar para compreendermos algumas práticas pedagógicas que estão sendo 

realizadas no âmbito da educação física escolar.  

 
A narrativa transmídia atravessa diferentes mídias e com ela é possível criar 

um universo ficcional ao redor da obra. Esta migração não é apenas de 

conteúdo, mas também algo que requer um planejamento transmidiático 

atento a cinco elementos fundamentais (história, audiência, plataformas, 

modelo de negócio, execução), que também prima por utilizar-se das 

potencialidades e recursos específicos de cada meio para ampliar a 

experiência do usuário com o conteúdo ficcional exposto (RENÓ, VERSUTI, 

MORAES-GONÇALVEZ E GOSCIOLA, 2011, p. 206). 

 

A partir de tal universo ficcional veremos como tem se delineado algumas 

intervenções pedagógicas na escola. O estudo de Costa e Betti (2006) descreve e analisa 

uma prática na aula de educação física. Partindo dos estudos de Lévy (1996) e Guattari 

(1992) acerca da virtualização da sociedade, os autores organizam uma intervenção que 

parte de um jogo presente em Harry Potter, o quadribol, e o leva para a prática corporal. 



59 

 

Percebemos nesse estudo a possibilidade de agregar os produtos midiáticos às aulas de 

educação física e à sua especificidade, o corpo/movimento (Betti, 1994). 

No estudo de Thompson (2014), nos aproximamos das indicações de Jenkins 

(2009) ao tratar dos padrões globais de comunicação, no qual aquele faz um apanhado 

histórico acerca das origens da globalização da comunicação para mostrar o aumento da 

velocidade e alcance da difusão dos conteúdos simbólicos com as inovações 

tecnológicas. Tais inovações estão marcadas pelo contexto político-social de cada 

época, bem como pelos interesses de grandes conglomerados de comunicação, 

destacando o uso de métodos digitais no processamento, armazenamento e recuperação 

da informação.  

 

A digitalização da informação, combinada com o desenvolvimento de 

tecnologias eletrônicas relacionadas (microprocessadores, etc.), aumentou 

grandemente a capacidade de armazenar e transmitir informações e criou a 

base para a convergência das tecnologias de informação e comunicação, 

permitindo que a informação seja convertida facilmente para diferentes meios 

de comunicação (THOMPSON, 2014, p.211).  

 

A capacidade de processamento, armazenamento e recuperação de dados e de 

informações dos celulares, smartphones, ipods, tablets, etc. conjugados com o acesso à 

internet transforma a relação comunicativa temporal e espacialmente. Aqui, podemos 

lembrar da Polegarzinha com sua cabeça nas próprias mãos.  

 
Nossos telefones celulares não são apenas aparelhos de telecomunicações; 

eles também nos permitem jogar, baixar informações da Internet, tirar e 

enviar fotografias ou mensagens de texto. Cada vez mais, estão nos 

permitindo assistir a trailers de filmes, baixar capítulos de romances 

serializados ou comparecer a concertos e shows musicais em lugares remotos 

(JENKINS, 2009, p. 43). 

 

O que Jenkins aponta na passagem acima nos ajuda a refletir com o que viemos 

discutindo nos tópicos anteriores, uma vez que fica reafirmado como a informação se 

encontra descompartimentalizada, desenformada e disponível em tempos e espaços 

distintos. Mais uma vez faremos alusão à Polegarzinha, esse indivíduo que se comunica 

rapidamente com o celular, que tem acesso ao saber e que busca compartilhar suas 

angústias e seus feitos com seus pares. Novamente vemos a relação com o saber sendo 

provocada, dessa vez pelo viés da convergência. 

 Tal fato influencia, também, os novos conglomerados de comunicação, os quais 

querem produzir diversas formas de conteúdo que participam da convergência. Ao 
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alterar a forma de se consumir informações, o consumo de entretenimento é modificado 

pela indústria cultural. Jenkins (2009, p. 44) mostra um exemplo de como a indústria do 

entretenimento se apropria das influências da convergência: “A Warner Bros. produz 

filmes, televisão, música popular, games, websites, brinquedos, parques de diversão, 

livros, jornais, revistas e quadrinhos”. 

 Na busca de aumentar seus lucros, empresas aumentam o fluxo de conteúdo de 

mídia pelos canais de distribuição para ampliar seu alcance mercadológico. Atualmente 

podemos perceber como o conteúdo publicitário adentra nos espaços dos novos canais 

de distribuição. O caso exemplar é que há pouco tempo passou a ser corriqueiro, o uso 

de propagandas no ambiente do YouTube. Antes de iniciar o vídeo, temos o contato 

mínimo de cinco segundos com o produto anunciado. O formato de apenas cinco 

segundos de exposição faz com que as estratégias para seduzir o consumidor sejam 

exploradas.  

Outro ponto que o autor destaca é a cultura participativa, mostrando como há um 

contraste em relação com as noções mais antigas acerca da passividade dos espectadores 

diante dos meios de comunicação. Não se pode falar nos termos produtores e 

consumidores de mídia separadamente, mas sim de participantes que interagem de 

acordo com um conjunto de regras, que são complexas de se entender. Renó et. al. 

(2011) mostram, acerca da cultura participativa, que o crescente fluxo de informações 

provoca um comportamento de discussão sobre as mídias consumidas. “O consumo se 

tornou um processo coletivo, uma vez que a convergência das mídias permite modos de 

audiência comunitários, em vez de individualistas”.  

A convergência representa o deslocamento do conteúdo de mídia específico para 

um conteúdo que flui por diversos canais, que proporciona relações complexas entre a 

mídia corporativa e a cultura participativa, está caracterizada pela vontade de ingerência 

no processo de consumo dos conteúdos simbólicos produzidos pelos meios de 

comunicação. 

A copa do mundo realizada no Brasil, em 2014, mostra como as redes sociais se 

fazem presentes no contexto atual, e promovendo o deslocamento e a fluidez dos 

conteúdos sendo considerada “A copa das redes sociais”. A FIFA criou um aplicativo 

para celular que atualiza os resultados, criou perfis em redes sociais diferentes, como 

facebook e twitter. No twitter, suas seis contas contam com 16 milhões de seguidores. 
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Até o início das semifinais, 305 milhões já haviam acessado pelo menos uma dessas 

plataformas.  No quinto gol da Alemanha, semifinal contra o Brasil, foram 580.166 

tweets por minuto. Ao fim desse jogo a foto do zagueiro brasileiro David Luiz chorando 

bateu recorde de interações no site do sportv. Foram mais de dois milhões de curtidas. 

 

Figura 1: Foto do Zagueiro David Luiz após a semifinal da copa do mundo 

 
Fonte: www.google.com.br 

 

Segundo a declaração
2
 de Matt Stone, chefe de conteúdo digital da Fifa:  

 
[...] podemos dizer que essa é a primeira copa do mundo das redes sociais e 

do celular. A ideia é colocar os torcedores no centro da ação. Se conectando 

com os jogadores, e por aí vai. Queríamos criar algo que abrisse o estádio 

para todos os torcedores que não pudessem ir às partidas.  

 

A organização da copa se atenta para os consumidores do megaevento e vai 

buscar traçar um perfil de como os torcedores participaram da copa por meio das redes 

sociais. A fala do chefe de conteúdo digital da FIFA, nos mostra como a organização 

tende a aproximar mais o telespectador e o internauta da cobertura do megaevento. 

Renó, Versuti e Renó (2011, p. 23) apontam algumas características e 

possibilidades oferecidas pelas redes sociais: 

 

                                                           
2
 Ver parte da entrevista de Matt Stone em: http://globotv.globo.com/sportv/copa-2014/v/copa-

do-mundo-bate-recordes-nas-redes-sociais-e-foto-de-david-luiz-e-destaque/3487473/  

http://globotv.globo.com/sportv/copa-2014/v/copa-do-mundo-bate-recordes-nas-redes-sociais-e-foto-de-david-luiz-e-destaque/3487473/
http://globotv.globo.com/sportv/copa-2014/v/copa-do-mundo-bate-recordes-nas-redes-sociais-e-foto-de-david-luiz-e-destaque/3487473/
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Uma das principais características das redes sociais é a circulação de 

conteúdo. As redes sociais são espaços destacados, inclusive, para repercutir 

um conteúdo publicado. Isso se potencializou a partir dos espaços que 

otimizam as relações entre pessoas, como o Facebook e o Google+, que 

oferecem uma avançada e atualizada forma de distribuição de conteúdo pelos 

integrantes de suas redes pessoais, fazendo uma multiplicação do conteúdo 

pelos “nós” com outras redes de usuários, inclusive. 

 

As novas tecnologias de informação e comunicação complementam os meios de 

comunicação de massa. Jenkins (2009, p. 326) fazendo referência ao estudo de Neuman 

(1991) mostra traços da complementaridade das TICs para com os meios massivos.  

 

Os novos avanços da mídia horizontal controlada pelo usuário, que permite 

ao usuário emendar, reformatar, armazenar, copiar, enviar a outros e 

comentar o fluxo de ideias, não excluem os meios de comunicação de massa. 

Muito pelo contrário, eles complementam os meios de comunicação de 

massa. 

 

“Um homem com uma máquina (uma TV) está condenado ao isolamento, mas 

um homem com duas máquinas (TV e computador) pode pertencer a uma comunidade”. 

Com a oportunidade de acessar mídias diferentes, as pessoas podem se reunir e 

mobilizar suas percepções e informações para promover uma circulação ampliada de 

mensagens, assim como conteúdos interessantes e importantes (JENKINS, 2009, p. 

327-328). 

Esse processo, destacado por Jenkins no parágrafo anterior, permite-nos uma 

aproximação com a análise que Paul Virilo (1996) faz acerca da velocidade da 

informação, sendo que o autor analisava os impactos dos meios de comunicação de 

massa que hoje temos como tradicionais. Atualmente, as grandes empresas midiáticas 

vão agregando as novas características das tecnologias digitais de informação e 

comunicação e fazendo uma aproximação com a web 2.0.   

A velocidade da informação foi pontuada por Virilio para nos mostrar como os 

meios de comunicação alteram a vida cotidiana. O aqui e agora interessa aos produtores 

de notícias, os quais devem captá-las em movimento ou perdem a mercadoria.  

 

A velha fórmula segundo a qual a informação é praticamente a única 

mercadoria que não vale mais nada ao fim de vinte e quatro horas merece 

portanto reflexão. No século XIX e no início do XX, em pleno auge da 

imprensa, trata-se, como vimos, menos de “produzir informação” do que de 
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antecipá-las, de alcança-las em movimento, para finalmente vende-las antes 

que seja literalmente ultrapassada (VIRILIO, 1996, p.49).  

 

A passagem citada nos faz refletir, também, sobre as possibilidades que a 

internet propicia aos meios de comunicação, ou seja, as grandes redes de comunicação 

ao se convergirem com as novas mídias buscam capturar imagens e informações no 

momento em que estas acontecem. 

 Retomando o espetáculo esportivo, percebemos como a convergência das mídias 

procuram aproximar o espetáculo esportivo da realidade com maior precisão e tempo. O 

desenvolvimento técnico e os acordos para adentrar espaços que outrora eram mais 

reservados se expandem. Temos como exemplo a inserção das filmagens nos momentos 

que antecedem as partidas de futebol, que focam nos principais jogadores, os olhares 

que as crianças lançam sobre eles, o ar de concentração ou de descontração entre os 

atletas etc.  

A rede midiática que opera a cobertura oficial adentra nos corredores que dão 

acesso ao campo de jogo, algo que não acontecia anos atrás. Podemos pensar que a 

estrutura espetacular do ambiente de jogo proporciona as imagens que o espetáculo 

requer. Percebemos a integração da vida e do momento vivenciado pelo atleta ao 

discurso jornalístico que analisam e preveem as sensações dos jogadores, especulam 

sobre as relações de amizades que eles têm por conviverem no futebol europeu 

internacional e dos clichês criados a partir de uma narrativa que opõem as seleções e as 

equipes, dentre outras que são criadas. Para aproximar a audiência da cobertura 

jornalística, alguns canais de interação são colocados a funcionar como forma de 

participação da transmissão, como no caso das mensagens (comentários ou perguntas) 

que são lidas durante os jogos, os vídeos que passam nos intervalos, além da 

aproximação das câmeras nas torcidas. 

Outro ponto que Jenkins (2009) destaca é que a convergência está influenciando 

os que detém o controle sobre as mídias tradicionais, corporativas. Estes se apropriam 

da convergência na busca de otimizar seus lucros, abrir mercados de investimentos em 

conformidade com a demanda da cultura participativa. A convergência para a indústria 

do entretenimento surge como uma possibilidade de ampliação de mercado, a 

convergência se mostra no momento em que o lançamento de um filme inaugura um 

jogo para o videogame, para o celular, para o computador etc.  
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No entanto, Jenkins (2009) mostra que a concentração dos meios de 

comunicação sob poder de pequenos grupos não favorece a participação dos 

consumidores. Percebemos em diversos países os debates para uma regulamentação dos 

meios de comunicação, para que estes se tornem mais democráticos. No Brasil, os 

projetos de lei que pretendem colocar como pauta de discussão, sofrem ainda com 

olhares conservadores e que julgam ferir a liberdade de imprensa. Para o autor 

supracitado, 

 

A concentração é ruim porque detém a competição e coloca as indústrias 

acima das demandas dos consumidores. A concentração é ruim porque reduz 

a diversidade - importante em termos de cultura popular, essencial em termos 

de notícias. A concentração é ruim porque reduz os incentivos para as 

empresas negociarem com os consumidores e impõem obstáculos à sua 

participação (JENKINS, 2009, p. 331).  

 

Para efetivarmos a cultura participativa, devemos compreender que apenas o 

acesso às novas tecnologias de informação e comunicação e aos novos suportes de 

mensagens não é o bastante. Precisamos ter a condição de operacionalizar, produzir, 

desconstruir e compartilhar informações e saberes junto com as novas mídias (TICs). 

Versuti et. al (2015, p.126) nos alerta para o fato de que não devemos conceber a 

internet apenas como a digitalização das mídias eletrônicas, uma vez que uma a mesmas 

não se reduz à função propagadora de informação ou de comunicação entre pessoas. 

Dessa forma, os autores afirmam que “nas relações informatizadas todos os 

participantes são, simultaneamente, emissor e receptor, criador e destruidor, editor e 

difusor das informações, não existindo um único detentor da informação”.  

O ciberespaço e a cultura da convergência proporcionam novas formas de 

conhecer, de vivenciar e de experimentar novas linguagens e conhecimentos, porém, 

devemos nos atentar para que não apenas os nativos digitais
3
 tenham a capacidade 

operativa e organizativa diante dos intercruzamentos das novas e velhas mídias.  

 

                                                           
3
 Para Marc Prensky (2001), uma fração significativa dos indivíduos que nascem no cenário da 

cultura digital estão dotados de uma afinidade singular com as tecnologias de informação e 

comunicação. Graças ao contato precoce com esta realidade, os nativos digitais, costumam 

desenvolver, desde os primeiros anos de vida, as habilidades necessárias para estabelecer 

relações profícuas com tais formas culturais midiáticas, diferentemente de seus pais e avós (os 

imigrantes digitais), que usualmente enfrentam inúmeras vicissitudes em investidas dessa 

natureza (JÚNIOR, G.C., 2012, p. 224). 
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A exclusão digital não é ficar sem computador ou telefone celular. É 

continuarmos incapazes de pensar, de criar e de organizar novas formas, mais 

justas e dinâmicas, de produção e distribuição de riqueza simbólica e 

material. (SCHWARTZ, 2000 apud GIRARDELO e FANTIN, 2009, p.71). 

 

Para pensarmos na democratização e no aumento da acessibilidade dos 

processos de participação e de produção de conhecimento junto às TICs podemos nos 

reportar ao conceito de mídia-educação (BELLONI, 2001; FANTIN, 2006; PIRES, 

2002). Nessa perspectiva, existe a preocupação e a tentativa de colaborar com a 

formação do cidadão crítico e criativo diante do aparato tecnológico de informação e 

comunicação que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Segundo Belloni e Bévort 

(2009), o conceito de mídia-educação vem se desenvolvendo a partir de duas 

dimensões, objeto de estudo e ferramenta pedagógica, e atualmente agrega a inclusão 

digital. 

 

Mídia-educação é definida como uma formação para a compreensão crítica 

das mídias, mas também se reconhece o papel potencial das mídias na 

promoção da expressão criativa e da participação dos cidadãos, pondo em 

evidência as potencialidades democráticas dos dispositivos técnicos de mídia 

(BÉVORT e BELLONI, 2009, p. 1087). 

 

Destaca-se, nessa concepção, a necessidade de envolvimento de toda a esfera 

educacional e pedagógica do ambiente escolar para o desenvolvimento de um projeto 

que tenha a mídia-educação como elemento integrante de uma educação que se 

aproxime e caminhe junto ás tecnologias de informação e comunicação, sejam elas 

tradicionais ou digitais. Resumidamente, a mídia-educação busca se desenvolver nas 

dimensões de educar com as mídias, sobre/para as mídias e através das mídias. 

  Os conceitos desenvolvidos neste capítulo, como os de ciberespaço, de cultura 

da convergência e de mídia-educação irão nos auxiliar no decorrer da descrição do 

processo de pesquisa que foi desenvolvido para a elaboração desta dissertação. 

Passaremos a descrever tal processo no próximo capítulo.  
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Capítulo 3 – Habitando o território e acompanhado processos de 

produção de subjetividades 

 

A partir deste capítulo passamos a descrever o processo de pesquisa que foi 

desenvolvido na Escola Estadual Dr. Viviano Caldas, escola pública do município de 

Prados, Minas Gerais, com seis alunos do segundo ano do ensino médio. A temática do 

estudo é o Megaevento Esportivo Copa do Mundo de Futebol masculino da FIFA, 

realizado no Brasil, no ano de 2014. Habitamos o território de pesquisa na tentativa de 

compreender como os meios de comunicação e as tecnologias de informação e 

comunicação participam do processo de produção de subjetividades desse grupo de 

estudantes do ensino médio. Colling (2015, p. 625) discorre sobre a subjetividade 

amparada nos estudos de Deleuze e Guattari e aponta que estes filósofos ampliaram o 

conceito de subjetividade de modo que “esta é socialmente construída, é o efeito da 

cultura sobre uma pessoa. É uma subjetividade que diz menos à identidade e mais à 

singularidade, dialógica, descentrada e inscrita na superfície do corpo”. 

A partir disso, buscamos observar como esses jovens estavam acompanhando a 

realização da copa do mundo de futebol no Brasil, e como o ambiente escolar e 

cotidiano participa dos processos de subjetivação dos estudantes que participaram da 

pesquisa, a qual proporcionou momentos de diálogo e de reflexão no seu percurso.  

Inspirado pela cartografia para realizar o estudo, buscou-se reverter o sentido 

tradicional de método. “Não mais um caminhar para alcançar metas pré-fixadas (méta-

hodos), mas o primado do caminhar que traça, no percurso, suas metas. A reversão, 

então, afirma uma hódos-meta” (PASSOS e BARROS, 2012, p. 17).  

A cartografia é um dos princípios desenvolvidos por Gilles Deleuze e Felix 

Guattari na obra Mil Plâtos (1995). O platô de introdução da obra se chama Rizoma, 

conceito que abrange seis princípios, que passarão a ser pontuados, resumidamente, para 

a compreensão da metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa.  

Deleuze e Guattari (1995, p. 32-33) utilizam da metáfora do rizoma para mostrar 

que: 
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[...] o rizoma não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes, de 

direções movediças. Ele não tem nem começo nem fim, mas sempre um meio 

pelo qual ele cresce e transborda (...) o rizoma se refere a um mapa que deve 

ser produzido, construído, sempre demonstrável, conectável, reversível, 

modificável, com múltiplas entradas e saídas, com suas linhas de fuga. 

 

No livro Deleuze e a Educação, Sílvio Gallo nos ajuda a compreender a 

diferenciação entre as metáforas do rizoma e de árvore-raiz: 

 

A metáfora tradicional da estrutura do conhecimento é arbórea: ele é tomado 

como uma grande árvore, cujas extensas raízes devem estar fincadas em solo 

firme (as premissas verdadeiras), com um tronco sólido que se ramifica em 

galhos e mais galhos, estendendo-se assim pelos mais diversos aspectos da 

realidade. Embora seja uma metáfora botânica, o paradigma arborescente 

representa uma concepção mecânica do conhecimento e da realidade, 

reproduzindo a fragmentação cartesiana do saber, resultado das concepções 

científicas modernas (GALLO, 2013, p. 72-73, grifo do autor).  

 

Há diferença entre essas metáforas. Por se tratar de conexões possíveis, o rizoma 

rege-se por heterogeneidade, diferentemente da árvore, em que a hierarquização das 

relações gera uma homogeneização das mesmas. Em Mil Platôs, os princípios de 

conexões e heterogeneidade, de multiplicidade, de ruptura a-significante, de cartografia 

e decalcomania são desenvolvidos como caraterísticas aproximativas de um rizoma.  

 Em Deleuze e Guattari (1995), os dois primeiros princípios, de conexão e de 

heterogeneidade, mostram que “qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a 

qualquer outro e deve sê-lo. É muito diferente da árvore ou da raiz que fixam um ponto, 

uma ordem” (GALLO, 2013, p. 76). Partindo de uma concepção rizomática, nossa 

dissertação é composta por linhas heterogêneas, as quais se conectam em diferentes 

pontos. Sabendo da variada conjuntura que envolve um acontecimento como um 

megaevento esportivo, desenvolvemos a relação entre a copa do mundo de futebol, as 

mídias e a escola, aproximando de outros pontos que compõem um megaevento como 

os aspectos econômicos e políticos que perpassam sua realização. 

  Para tratar do terceiro princípio, os autores pontuam que “as multiplicidades são 

rizomáticas e denunciam as pseudomultiplicidades arborescentes. Inexistência, pois, de 

uma unidade que sirva de pivô no objeto ou que se divida no sujeito” (DELEUZE e 

GUATTARI, 1995, p.16). 

 

Todas as multiplicidades são planas, uma vez que elas preenchem, ocupam 

todas as suas dimensões: falar-se-á então de um plano de consistência das 
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multiplicidades, se bem que este “plano” seja de dimensões crescentes 

segundo o número de conexões que se estabelecem nele. As multiplicidades 

se definem pelo fora: pela linha abstrata, linha de fuga ou de 

desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se conectarem 

às outras (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p.17, grifos dos autores). 

 

Os pontos que estabelecemos relações, a copa do mundo, as mídias e a escola, 

podem estabelecer conexões que extrapolam a relação entre elas. Tematizar a copa do 

mundo na escola permite momentos de fuga, de desterritorializações; a relação entre a 

copa do mundo e as mídias é intensa e contraditória, no momento de convergência das 

mídias; a relação entre informação midiática e mediação escolar, ou entre mediação 

tecnológica e informação escolar tem características diferentes; com esses exemplos 

buscamos exemplificar como são múltiplas as relações, os agenciamentos possíveis 

dentro desses pontos.  

 O princípio de ruptura a-significante nos ajuda a pensar as múltiplas relações e 

os agenciamentos possíveis dentro da relação entre megaevento esportivo, mídia e 

escola. A característica aproximativa de um rizoma com o quarto princípio é de que 

 
[...] um rizoma pode ser rompido, quebrado em qualquer lugar, e também 

retoma segundo uma ou outra de suas linhas e segundo outras linhas (...). 

Todo rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é 

estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído.; etc. mas 

compreende também linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem 

parar. Há ruptura no rizoma cada vez que linhas segmentares explodem numa 

linha de fuga, mas a linha de fuga faz parte do rizoma (DELEUZE e 

GUATTARI, 1995, p.18). 

 

A escola, ponto importante deste estudo, é organizada, a ela é atribuída ações 

educativas, objetivos, currículo, etc. É um espaço que se organiza de forma estriada (Deleuze, 

Guattari, 1997), porém, o espaço escolar é território que se estabelecem outras linhas, que 

fogem da norma na constante relação das pessoas que a habitam, no intenso movimento de 

des(re)territorialização que nela acontece. A convergência das mídias se conecta com o espaço 

escolar, estabelecendo outros agenciamentos, outros desejos. O acontecimento copa do mundo 

esteve presente no tempo vivido pelas pessoas da Escola Estadual Dr. Viviano Caldas. Podemos 

perceber que existem múltiplas entradas na relação entre os pontos que tecemos no nosso 

estudo.  “Fazer o mapa, não o decalque” (Deleuze e Guattari, 1995, p.22). Com essa 

passagem passamos ao quinto e sexto princípios que o rizoma tem como características 

aproximativas, a cartografia e a decalcomania. O mapa é contrário ao decalque no 

sentido de que ele está inteiramente ancorado no real para sua experimentação. 
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O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 

reversível, suscetível de receber modificações constantemente. (...) Uma das 

características mais importantes do rizoma talvez seja a de ter sempre 

múltiplas entradas (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 22). 

 

 Nos esforçamos para criar um mapa que possibilite ao leitor a compreensão da 

temática e o percurso da pesquisa, de modo que as conexões e rupturas ocorridas ao 

longo do processo proporcione ao leitor a possibilidade de flutuar pelo trabalho. Nossa 

dissertação é composta por três capítulos, nos quais outros pontos vão se desmembrando 

e contribuem para a construção de um mapa com as características aproximativas do 

rizoma.  

A relação entre megaevento esportivo, mídia e escola é composta por linhas. 

Nessas linhas, temos as indicações dos aspectos sociais, políticos, históricos, 

econômicos, tecnológicos, coletivos e individuais que perpassam a organização atual da 

sociedade que vivemos. 

Deleuze e Guattari (1996, p. 76) mostram que são linhas que nos compõem e 

que podemos ter mais afinidade com umas do que com outras, e advertem que algumas 

linhas nos são impostas, em parte, de fora; outras aparecem como que por acaso e que 

nunca saberemos o por quê; e outras são as que devemos inventar sem modelo algum, 

as linhas de fuga, e se é que somos capazes de inventá-las devemos traçá-las, 

efetivamente, na vida. As linhas que Deleuze e Guattari destacam se misturam, 

influenciam umas nas outras, sendo elas as linhas de segmentaridade dura ou de corte 

molar; de segmentação maleável, ou de fissura molecular; a linha de fuga ou de ruptura, 

abstrata, mortal e viva, não segmentar (DELEUZE e GUATTARI, 1996). 

Para Paraíso e Oliveira (2012, p. 167) “Uma cartografia em educação segue e 

traça linhas que compõem seus mais diversos espaços, objetos, corpos; anima-se e 

constitui-se no traçado de linhas”. No traçar das linhas vão se criando problemas que 

impulsionam e fazem mover o pensamento. A cartografia encontra problemas no seu 

percurso, e nesses encontros, momentos que levam à desestabilização do pensar. “O 

problema de uma cartografia não é um tesouro a ser descoberto em uma ilha perdida, é 

seu objeto de criação” (Paraíso e Oliveira, 2012, p. 165). 

Aqui, a linha é de fuga, de desterritorialização. Ao nos propormos a praticar a 

cartografia para compreender parte do processo de produção de subjetividade de um 

grupo de jovens estudantes do ensino médio, habitamos um território existencial e 
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buscamos promover momentos de desestabilização do pensamento por meio de 

dispositivos para a criação do nosso mapa. 

 

3. 1 – Caminhando nas linhas cartográficas 

 

Despojada de qualquer imaginário instituído e cooptado pela norma, a 

cartografia é um incêndio; destrói e (re)constrói (PARAÍSO e OLIVEIRA, 

2012, p. 166). 

 

Passos, Kastrup e Escóssia (2012) desenvolvem, em um livro, oito pistas para o 

método da cartografia com relatos de experiências com tal perspectiva metodológica e 

proporciona ao leitor formas de se praticar o método cartográfico. Seguindo como 

referencial teórico os filósofos franceses Deleuze e Guattari, o livro tem a forma 

rizomática, ou seja, se diferencia do modelo “árvore-raiz”, metáfora também utilizada 

pelos autores para criticar o modelo hierarquizante e de representação da ciência 

positivista. Ressaltamos que a prática cartográfica não é dependente das oito pistas, 

sendo que em cada território habitado, diferentes pistas são adequadas, (re)elaboradas e 

(re)criadas.  

Nessa perspectiva, o livro aponta pontos fundamentais para se compreender 

como cartografar um processo de produção de subjetividades. “A cartografia pressupõe 

uma orientação do trabalho do pesquisador que não se faz de modo prescritivo, por 

regras já prontas, nem com objetivos previamente estabelecidos” (PASSOS, BARROS, 

2012, p. 17). 

Não tendo um caminho previamente traçado para o desenvolvimento da 

produção de dados, a cartografia se faz passo-a-passo, ou seja, a cada pista que surge no 

campo de estudo o pesquisador vai conhecendo novas fontes de conhecimento e passa a 

habitá-la.  

Dentro desse passo-a-passo são lançados dispositivos para o acompanhamento 

do processo de produção de subjetividades, os quais serão pontuados mais adiante. Tais 

dispositivos também proporcionam momentos de desestabilização do pensamento e, nos 

colocando em movimento, criamos encontros e problemas acerca da nossa temática de 

estudo. 
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Em Paraíso e Oliveira (2012, p. 166) temos uma aproximação da cartografia 

com o território educacional e é proposto que existe “um exercício de dispor o trabalho 

de pesquisa como uma operação de invenção de vida, de virtualização da existência, de 

potenciação de estar no mundo da educação, transfiguração das coisas, das palavras, dos 

territórios educacionais”.  

A invenção e a criação de problemas é que permitem a cartografia ser uma 

prática de pesquisa-intervenção. Na descrição da processualidade de nossa pesquisa 

veremos como o território está em constante movimento e como os dispositivos nos 

colocou em contrapontos de ideias, em pontos de convergência de argumentos e 

estabeleceu momentos de debate e de expressão. 

Barros e Kastrup (2012) pontuam que a pesquisa de campo requer a habitação de 

um território que, em princípio, não se habita, e que ao entrar em campo há, na maioria 

das vezes, processos em curso. Dessa forma, acompanhar o processo de produção de 

subjetividade requer observações no território, observação participante, de modo que o 

praticante da cartografia está em contato com as diferentes pessoas que compõem o 

território habitado, no nosso caso a Escola Estadual Dr. Viviano Caldas. 

Alvarez e Passos (2012, p. 135) ao tratarem da construção de um território 

existencial mostram que na perspectiva cartográfica, o cartógrafo não é colocado de 

modo hierárquico diante do objeto, como um obstáculo a ser enfrentado (conhecer = 

dominar, objeto = o que objeta, o que obstaculiza). Não se trata, portanto, de uma 

pesquisa sobre algo, mas uma pesquisa com alguém ou algo. Os autores ainda 

continuam, nesse sentido, reforçando uma pista que deve ser atitude do sujeito que está 

praticando a cartografia: 

 

A passagem pelo campo territorial não garante as transformações do geral 

para o concreto, se o aprendiz-cartógrafo não se posicionar de um modo 

lateral e em composição com o campo. (...) A lateralidade ou a prática da 

roda faz circular a experiência incluindo a todos e a tudo em um mesmo 

plano – plano sem hierarquias, embora com diferenças; sem homogeneidade, 

embora traçando um comum, uma comunicação (ALVAREZ e PASSOS, 

2012, p. 141-142). 

 

Outro ponto importante para o desenvolvimento da produção de dados no 

território habitado é o registro constante das atividades desenvolvidas na pesquisa, de 

modo que estes possam ser transformados em conhecimento. Utilizamos de relatórios 
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como instrumento de registro. Em todos os dias em que estive presente na escola 

busquei registrar de forma detalhada os diversos momentos que nela vivenciei, desde o 

contato inicial com a diretora da escola até os encontros com os alunos participantes da 

pesquisa, tanto presencialmente quanto via rede social.  

 

Para a cartografia essas anotações colaboram na produção de dados de uma 

pesquisa e têm a função de transformar observações e frases captadas na 

experiência de campo em conhecimento e modos de fazer. Há transformação 

de experiência em conhecimento e de conhecimento em experiência, numa 

circularidade aberta ao tempo que passa (POZZANA de BARROS e 

KASTRUP, 2012, p. 70). 

 

Transformar as experiências vivenciadas no território em registro exige um 

momento de reflexão e de certo recolhimento ao que se vivenciou, um momento em que 

o praticante cartógrafo vai se orientar no sentido de observar qual o próximo passo a ser 

traçado, de acordo com as pistas que lhe aparecem. Sendo assim, o praticante da 

cartografia escreve seu registro “dentro” da experiência e não sobre ou de fora dela. 

Tais anotações e registros se transformam em conhecimento à medida que novos passos 

vão sendo dados na pesquisa, criando novos agenciamentos. 

No acompanhamento do processo, nossa cartografia lançou alguns dispositivos 

para a produção dos dados, aos quais teremos contato na sequência, e de como eles 

foram sendo colocados em prática diante das pistas que foram aparecendo nos encontros 

com os estudantes e na escola. 

 

3.2 – Caracterização dos dispositivos e dos instrumentos de pesquisa 

Para caracterizarmos os dispositivos e os instrumentos que foram sendo lançados 

no percorrer desta dissertação lembramos que os mesmos eram introduzidos de acordo 

com as pistas que o território habitado nos dava. Isso nos possibilitou a aproximação 

com a prática cartográfica de modo que nosso caminho se fez ao longo do processo. 

No passo-a-passo de nossa pesquisa foram sendo lançados alguns dispositivos e 

alguns instrumentos para a produção de dados e para o acompanhamento do processo de 

produção de subjetividades ao qual adentramos para praticar a cartografia. 

Uma das pistas que constituem o método cartográfico é a que provêm do 

conceito de dispositivo de Michel Foucault (1979, apud KASTRUP e BARROS, 2012, 
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p.77) que nomeia dispositivo “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 

discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas”. 

Para Deleuze (1990, p.1) o dispositivo se caracteriza por ser composto por: 

 

[...] linhas de natureza diferente e essas linhas do dispositivo não abarcam 

nem delimitam sistemas homogêneos por sua própria conta (o objeto, o 

sujeito, a linguagem), mas seguem direções diferentes, formam processos 

sempre em desequilíbrio, e essas linhas tanto se aproximam como se afastam 

uma das outras. 

 

A partir de leituras de Deleuze sobre o que é um dispositivo, Kastrup e Barros 

(2012) mostram que a composição de um dispositivo é tipo um novelo, inicialmente, um 

conjunto multilinear, destacando linhas de natureza diferentes: de visibilidade, de 

enunciação, de força e de subjetivação. Os dispositivos são “máquinas de fazer ver e 

falar”. Desse modo, Deleuze mostra que em cada formação histórica, há maneiras de 

sentir, perceber e dizer que conformam regiões de visibilidade e campos de dizibilidade 

(linhas de visibilidade e enunciação). 

Giorgio Agambem (2005) faz uma aproximação do conceito de dispositivo de 

Foucault com os tempos atuais. O filósofo italiano propõe a divisão do existente em 

dois grupos ou classes, os seres viventes e os dispositivos. Entre esses dois grupos 

estariam os sujeitos, os quais se estabelecem na relação dos viventes e dos dispositivos. 

 
(...) chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum 

modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 

controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos 

seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o 

panóptico, as escolas, as confissões, as fabricas, as disciplinas, as medidas 

jurídicas etc, cuja conexão com o poder e em um certo sentido evidente, mas 

também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, 

a navegação, os computadores, os telefones celulares e – porque não – a 

linguagem mesma, que e talvez o mais antigo dos dispositivos, em que há 

milhares e milhares de anos um primata – provavelmente sem dar-se conta 

das consequências que se seguiriam – teve a inconsciência de se deixar 

capturar (AGAMBEN, 2005, p.13). 

 

A reflexão de Agamben nos é importante uma vez que o autor define o aparato 

tecnológico de comunicação e informação de dispositivos. Com isso percebemos que o 

território que habitamos (a escola, que também é um dispositivo) está permeado de 

outros dispositivos, como por exemplo o acesso á internet, os telefones celulares, a 
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literatura, a filosofia etc. Podemos destacar ainda que os dispositivos estão em curso e, 

ao habitar o território de pesquisa, lançamos dispositivos que pudessem ser como linhas 

de fuga, na tentativa de desestabilizar os movimentos existentes em um grupo de alunos 

do ensino médio. 

Kastrup e Barros (2012) destacam que trabalhar com dispositivos nos coloca em 

posição de acompanhamento dos efeitos que os mesmos causam durante o processo, não 

apenas colocando-os a funcionar. Assim, o dispositivo torna-se aliado do processo de 

criação e do trabalho do pesquisador, no sentido de contribuir para o desembaraçar das 

linhas que o compõem. 

Na Escola Estadual Dr. Viviano Caldos criamos como dispositivo um grupo de 

discussão, que será detalhado no decorrer do texto e, dentro deste, fomos lançando 

outros dispositivos e instrumentos de pesquisa. 

O objetivo maior do grupo de discussão, segundo Weller (2011) é “a obtenção 

de dados que possibilitem a análise do contexto ou do meio social dos entrevistados, 

assim como de suas visões de mundo ou representações coletivas”. As opiniões de 

grupo não são formuladas, mas apenas atualizadas no momento da entrevista. As 

opiniões trazidas pelo grupo não podem ser vistas como uma tentativa de ordenação ou 

como resultado de uma influência mútua no momento da entrevista. Essas posições 

refletem, acima de tudo, as orientações coletivas ou visões de mundo do grupo social ao 

qual o entrevistado pertence (WELLER, 2011, p. 56).  

A utilização do grupo de discussão é pertinente como dispositivo de criação de 

território existencial na pesquisa desenvolvida, por ser composto por jovens de um 

contexto social próximo e de contato constante. A criação de um território se dá por 

meio de agenciamentos. Há, portanto, a relação de um movimento mútuo entre os 

agenciamentos maquínicos de corpos e os agenciamentos coletivos de enunciação para a 

criação de um território existencial. Deleuze e Guattari (1995, p. 29, grifos dos autores) 

mostram que: 

 
[...] um agenciamento comporta dois segmentos: um de conteúdo, o outro de 

expressão. Por um lado, ele é agenciamento maquínico de corpos, de ações e 

de paixões, mistura de corpos reagindo uns sobre os outros; por outro lado, 

agenciamento coletivo de enunciação, de atos e de enunciados, 

transformações incorpóreas sendo atribuídas aos corpos. 
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Ao nos apoiarmos na perspectiva de Deleuze e Guattari buscamos destacar as 

formas de expressão dos participantes da pesquisa, que se relacionam entre si e com o 

corpo escolar. Desse modo, estaremos diante das visões de mundo e das formas 

expressivas, individuais/coletivas dos estudantes. 

Weller (2011, p.57-58) mostra, a partir de estudos da sociologia da juventude 

que o peergroup, grupo de pares, é o espaço de maior influência na formação e 

articulação de experiências típicas da fase juvenil. “É principalmente no grupo que o 

jovem trabalhará, entre outras, as experiências vividas no meio social, as experiências 

de desintegração e exclusão social, assim como as inseguranças geradas a partir dessas 

situações.” Esse trecho, contribui para pensarmos nos conceitos de desterritorialização e 

reterritorialização definidos no início do texto, ou seja, esses movimentos em que os 

jovens vivenciam. Se a criação de um território se faz por agenciamentos, no 

movimento de desterritorialização e de reterritorialização novos agenciamentos se 

fazem. Com isso queremos dizer que o movimento constante em que os jovens estão 

inseridos faz com que eles estejam sempre em agenciamentos. A criação do grupo de 

discussão na escola por um período é um novo território.  

Dentro do grupo de discussão foram lançados novos dispositivos como o 

documentário “A caminho da Copa” e um grupo na rede social facebook. Kastrup e 

Benevides de Barros (2012) ao relatarem um de seus trabalhos, que tinha como 

dispositivos para criação de território existencial uma clínica e uma oficina, afirmam 

que cada dispositivo é capaz de inventar concretamente outros dispositivos, sendo 

assim, dispositivos dentro de dispositivos. Além dos dispositivos citados, utilizamos 

como instrumento de produção de dados um caderno de anotações e um questionário, o 

qual esteve presente na primeira reunião do grupo. A partir de agora passaremos a 

narrar o processo de pesquisa. Vamos a campo...  

 

3.3 – Começa o jogo... 

 

O caminho da pesquisa cartográfica é constituído de passos que se sucedem 

sem se separar. Como o próprio ato de caminhar, onde um passo segue o 

outro num movimento contínuo, cada momento da pesquisa traz consigo o 

anterior e se prolonga nos momentos seguintes (BARROS E KASTRUP, 

2012, p.59). 
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No dia 05/05/2014, visito a Escola Estadual Doutor Viviano Caldas, Prados-MG, 

para uma conversa inicial com a diretora da escola, com o intuito de propor a realização 

do estudo com alguma turma do ensino médio. Identifico-me e apresento a proposta de 

pesquisa que ali teria como território de produção de dados. Logo a diretora se mostrou 

bastante solícita com a proposta, conversamos um pouco sobre alguns pontos que tem 

sua especificidade na educação física, no sentido de prática pedagógica e que tem 

dificuldades para organização dos seus conteúdos (como não é objetivo do estudo não 

vou me alongar no teor da conversa). A diretora me apresentou os horários das turmas 

do ensino médio e definimos uma conversa com o segundo ano “Suíça”, no horário da 

aula de Educação Física, no dia nove de maio.  

Nesse momento, durante o percurso até a sala da direção, a diretora contou-me 

algo que me chamou a atenção: a escola tem a intenção de acabar com a classificação 

das turmas em A, B ou C. Como é ano de Copa do Mundo as turmas estão nomeadas 

com os nomes dos países participantes do Megaevento, assim como as outras salas da 

escola, vejamos: 

 
Figuras 2 e 3: Fotografias das salas da Escola Dr. Viviano Caldas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Além das bandeiras em cada sala, os murais da escola contavam com trabalhos 

elaborados pelos alunos, porém, há um mês do início da copa do mundo, a temática dos 

trabalhos não tinha relação com o megaevento. A direção da escola se prontificou a 

disponibilizar espaços e recursos técnicos necessários para a realização da pesquisa 

como a biblioteca e a sala multimídia. 
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3.4 – O encontro com o Segundo ano Suíça... 

O primeiro encontro com o Segundo ano Suíça aconteceu no dia 09/05/2014. 

Antes de encontrar com os alunos da turma, fui até a sala da direção da escola para pedir 

a autorização para fotografar as bandeiras dos países participantes da Copa do Mundo 

que estão indicando cada sala, bem como os murais e a estrutura da escola em geral que 

tenha alguma relação com a pesquisa. 

 Após esse contato com a diretora, encontrei com o professor de Educação Física, 

para pedir um tempo de sua aula para apresentar a proposta de pesquisa e o convite aos 

alunos. O professor foi bem solícito e não impôs qualquer dificuldade. Apesar dessa 

liberação, o encontro com a turma se deu no final da aula de outro professor, o qual já 

havia encerrado suas atividades e cedeu o tempo e espaço final de sua aula para a 

apresentação. 

 Já em contato com a turma comecei me apresentando, expus minha formação e 

situação de aluno do mestrado em Educação da UFSJ. Fiz uma breve explicitação da 

temática do projeto de pesquisa, destacando os termos: Copa do Mundo e mídias aos 

alunos e o porquê da ideia de contar com eles no estudo. Nesse momento dei ênfase à 

rede social facebook, uma vez que tínhamos a intenção de explorá-la durante o mês em 

que a Copa estivesse ocorrendo. Deixei claro que os alunos que não tivessem acesso à 

rede social, poderiam se cadastrar na página para participar da pesquisa. 

No momento de convidá-los e colocar a possibilidade de termos um contato 

pessoal na escola no período da tarde, muitos colocaram impossibilidades, como “eu 

trabalho a tarde”, “a tarde não dá”, “o problema é ser a tarde”. Dessa forma fiz a 

sugestão dos encontros acontecerem no período noturno, o que viabilizou a participação 

de um grupo de 13 alunos. Foi entregue o termo de consentimento livre e esclarecido 

aos alunos, explicando a razão do preenchimento e assinatura do mesmo para 

participação na pesquisa. Os próprios alunos indicaram que fizéssemos a definição do 

encontro posterior, e dessa forma chegamos ao consenso de realizá-lo na segunda-feira, 

doze de maio, às 19 horas, na própria escola. Encerrando o encontro, uma aluna que se 

dispôs a participar me chama e diz: “a pesquisa é sobre a copa né?! Eu não sei nada 

disso”. Respondo dizendo que não há problema. Ela faz um sinal com a cabeça e sorri.  

 A fala da aluna nos deu uma pista e a oportunidade de, no primeiro encontro, 

tentar perceber como os alunos tem acesso às informações e quais seus interesses diante 
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dos meios de comunicação e das tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDICs). Para isso, utilizamos de um questionário inicial que tratava de questões sobre 

o acesso às mídias e de algumas formas de mediação. Além de lançarmos mão desse 

instrumento buscamos pesquisar os estudos que tratavam das formas de recepção que os 

indivíduos estão envolvidos. Tanto os estudos de recepção quanto a teoria das 

mediações passam a desenvolver pesquisas nas quais o polo receptor, ou seja, o 

indivíduo que tem acesso e consome os produtos dos meios de comunicação são sujeitos 

ativos, que dão significado e (re)significam o que é produzido pelas mídias. Tal fato se 

diferencia dos estudos iniciais em comunicação, que buscavam mensurar quais os 

efeitos eram causados nos receptores, como forma de se controlar audiência e consumo 

dos produtos midiáticos. Nos estudos de recepção, o sujeito não é visto como um 

simples depositário de informações e de conteúdos simbólicos. 

Ao falar que não sabe nada sobre a copa do mundo, podemos nos amparar no 

modelo das múltiplas mediações de Guilherme Orozco-Gomés (1993) para lançarmos 

um olhar à mediação da escola enquanto parte importante na formação dos sujeitos. 

Destacamos as imagens presentes em cada sala da escola, uma forma de mediação que 

já promove uma informação aos alunos acerca do momento em que o Brasil está 

vivendo. Mesmo o sujeito menos interessado pelo futebol, pela competição esportiva, 

terá contato com essas imagens e saberá o motivo de determinada bandeira estar 

presente no seu ambiente de estudo ou trabalho. Veremos no decorrer da narrativa que a 

mediação escolar ocorreu, além da presença das imagens pela escola, em diferentes 

disciplinas. 

 

3.5 – Primeira reunião do grupo de discussão 

 

Figura 4: Forma de divisão entre turmas proposta pela escola. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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No dia 12/05/2014, a reunião com o grupo ocorreu na sala do sétimo ano 

“Coréia do Sul” (turno da manhã)/Quarto ano “Costa Rica” (turno da tarde), contando 

com 7 alunos, sendo 6 meninas e um menino (uma aluna participou apenas dessa 

reunião). A fotografia ilustra, também, a intenção da diretoria da escola de acabar com a 

divisão das turmas em A, B, C.  

Utilizamos nessa primeira reunião um questionário, no qual constavam questões 

sobre os meios de comunicação e as TDICs que eles tinham acesso. O questionário 

buscou levantar quais são as mídias utilizadas pelos estudantes, qual a frequência e de 

que forma são usadas. Além disso, três questões discursivas foram propostas para 

visualizarmos quais as pessoas e instituições participam das mediações acerca do que 

eles acessam nas mídias.  

Iniciei a reunião com uma conversa informal, perguntando se após nosso 

primeiro encontro alguma notícia relacionada à copa chamou a atenção deles e se 

queriam compartilhar com o grupo. Nesse momento a aluna Amanda
4
 responde que viu 

uma notícia relacionada a reclamações de alguns argentinos quanto ao transporte no 

Brasil, uma vez que eles terão dificuldade de locomoção, e que eles terão que viajar 

muito. 

 Observamos, logo na primeira resposta, que a pauta jornalística e o modo de 

cobertura dos preparativos para a copa do mundo buscavam dar o tom de expectativas 

quanto a realização do megaevento no país. Aspectos acerca da infraestrutura foram 

abordados constantemente nos meses e dias que antecederam a abertura do megaevento, 

assim como a distância percorrida por algumas delegações, uma vez que jogos do 

mesmo grupo seriam realizados em cidades bastante distantes uma da outra. 

Uma “cobertura” jornalística que acompanha o desenvolvimento das obras dos 

estádios, das vias de acesso aos mesmos, as condições dos aeroportos, da segurança, 

dentre outros, contribui com o que é denominado de agendamento midiático.  

Em estudo realizado por Mezzaroba e Pires (2010), acerca do agendamento 

midiático-esportivo para a realização dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 

2007, os autores recorreram, inicialmente, ao conceito de agenda-setting, traduzido 

como agendamento, ou seja, a capacidade que os meios de comunicação tem de oferecer 

                                                           
4
 Os nomes dos participantes são verdadeiros. Ao explicar que a dissertação contaria com nomes 

fictícios, na primeira reunião do grupo, uma aluna manifestou que poderia colocar seu nome no 

texto uma vez que foi ela quem disse o que estaria nele. Todos concordaram e assim o fizemos.  
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temas a serem pensados e debatidos no nosso cotidiano. De maneira simples, seria a 

relação causal entre a agenda jornalística e a agenda pública, havendo uma influência da 

primeira sobre a segunda, na qual os editores, diretores, programadores e produtores 

poderiam, eventualmente, influenciar na opinião dos receptores. Porém, Traquina 

(2001), citado por Mezzaroba e Pires (2010, p.129), procura fazer atualizações mais 

abrangentes acerca do conceito de agendamento. Uma das atualizações elaboradas pelo 

autor é a de enquadramento do acontecimento, que seria “a própria construção e 

realização do processo de agendamento. Neste processo pode ocorrer uma cobertura de 

saturação, isto é, a proeminência do acontecimento como notícia (destaque) e a 

continuidade como assunto noticiável”.  

 Os noticiários que antecederam a realização da copa do mundo no Brasil 

marcam fortemente a atualização feita por Traquina. Notadamente os temas que foram 

pautados no período de preparação para o mundial de futebol davam continuidade para 

um assunto de destaque noticiável. A preparação das seleções, os fatos que marcavam 

as eliminatórias para a copa, jogadores lesionados ou com possibilidades de não 

participar, as sedes que receberiam os países mais tradicionais no esporte; o desenrolar 

das obras, os casos de superfaturamento, o turismo que será gerado ao país como forma 

de legado (abordagem de aspectos positivos e negativos do megaevento para o país); 

reportagens com curiosidades acerca dos países que iam se classificando, as 

características físicas dos jogadores, a contagem regressiva para o início da copa, dentre 

outras notícias, contribuíram para o chamado enquadramento do acontecimento.  

 A esse tipo de noticiário podemos usar do termo falação esportiva, do filósofo 

italiano Umberto Eco (1984). Mauro Betti faz uma paráfrase do termo usado pelo 

italiano ao tratar, em artigo que faz uma reflexão acerca das características do 

telespetáculo esportivo. Para Betti (2002) a falação esportiva informa e atualiza, 

contando histórias das partidas (faz uso de uma linguagem para dar ênfase na batalha, 

na luta, na guerra na qual os clubes e os jogadores participaram; especula sobre 

contratações, noticia a venda de atletas, para qual clube, país e valor da negociação, 

além de acompanhar a vida dos mesmos. Cria expectativas: quem será convocado para 

seleção brasileira? (Nesse ponto ela emite opiniões, de quem merece ou não, por meio 

de seus comentaristas). Faz previsões, com palpites sobre o placar da partida, os 

favoritos aos títulos e ao fracasso. Depois, ela explica e justifica: por que determinada 

equipe ou atleta foi derrotada. Promete emoções, gols, vitórias (empenho das equipes 
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nacionais criando um jogo de imagens e sons de que motive o telespectador a jogar 

junto). Cria polêmicas e rivalidades foi impedimento ou não? (Esse ponto se destaca 

quando a equipe produtora se apropria de fatos históricos para tecer uma trama que 

passa a ser jogada dentro das quatro linhas. Há um esforço para dar um tom dramático à 

disputa. Argentina e Inglaterra é um bom exemplo de partida que proporciona a 

produção de reportagens com enfoque histórico para dar abrangência ao jogo 

disputado). A falação crítica, fala mal dos árbitros, dos jogadores, da violência, da 

polícia etc. Elege ídolos, os geniais, o craque fora de série (assim como elege os bad 

boys, o jogador-problema, polêmico etc.) Por fim, sempre que possível a falação 

dramatiza. 

Dando sequência à conversa pergunto sobre o grupo do facebook da turma deles 

e como faziam uso do mesmo. Os alunos respondem que trocam informações mais em 

época de prova, mas que não é sempre. A partir disso proponho a possibilidade da 

criação de um grupo no facebook, com os membros participantes da pesquisa, mas que 

seria necessário um perfil diferente do que eles usam pessoalmente, para ser utilizado na 

pesquisa, de modo a garantir o sigilo dos dados no momento de apresentação e de 

publicação da pesquisa
5
. Os alunos concordaram e cada um criou um perfil com nomes 

e fotos de jogadores, sendo que todos sabiam que eram seus pseudônimos. O grupo foi 

formado por Yaya Touré, Lionel Messi, Daniel Alves, Neymar, David Luiz e Hulk.  

 

Figura 5: Imagem do grupo criado no facebook. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

                                                           
5
 Optamos por preservar a imagem dos estudantes, uma vez que a foto do perfil dos mesmos 

poderia ser publicada na dissertação. 
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3.5.1 – O questionário como disparador das discussões 

Neste tópico iremos tratar das questões presentes no questionário. Tratamos, 

dessa forma, da caracterização dos meios e das mediações que os estudantes têm acesso, 

suas perspectivas quanto ao desenvolvimento da copa do mundo no Brasil e dos papéis 

que devem ser atribuídos às diversas instituições diante do megaevento. Utilizaremos a 

expressão “meios e mediações” para nos aproximarmos das discussões feitas por Jesús 

Martin-Barbero (1987), que faz um estudo da comunicação numa perspectiva do uso e 

do consumo dos meios de comunicação de massa, a partir das formas que os indivíduos 

dão sentido aos produtos midiáticos. Esses meios e essas mediações colaboram para 

observarmos como o cotidiano contribui na produção das subjetividades das pessoas. 

O autor desloca suas análises para o processo comunicacional como um todo, em 

que há uma relação no processo de circulação de mensagens, não ficando, como outrora, 

no polo produtor e suas consequentes influências nos receptores, nem no polo receptor, 

apenas. Para o filósofo hispano-colombiano,  

 

O consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção de 

sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse de objetos, pois passa 

ainda mais decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos quais se 

inscrevem demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas 

competências culturais (MARTIN-BARBERO, 1987, p. 292). 

 

Dessa forma lançamos mão do dispositivo questionário para observarmos os 

possíveis usos e consumos dos meios de comunicação de massa, assim como das 

tecnologias de informação e comunicação. A intenção de observar isso se deve ao fato 

de que ao tratarmos no estudo, de como os alunos estão acompanhando o megaevento 

esportivo – copa do mundo de futebol, os meios de comunicação são importantes no 

processo de acesso à informação.  

 Assim, recorremos também aos estudos de recepção da pesquisadora brasileira 

Nilda Jacks, que trata de como os sujeitos produzem significados aos produtos 

difundidos pelos meios de comunicação de massa. 

 

[...] o receptor, esse indivíduo, que até então era visto como consumidor 

passivo dos produtos culturais de massa e alienado do processo de produção 

de sentido, adquire também o estatuto de produtor. Esta produção não chega 

a ser uma co-produção, no sentido de compartilhar a concepção dos produtos 

de massa, pois a indústria cultural continua produzindo “para” a massa, mas 

essa, na sua heterogeneidade, produz outros e diversos sentidos para o que é 

emitido (JACKS, 1999, p. 48). 
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A autora nos mostra a necessidade de observar os fatores que podem influenciar 

a recepção dos produtos das mídias e de como os indivíduos são capazes de discernir, 

ou não, os aspectos que perpassam tais produtos. É importante destacar a 

heterogeneidade colocada pela autora, ou seja, no movimento e no entrelaçar das linhas 

que nos vão surgindo e se estabelecendo, em sequencias de des(re)territorialização do 

pensamento. 

Sendo assim, após a pista (necessidade de um questionário inicial) obtida no 

primeiro encontro com o segundo ano Suíça, buscamos, além dos estudos de Martin-

Barbero, os estudos elaborados por Guilherme Orozco-Gomez (1993) para a elaboração 

do questionário. O autor utiliza de um modelo de múltiplas mediações, as quais se 

entrecruzam no cotidiano da pessoa, sendo elas a mediação individual, situacional, 

institucional e vídeo-tecnológica. Tais mediações não são isoladas umas das outras, mas 

se entrelaçam na vida dos indivíduos numa complexidade. 

 

La mediación se origina en varias fuentes: en la cultura, en la política, en la 

economía, en la clase social, en el género, en la edad, en la etnicidad, en los 

medios, em las condiciones situacionales y contextuales, en las instituciones 

y en los movimentos sociales. También se origina en la mente del sujeto, en 

sus emociones y en sus experiencias. Cada una de estas instancias es fuente 

de mediaciones y puede también mediar otras fuentes (OROZCO-GOMEZ, 

1993, p. 34)
6
.  

 

Para observarmos como tais mediações estão presentes na vida dos participantes 

da pesquisa o questionário foi importante, não apenas para tal observação, mas para que 

novas pistas fossem aparecendo, uma vez que não nos limitamos a respondê-lo.  

Passamos ao questionário. Faço uma explicação do que nele consta e que 

qualquer dúvida quanto às perguntas seriam respondidas por mim. Primeiramente 

surgiram questões acerca do Whatsapp, se seria uma rede social e se o que eles 

escrevessem seria mostrado aos outros (deixo claro que as respostas seriam parte dos 

dados da dissertação, a ser defendida no início de 2016 e que todas as respostas seriam 

respeitadas e haveria sigilo quanto o nome do participante).  

                                                           
6
 Tradução livre da citação de Orozco-Gomez (1993, p.34). A mediação se origina em várias 

fontes: na cultura, na política, na economia, na classe social, no gênero, na idade, na etnia, nas 

mídias, nas condições situacionais e contextuais, nas instituições e nos movimentos sociais. 

Também se origina na mente do sujeito, em suas emoções e nas suas experiências. Cada um 

desses exemplos é fonte de mediação e pode também mediar outras fontes. 
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 As respostas mostraram que os meios de comunicação de massa presentes na 

vida dos integrantes do grupo são a TV aberta e a cabo e o rádio. A internet está 

acessível a todos e todos os participantes tem um perfil no facebook. No 

desenvolvimento da pesquisa e com os estudos percebemos que não havia necessidade 

de nos preocuparmos com a quantificação da frequência de cada uma das mídias, pois 

de uma forma ou de outra, todos estão em contato com diferentes mídias no decorrer da 

semana. Bourdieu (1995) nos aponta para o fato da informação circulante, ou seja, a 

informação circula pelas diversas mídias e se diferem das formas de difusão das 

mensagens.  

 A informação que circula por diferentes mídias passam por mudanças em suas 

formas de emissão, havendo modificação na linguagem das mensagens produzidas, o 

que não significa que o desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e 

comunicação eliminam os meios de comunicação tradicionais. Santaella (2007) faz um 

apanhado histórico dos meios de comunicação e mostra como as TDICs impactam as 

formas de comunicação. A autora parte da imprensa de Gutenberg, do livro impresso, 

passando pela diferença do jornal, ao cinema, rádio e televisão, elucidando as alterações 

que uma mídia proporciona à outra, num processo de contaminação e troca quando da 

coexistência de mídias diferentes. 

 

O que a explosão do jornal germinou foram as sementes da cultura de 

massas, que cresceu ainda mais com o desenvolvimento do cinema, poderosa 

extensão da fotografia. A força de atração das imagens, intensamente 

explorada pela publicidade, foi crescentemente povoando as paisagens 

urbanas com cenas visuais sedutoras nas capas de revistas, nos outdoors que 

alimenta desejos incuravelmente insatisfeitos e prazeres efêmeros em 

sociedades reguladas pela estetização do cotidiano, espetacularização e lógica 

do consumo frenético (SANTAELLA, 2007, p. 288). 

 

Nos aproximando do conceito de cultura da convergência do capítulo dois desta 

dissertação percebemos como as diferentes mídias vão influenciando as formas de 

comunicação e informação, de modo que um mesmo fato conta com narrativas que se 

diferem e que se complementam.  

Em entrevista concedida à Marluce Moura (2009, p. 10), na revista Pesquisa 

FAPESP, Martin-Barbero destaca que 

 

[...] os meios e os gêneros que os meios produzem estão sendo reinventados à 

luz da interface da televisão com a internet, numa interação e contaminação 

que desestabilizam os discursos próprios de cada meio e criam o que ele tem 
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nomeado de “as formas mestiças da comunicação”. Formas um tanto 

incoerentes que atuam transversamente em todos os meios.  

 

Para pensarmos a desestabilização e a transversionalidade dos discursos dos 

diferentes meios a partir das interações que vem ocorrendo, podemos pensar com a 

indicação de Canclini (2008) ao destacar que a convergência digital dos meios modifica 

o acesso aos bens culturais e as formas de comunicação. O autor mostra que uma 

integração multimídia está sendo proporcionada com a convergência digital, e, desse 

modo podemos ouvir e ver, áudios, imagens, vídeos, compartilhar e guardar dados 

instantaneamente. “Nem os hábitos atuais dos leitores-espectadores-internautas, nem a 

fusão de empresas que antes produziam em separado cada tipo de mensagem, permitem 

agora conceber como ilhas isoladas os textos, as imagens e sua digitalização” (idem, p. 

34). 

Outro ponto destacado no questionário e que nos serviu de pistas disparadoras 

dos encontros seguintes foram os assuntos que chamam atenção dos participantes do 

grupo quando estão em contato com as mídias. Nesse ponto questões relacionadas 

especificamente ao esporte foram pontuadas no questionário. Os alunos colocaram 

como tema de interesse e de que lhes chama a atenção o futebol; a ciência e os avanços 

científicos; o facebook, os blogs, os locais de pesquisa, a música, o jornal e o noticiário; 

questões relacionadas ao corpo, à estética e à saúde; celebridades; novelas, desenhos, 

filmes e seriados; testes vocacionais.  

 Ao tratar da temática esportiva, o único esporte pontuado foi o futebol (pode ser 

que a temática da pesquisa tenha influenciado as respostas). Todas as respostas se 

referem ao futebol de alguma forma (histórico, jogadores, conquistas e notícias em 

geral). Questões que envolvem seus times são as que mais chamam a atenção dos 

alunos. Uma aluna destaca que o esporte não lhe chama atenção nas mídias, no máximo 

o que se refere a seu time e seu país. Além disso, uma das questões tratava do 

acompanhamento do assunto copa do mundo nas mídias. A copa do mundo estava 

sendo acompanhada por todos os integrantes do grupo. O acesso às informações passava 

pela internet, pela TV aberta e fechada, pelo jornal e pelo rádio.  

 No início do questionário foram pontuadas questões sobre o contato e o que os 

alunos têm proximidade quando estão diante dos meios de comunicação. Há de se 

ressaltar que as repostas foram descritas em certo momento e no contexto de pesquisa, e 
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que existem outras possibilidades de acesso, principalmente no ambiente dinâmico da 

internet e das possibilidades que a convergência das mídias proporciona. Com isso 

percebemos algumas temáticas que perpassam as experiências dos jovens participantes 

do grupo, as quais nos foram importantes no caminhar da pesquisa. 

 Nas questões que buscavam observar as pessoas e instituições que os alunos 

contatam para conversar sobre os temas e informações que eles tem acesso por meio das 

mídias aparecem como resposta os amigos, a família, a escola, a igreja, os vizinhos e as 

pessoas que possuem conhecimentos diversos. Neste ponto, os amigos, os familiares e a 

escola são os mais citados. Destacamos também que as mídias não são citadas como 

instituição que ajuda a construir/formar a opinião dos alunos. Porém, ao longo dos 

encontros percebemos alguns temas que perpassam o que havia sido pautado nas 

mesmas. 

 Destacamos esse ponto para recorrermos às análises de Orozco-Gomez (1993, p. 

34) que considera o processo de mediação como “un proceso estructurante que 

configura y reconfigura, tanto la interacción de los auditorios con los medios, como la 

creación por el auditorio del sentido de esa interacción”
7
.  

 A citação acima nos mostra como as interações com os conteúdos midiáticos vão 

variar dentro de cada contexto. No caso destacado, ou seja, a presença maior dos 

familiares e da escola, os estudos mostram que a forma como a família e a escola lidam 

com as crianças e jovens tem interferência em suas experiências e nos usos dos meios 

de comunicação. O autor faz uma análise de como estas instituições interagem com a 

Televisão (TV). 

 Na mediação familiar Orozco-Gomez (1991, p. 116) pontua algumas 

características que são importantes na mediação e consequente uso dos meios de 

comunicação. O tempo de exposição diante à TV é influenciado pela mera presença de 

um membro familiar no lugar em que se encontra o aparelho televiso. Além disso, tal 

presença coloca a possibilidade de abrir para comentários ou juízos acerca do que se vê 

e escuta. 

 A observação do autor mostra que pode haver um diálogo entre as pessoas que 

assistem a um programa juntos, criando um ambiente de apropriação mais consciente 

das mensagens vinculadas pela TV. 

                                                           
7
 Tradução livre da citação de Orozco-Gomez (1993, p.34). Um processo de estruturação que 

configura e reconfigura, tanto a interação dos expectadores com as mídias, como a criação pelos 

expectadores do sentido dessa interação. 
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 Ainda nas mediações familiares há uma diferenciação dos padrões de consumo 

das crianças do ensino básico e de suas famílias, analisadas nos EUA, os quais 

influenciam a forma de assistir televisão. 

 

En las familias donde el patrón comunicativo era de tipo "conceptual" 

(comunicación en la que predomina el intercambio de ideas y conceptos), 

todos, pero en particular los niños, veían menos TV. Además, cuando la 

veían eran más selectivos de la programación y por 10 general no estaban 

muy satisfechos con ver TV como una forma de entretenimento familiar. Por 

el contrario, en las familias donde la comunicación era más de tipo "social" 

(menos orientada al intercambio de conceptos y a la vez más receptiva a 

ideas y costumbres nuevas) se hizo evidente que todos los miembros de la 

familia tendían a ver más TV e incluso a centrar buena parte del diálogo 

familiar sobre temas tratados en la programación cotidiana (OROZCO-

GOMEZ, 1991, p. 116-117).
8
 

 

Novamente destacamos a multiplicidade de mediações possíveis dentro de cada 

contexto específico. Além disso, tratamos aqui apenas de duas mediações, sendo que 

outros fatores perpassam o consumo e o uso dos produtos midiáticos. Vejamos algumas 

características da mediação escolar.  

Uma escola que é mais aberta ao diálogo e à ingerência dos alunos no processo 

de aprendizagem possibilita que o aluno relativize os conteúdos difundidos nas mídias, 

bem como pensar sobre outras formas autoritárias, seja dos professores ou de outros 

personagens do cotidiano. Por outro lado, percebe-se que as escolas cujos modelos são 

mais autoritários, os alunos, por vezes, tendem a aceitar mais os padrões de autoridade. 

 Um dos integrantes do grupo, ao responder a questão acerca das pessoas e/ou 

instituições que são importantes para ajudar a construir uma opinião sobre os assuntos e 

acontecimentos da sociedade, responde que “A escola é a instituição que tenho mais 

contato e fala sobre a sociedade em geral” 
9
.  

                                                           
8
 Tradução livre da citação de Orozco-Gomez (1991, p. 116-117). Nas famílias onde o padrão 

comunicativo era de tipo “conceitual” (comunicação em que predomina o intercâmbio de ideias 

e conceitos), todos, mas particularmente as crianças, assistiam menos TV. Além disso, quando a 

assistiam eram mais seletivos com a programação e geralmente não estavam muito satisfeitos 

em assistir TV como uma forma de entretenimento familiar. Ao contrário, nas famílias onde a 

comunicação era mais do tipo “social” (menos orientada ao intercâmbio de conceitos e às vezes 

mais receptiva a ideias e constumes novos) se fez evidente que todos os membros da família 

tendiam a assistir mais TV e inclusive a colocar boa parte do diálogo familiar sobre temas 

tratados na programação diária.  

9
  As falas dos participantes do grupo de discussão aparecem em itálico, seguem as normas da 

ABNT e foram transcritas da forma que os mesmos se expressaram nos encontros do grupo.  
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Interessante observar a fala do aluno Jorge e refletirmos junto às proposições 

que indicam que a escola é um espaço em que a apropriação dos produtos midiáticos 

deve ser feita de maneira crítica. Lopes et.al. (2010, p.8) embasadas nos estudos de 

recepção pontuam que “é preciso assumir o papel educativo da escola nos processos de 

mediação estimulando o debate social sobre os meios de comunicação na busca pela 

ressignificação dos conteúdos e a produção de uma resposta criativa à mídia”.  

Concordamos com as autoras sobre a importância da escola no processo de 

mediação dos conteúdos das mídias por ser um espaço possível de problematizar os 

sentidos presentes na construção das informações. Além da dimensão crítica, proposta 

no conceito de mídia-educação, vivenciamos o momento de que somos, também, 

produtores de informações por meio das redes sociais, das formas de registro 

audiovisual e da publicação dos conteúdos produzidos. Esse fato acentua a importância 

do trabalho articulado das dimensões propostas pela mídia-educação, de modo que o 

educando tenha a possibilidade de se desenvolver crítica e criativamente, tendo espaço 

para produzir e fazer circular informações de forma responsável. 

Fantin (2012) destaca que o trabalho com mídia-educação deve proporcionar 

discussões e experiências em todos os espaços de formação e, dentre eles, na formação 

de professores. Para a autora, 

 

[...] criar condições para o desenvolvimento de uma competência midiática 

na formação envolve a discussão sobre apreciação, recepção e produção 

responsável no sentido de uma mediação sistemática que contribua com uma 

atitude mais crítica em relação aos modos de ver, navegar, produzir e 

interagir com as mídias. Afinal, a experiência com a cultura digital está 

construindo não apenas novos usos da linguagem, mas novas formas de 

interação a serem problematizadas no currículo escolar (FANTIN, 2012, 

p.438). 

 

A indicação da importância da mediação escolar é reforçada com os estudos 

feitos por Orozco-Gomez, no qual ele destaca os professores que possibilitam 

discussões sobre os conteúdos midiáticos.  

 

[...] los maestros que en clase propician una discusión sobre lo que los niños 

vieron en la TV o simplemente usan el periódico regularmente como insumo 

informativo para la discusión de ciertos temas de interés social, tienden a 

tener alumnos que son receptores más críticos. (OROZCO-GOMEZ, 1991, p. 

120)
10

. 

                                                           
10

  Tradução livre da citação de Orozco-Gomez (1991, p.120). Os professores que em aula 

proporcionam uma discussão sobre o que as crianças assistem na TV ou simplesmente usam o 
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 Em outra questão do questionário, tratamos da possibilidade de tematização da 

copa do mundo pela escola. Todos os participantes do grupo responderam “sim”. 

Vamos às justificativas: 

 

Alice: “Pois além de a copa ser em nosso país, é um evento internacional 

que causa muita polêmica”. 

Amanda: Acho que deveria, pois a mídia, no caso a televisão, muitas vezes 

“esconde” a verdade, indo a favor de coisas que não estão tão corretas e na 

minha opinião pessoas sem senso crítico se deixam levar por coisas erradas, 

aprendendo na escola, não vai “puxar saco” de nada e você mesmo formará 

sua opinião. 

Suzanne: “Pois a “Copa do Mundo” tem sido um tema muito polêmico e 

discutido por todo o mundo. A participação da escola nessas “discussões” 

poderia proporcionar maior conhecimento aos alunos e até mesmo aos 

professores”. 

Isabella: “Seria de total importância abordar esse tema em várias matérias, 

ainda mais pelo fato da copa acontecer aqui no Brasil, todos deveriam ficar 

por dentro do assunto”. 

Bárbara: “Pois a Copa do Mundo é um assunto polêmico, que abrange o 

mundo todo, além de ser interessante”. 

Jorge: “Em quase todas as matérias porque a copa do mundo não é só o 

futebol é o conhecimento de todos os países”.  

 

A fala da aluna Amanda destaca as indicações dos estudos de recepção, no 

sentido de que o receptor questiona a mensagem emitida. As outras respostas destacam 

a importância da escola tratar de um tema que aconteceria no nosso país, e de que a 

discussão na escola poderia proporcionar mais conhecimento dos alunos e dos 

professores, como na fala de Suzanne. Freire (1999) citado por Antunes (2007, p.123) 

mostra que a escola é o lugar onde possibilite a leitura da realidade em que vivemos, 

não apenas a leitura dos “textos da escola”, se ficarmos apenas na leitura das palavras, 

nos distanciamos da leitura das “palavras da realidade”. 

A leitura das “palavras da realidade” que Paulo Freire aponta nos remete à copa 

do mundo de futebol, uma vez que, como observamos nos capítulos iniciais, todo um 

aparato material e simbólico perpassa para a sua realização.  

Antunes (2007) faz um trabalho de recepção com a copa do mundo de futebol na 

Alemanha/2006 e destaca a importância da “educação para os meios”, nas diversas 

                                                                                                                                                                          
jornal regularmente como fonte de informação para a discussão de certos temas de interesse 

social tendem a ter alunos receptores mais críticos. 
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disciplinas escolares, e destaca que a educação física escolar deve propor em suas 

práticas pedagógicas a ampliação da abordagem do esporte. “O objetivo gira em torno 

de buscarmos contribuir para que os alunos percebam que o esporte não é puramente 

esporte, mas que passou a cumprir outros papéis na sociedade do consumo”. Mais 

adiante veremos como a Escola Estadual Dr. Viviano Caldas lidou com a copa do 

mundo. Os próprios alunos indicaram como alguns professores trataram da temática. 

 As justificativas para a escola ser espaço de abordar a copa do mundo como 

tema de suas atividades nos deu pistas para dispararmos o debate do encontro seguinte, 

no qual nos dedicamos mais especificamente às discussões em grupo. 

 Duas questões do questionário buscaram observar como tem sido a participação 

e o uso das redes sociais pelos jovens da pesquisa. Participação e uso no sentido de 

comunicativo, de troca de informações e de outras formas que aparecessem em suas 

respostas. Recuero (2011) mostra que a comunicação mediada pelo computador 

modifica profundamente as formas de organização, identidade, conversação e 

mobilização social.   

Nesse ponto as redes sociais whatsapp e facebook se destacaram nas respostas 

dos alunos. As formas que alguns participam são por meio de envio de mensagens, 

envio de postagens (de pessoas ou páginas que eles são amigos ou seguem, 

respectivamente) que eles julgam interessantes e que querem compartilhar com os 

amigos, via grupos do facebook e no whatsapp. Outra forma destacada por alguns 

alunos é de que não tem o hábito de expor informações nas redes sociais, mas que 

participam de discussões nos grupos que são membros.  

Vermelho et.al.(2014) mostram que o conceito de rede social é estudado em 

diferentes países e que há uma variação quanto aos nomes para tais redes, dentre elas, 

redes sociais digitais, mídia social, social networks e social media. Para estes autores 

uma rede social digital se caracteriza por uma macroestrutura tecnológica composta por 

sujeitos (atores) conectados por laços e em interação social, na qual as interações são 

concretizadas na troca de conteúdos formados pelas diferentes linguagens do formato 

digital, ou seja, textual, sonora, audiovisual e imagética. 

 A interação social citada acima nos faz refletir junto com Martin-Barbero (2009, 

p. 14) quando diz que “o sujeito da comunicação não é o meio, mas a relação. 

Importante não é o que diz o meio, mas o que fazem as pessoas com o que diz o meio, 

com o que elas veem, ouvem, leem...”. O membro de uma rede social digital é sujeito de 
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comunicação, de produção, de compartilhamento e de consumo das informações que 

circulam na rede que ele faz parte, sendo assim ele é parte ativa dos nós e dos laços que 

compõem uma rede social. 

As respostas dos alunos mostraram que as possibilidades de interações e de 

participação nas redes sociais são variadas e dependem da atitude de cada um diante das 

informações presentes nas redes sociais que eles participam. Outro ponto que devemos 

destacar é que cada rede social possui características próprias, algumas semelhantes, 

mas que podem condicionar as formas participativas e interativas de seus membros.  

 O questionário possibilitou algumas pistas para o segundo encontro do grupo de 

discussão. Veremos a seguir como aconteceu o segundo encontro do grupo, e como 

cada um dos participantes foi criando e recriando suas argumentações sobre diferentes 

temas que surgiram na conversa. Assim, finalizaremos esse tópico com um trecho de 

Martin-Barbero que caracteriza a nossa tentativa de estabelecer um ambiente 

comunicativo como um dos dispositivos da pesquisa: 

 

Se entendermos por leitura “a atividade por meio da qual os significados são 

organizados num sentido”, resulta que na leitura – como no consumo – não 

existe apenas reprodução, mas também produção, uma produção que 

questiona a centralidade atribuída ao texto-rei e à mensagem entendida como 

lugar da verdade que circula na comunicação (MARTIN-BARBERO, 1987, 

p. 293). 

 

3.6 – Segunda reunião do grupo de discussão: o bate-bola da conversa 

No dia 26 de maio de 2014, o grupo se reuniu pela segunda vez. O encontro foi 

realizado na sala “Coréia do Sul/Costa Rica”. Duas alunas não participaram da reunião, 

sendo que uma delas não pôde mais frequentar as reuniões por ter compromisso nos 

dias estabelecidos para os encontros. Dessa forma, o grupo passou a contar com a 

presença de seis integrantes. 

Começamos com uma conversa mais informal, sem estar sendo gravada. 

Pergunto se eles fizeram uso do caderno de anotações para registrar algo que chamou a 

atenção ou que eles julgassem importantes. Todos responderam que não e justificaram 

que isso aconteceu devido aos compromissos com as provas e uma aluna por trabalhar e 

de não ter tempo para ver televisão. É interessante destacarmos o apontamento da aluna 

acerca do tempo para ver televisão. Destacamos a importância de tal apontamento pelo 

fato de que em tempos de informações disponíveis em diferentes mídias, portáteis ou 

não, tem-se a TV como lugar importante para o acesso de notícias e de informações. 
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Nesse dia houve uma manifestação de professores e profissionais da rede pública 

de ensino do Rio de Janeiro, no local onde alguns jogadores da seleção brasileira de 

futebol se encontravam. “Pode acreditar, educador vale mais que o Neymar”, “Da copa 

eu abro mão! Quero mais dinheiro para a saúde e Educação!” e “Não vai ter copa” 

foram frases presentes na manifestação. 

 Veremos como as manifestações apareceram durante a conversa do grupo por 

serem componentes da pauta das expectativas de realização e andamento dos jogos da 

copa. Porém, antes da conversa ser gravada ninguém pontuou as manifestações 

ocorridas no Rio de Janeiro. 

 Pergunto se posso fazer uso de um gravador na reunião pela necessidade de 

captar as opiniões deles e da dificuldade de anotá-las no momento das discussões. 

Todos concordam. Uma aluna pergunta se o áudio ia ser mostrado para outras pessoas e 

se eles podiam falar do jeito deles, uma vez que “palavrões” apareceriam nas falas. 

Respondo que eles podem falar do jeito deles, e que eu faria uma transcrição da 

conversa. Neste momento digo que para a escrita da dissertação eu poderia trocar o 

nome, ou seja, estabelecer um nome fictício. Uma aluna falou que podia colocar o nome 

dela, pois ela é quem disse o que constaria no texto. Isso gerou a concordância dos 

outros integrantes do grupo.  

 Começamos a conversa
11

. Percebo certa inibição nas respostas iniciais. O início 

da conversa é marcado pela retomada de alguns pontos das respostas do questionário 

para que os alunos pudessem ampliar suas opiniões, uma vez que no questionário, havia 

de certa forma, uma delimitação de espaço para responder. Com isso, minhas 

intervenções quanto aos temas foram mais constantes. No decorrer da conversa os 

alunos passam a falar mais sem a necessidade de minhas perguntas.  

 Como oportunidade de ampliar as respostas e opiniões, começamos conversando 

sobre os pontos que mais chamam a atenção dos alunos e os usos que eles fazem dos 

meios de comunicação e das tecnologias de informação e comunicação. Dentre os 

pontos mencionados estão questões ligadas ao corpo, estética, saúde, esportes, testes 

vocacionais, novelas e seriados. 

                                                           
11

 A transcrição completa das falas dos encontros do grupo de discussão se encontra nos 

apêndices.  
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 Para compor o texto com as falas dos alunos, não iremos destacá-las 

pontualmente, mas sim com trechos maiores do conjunto de falas e com uma 

contextualização do que estávamos discutindo. Os alunos mostraram como eles fazem 

para obter informações dos temas que são de interesse que não estão ligados à temática 

esportiva, mas também relacionados a ela. 

Vejamos algumas respostas de como os alunos fazem uso das mídias: 

 

Isabella: “Depende, porque as vezes a gente escuta pela mídia, na televisão 

quando passa alguma coisa, aí a gente interessa vai e pesquisa, mas as vezes 

vê alguma coisa e já clica pra ver o que que é”. 

Alice: “Hum, que eu mais olho, que eu sigo um milhão de páginas do 

cruzeiro, então tipo assim, eles postam lá, eu me interesso, eu vô lá e clico”. 

Bárbara: “Ah eu olho de tudo... tudo”. 

Jorge: “Eu também olho de tudo. Das notícia, treinamento, mercado, tudo, 

quase tudo”. 

Amanda: “Ou se tá com algum problema, alguma doença, aí cê vai lá e 

procura no google, remédio...” 

 

 Este bloco de falas mostra algumas características das alternativas que o 

ciberespaço e a convergência das mídias proporcionam às pessoas que utilizam de 

variadas mídias. Vermelho et.al (2014) destacam o potencial do uso dos smartphones na 

dinâmica comunicacional e no acesso das informações e troca de informações, e 

mostram que existe potencial educativo nos usos das redes sociais. A pesquisa 

desenvolvida por esse grupo objetiva perceber como os canais de comunicação digital 

podem contribuir para que os jovens tenham acesso a informações sobre temas ligados à 

saúde.  

 

Com um smartphone à mão, todo tipo de comunicação é quase instantânea, 

mensagens podem ser encaminhadas a qualquer momento, por/para qualquer 

pessoa. E, sob este aspecto, podem ser ferramentas de processos de 

comunicação com vistas à educação e à promoção da saúde em rede 

(VERMELHO, et.al., 2014, p.192). 

 

O apontamento do grupo de pesquisadores citados acima se aproxima com o que 

pontuamos sobre a Polegarzinha, de Serres (2013). O conhecimento armazenado e 

disponibilizado na internet nos traz desafios, como educadores e como pessoas que 

ocupam espaços educacionais.  
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Diversos temas que compõem os currículos ou os programas educacionais, e que 

por vezes apenas constam nos documentos, e são negligenciados ou trabalhados 

esporadicamente em formas de “semanas”, como a “Semana do Meio Ambiente”, 

“Semana da Consciência Negra”, podem ser trabalhadas com maior profundidade e com 

o apoio das TDICs e com a convergência das mídias. O momento em que o 

conhecimento acessível e desterritorializado podem promover e permitir o que Freire 

(2011) nos ensinou sobre a leitura e apreensão crítica da realidade.  

A escola tem a oportunidade de possibilitar aos educandos espaços de 

compartilhar saberes adquiridos no ciberespaço, produzidos por eles mesmos, e que 

fogem do conteúdo programático dos documentos oficiais, mas que podem se 

relacionar, podem abrir caminhos para o acesso ao conhecimento científico, à arte, etc. 

Está presente, também, nas falas dos alunos que a subjetivação dos nativos 

digitais perpassa diversos meios. Colling (2015) destaca que o controle que outrora 

estava fortemente nas mãos da escola e da igreja, hoje se encontra em espaços abertos, 

possibilitando uma nova produção de subjetividade. 

Com Agamben (2006) temos que as formas de subjetivação encontram-se entre 

os seres viventes e os dispositivos, sendo que entre estes dois, e em relação com eles, 

está o sujeito. 

 

Neste sentido, por exemplo, um mesmo indivíduo, uma mesma substância, 

pode ser o lugar dos múltiplos processos de subjetivação: o usuário de 

telefones celulares, o navegador na internet, o escritor de contos, o 

apaixonado par tango, o não-global, etc. A ilimitada proliferação dos 

dispositivos, que define a fase presente do capitalismo, faz confronto uma 

igualmente ilimitada proliferação de processos de subjetivação (AGAMBEN, 

2006, p.13). 

 

Outro ponto que agrega importância à mediação escolar, ou à postura da escola 

diante desse tempo de conhecimento disponível e compartilhado, é a maneira como 

acontecem outras formas de mediação, como por exemplo, a institucional e a 

situacional, para usarmos a divisão das mediações de Orozco-Gomez. Pergunto se 

existem momentos em que eles conversam com os pais, amigos ou outras pessoas sobre 

os seriados, sobre os jornais, sobre as músicas e sobre os temas que eles acessam. As 

respostas vão ao encontro da pesquisa de Lopes et.al. (2010) que mostram que as 

mediações situacionais e institucionais acontecem de forma mais espontânea, 

diferentemente do que a escola pode promover. 
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A análise do cotidiano é fundamental já que é nesse espaço que as mediações 

acontecem e que o processo da comunicação adquire sentido. Sendo assim, 

podemos considerar o espaço da escola como um cenário de muitas 

mediações já que é um ambiente de socialização de crianças e adolescentes e 

muitos saberes são trocados no ambiente escolar, principalmente nos espaços 

de convivência durante as conversas de corredores, brincadeiras e jogos. 

Nestas interações ocorrem as produções de sentido sobre os conteúdos que 

são veiculados pelas mídias e consumidos diariamente (LOPES, et.at.,2010, 

p.8). 

 

Um ponto que coloco para o grupo como disparador de um possível debate, e 

que me chamou a atenção, é ausência da mídia como instituição que participa da 

formação das opiniões dos estudantes. Ao colocar essa questão, Amanda dispara: 

 

“Porque a mídia manipula as pessoas!” (...) Eu até coloquei lá no 

questionário, porque tipo assim a mídia manipula a gente e faz a gente 

escolher o lado que ela quer, agora a escola não, ela dá a informação e a 

gente mesmo escolhe um lado, a gente cria nosso pensamento”.  

 

 Amanda faz uma relação com duas questões do questionário. Ela relaciona as 

instituições que contribuem para formar suas opiniões com a pergunta que tratava da 

possibilidade da escola trabalhar com a temática da copa do mundo. Mas, além disso, 

ela critica os discursos das mídias. 

 Braga (2006) ao dissertar sobre sua tese de um terceiro componente do sistema 

de processos midiáticos na sociedade, que estariam junto com os sistemas de produção e 

recepção, afirma que existe um processo de interação social sobre a mídia, como 

sistema de resposta. 

 

O sistema de interação social sobre a mídia (seus processos e produtos) é um 

sistema de circulação diferida e difusa. Os sentidos midiaticamente 

produzidos chegam à sociedade e passam a circular nesta, entre pessoas, 

grupos e instituições, impregnando e parcialmente direcionando a cultura. Se 

não circulassem, não estariam na “cultura” (BRAGA, 2006, p. 27, grifo do 

autor). 

 

 Tais sistemas de respostas estariam organizados em dispositivos sociais que 

estariam a agir junto com as mídias no momento de que seus produtos são circulantes e 

podem ser apreendidos criticamente. A resposta de Amanda nos dá pistas de que a 

unidirecionalidade do processo informacional gera olhares atentos sobre o que é 

difundido nas mídias. 
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 Faço uma indagação para Amanda tentando retomar sua resposta sobre o 

apontamento que ela faz das informações obtidas na escola, uma vez que ela destaca 

que a escola permite a criação do pensamento. A pergunta vai ao sentido de que ocorre 

um processo de criação, também, com as informações oriundas das mídias. 

 Nesse momento outras alunas se envolvem e respondem como elas percebem a 

diferença entre a mediação que a escola e a mídia fazem no processo de aquisição de 

informações. 

 

Isabella: “Porque tipo assim, ela (a mídia) já te deu. Ela não te deixe nem 

raciocinar, ela não deixa você formar sua opinião, ela já joga pro lado todo 

positivo”...  

Alice: “Ela coloca assim: é isso, a escola já coloca pode ser isso...” 

Isabella: “Aí (na escola) dá pra questionar...”  

Amanda: “Por exemplo tem dois lados, aí um lado é o que ela (a mídia) quer 

ajudar, aí ela vai te fazer ter ideia desse lado que ela quer ajudar, agora a 

escola não, ela vai falar dos dois jeitos e você vai escolher o seu lado, e aí 

formar sua opinião”. 

 

Isabela e Alice nos ajudam a pensar a forma interativa que Thompson (2014) 

coloca acerca da interação face-a-face. A escola é, para as alunas, um espaço importante 

para o questionamento, espaço que relativiza os saberes, ou como apontou Amanda 

anteriormente, a escola possibilita que o aluno crie seu pensamento. Isso nos remete ao 

que Deleuze e Guattari (2010, p.103) mostram acerca do movimento do pensar. “Pensar 

não é um fio estendido entre um sujeito e um objeto, nem uma revolução de um em 

torno do outro. Pensar se faz antes na relação entre o território e a terra”.  

 O território existencial que habitamos na pesquisa reforça as indicações que 

fizemos acerca dos agenciamentos e da formação dos territórios existenciais. Os 

agenciamentos maquínicos de corpos e de os agenciamentos de enunciação coletiva 

acontecem entre a escola e os alunos, colocando-os em movimento. No nosso trabalho 

nossos agenciamentos aconteceram entre os integrantes do grupo de discussão que se 

encontravam na escola, a temática do trabalho, a qual envolve os discursos midiáticos, 

as tecnologias digitais de informação e comunicação e o grupo do facebook. O 

movimento de pensamento que estabelecemos com a criação do grupo, com as 

discussões feitas, nos atentou para as questões que envolviam a preparação e a 

realização da copa do mundo.  

 Peço para uma das alunas retomar a questão do questionar que a escola 

possibilita, diferentemente das mídias (aqui estamos tratando das mídias unidirecionais, 
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como a TV), e há um desenrolar para exemplos ligados ao futebol. Na sequência 

destacaremos uma quantidade de falas que se seguem. 

 

Arthur: “Você pode falar isso, voltar nisso? Que assim, essa questão do 

questionar...”(peço para Isabella falar sobre algo que ela foi interrompida)  

Isabella: “Porque a mídia já joga pro lado positivo e já vai falando tudo, 

vamos supor daquele time lá, e eu não sei, já vai formada a opinião dela (da 

mídia) e sei lá, tudo errado, e na escola vai te falar e cê vai formar a sua 

opinião”. 

Alice: “Cê vê já claramente na Globo, cê pode perceber tem um clássico de 

Atlético e Cruzeiro e um clássico de Flamengo e Botafogo, qual que cê acha 

que vai passar? É lógico que é Flamengo e Botafogo, porque é time de eixo 

Rio-São Paulo”. 

Amanda: “Eu ia falar isso, eu sou Flamenguista, maaas cê sabe que a globo 

ajuda o Flamengo a não cair, o Corinthians...” 

Alice: “É lógico, Flamengo e Corinthians são incaíveis!” 

Amanda: “Você sabe que a mídia... A mídia apoia porque dá audiência!” 

 

Podemos retornar a alguns pontos discutidos por Braga (2006, p. 36), e 

observarmos como “a sociedade se organiza para tratar a própria mídia, desenvolvendo 

dispositivos sociais, que dão consistência, perfil e continuidade a determinados modos 

de tratamento, disponibilizando e fazendo circular esses modos no contexto social”. 

 Observamos aqui como a circularidade da informação em diferentes âmbitos se 

fazem importantes para um olhar mais crítico sobre as mídias. Como a percepção de que 

a Rede Globo influencia nas transmissões televisas de jogos no estado de Minas Gerais 

acontece? Qual o momento em que as pessoas refletem sobre o fato pontuado por Alice? 

Qual mediação pode ter contribuído para as respostas dos estudantes? A audiência 

influenciando o esporte, como se estabelece essa afirmação? 

 As falas dos estudantes nos permitiu estabelecer tais questões, o que indica um 

posicionamento por parte deles quanto algumas formas de operar dos meios de 

comunicação, com o destaque para as relações entre o alcance midiático de 

determinados clubes com o “apoio” da emissora de TV que exibe seus jogos. 

 Dando sequência às formas de uso dos meios, pergunto-lhes sobre as redes 

sociais, sobre como eles participam dos grupos. Todos eles participam de grupos, 

principalmente no facebook, porém apenas alguns participando de discussões. Uma 

estudante destaca que não tem paciência com as discussões que acontecem em 

determinados grupos por não haver algo interessante. A participação é feita por meio de 

compartilhamentos de informações obtidas em outros sites ou páginas da própria rede 

social. Por vezes eles trocam informações no bate-papo.  
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De fato, a participação dos alunos no facebook criado para a pesquisa foi 

parecida com os apontamentos do questionário e da conversa. Os dois perfis que 

participaram de forma ativa do grupo do facebook são das pessoas que disseram 

participar de debates, de compartilhar informações, entre outras formas de uso das redes 

sociais. Os outros apenas visualizaram ou curtiram as publicações. Outro ponto que 

pode ter dificultado a participação no grupo foi o perfil diferente do que eles usam 

cotidianamente, como vimos anteriormente.   

 Passamos para a questão que envolve a copa do mundo propriamente dita. 

Retomo a questão acerca da possiblidade de se trabalhar, ou não, com a temática na 

escola. Teremos a oportunidade de observar que a conversa passa a ter uma maior 

participação dos alunos e algumas linhas temáticas vão aparecendo como pistas para 

nosso percurso de pesquisa. 

 Uma linha temática que foi reforçada nas respostas dos integrantes do grupo foi 

quanto às polêmicas envolvendo o megaevento, a questão da corrupção, do gasto 

público com a infraestrutura, enquanto outras áreas carecem de maiores investimentos.  

 As falas dos alunos mostram que há certa “confusão” no que esperar da 

realização da copa, no sentido de que existe o impasse entre a crítica à realização do 

megaevento ou torcer para dar certo, o país ter bons resultados econômicos e outros 

impactos positivos, uma vez que não se pode mais parar a organização da copa. 

Percebemos a insatisfação com a forma de organizar o megaevento e também de 

não querer prejudicar o andamento. Aqui, percebo que há a presença dos veículos de 

comunicação, ou seja, no vai-e-vem da produção do noticiário, fica estabelecido uma 

mescla de opiniões, ora os pontos negativos e as carências do país são destacados, ora 

os possíveis benefícios que a realização da copa do mundo pode promover ao país. 

Fischer (1996) supõe que a constituição das subjetividades, principalmente dos 

adolescentes, tende a depender cada vez mais das formas de produção, veiculação e 

consumo através dos meios de comunicação. A autora se baseia nos conceitos de poder, 

saber e sujeito, de Michel Foucault. Essa indicação nos é importante na medida em que 

os discursos vinculados na mídia influenciam nossas formas de olhar e interpretar os 

acontecimentos presentes nas mídias. 
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A pauta de críticas, no período que antecedia a abertura da copa, vai dando lugar 

a um clima de otimismo, de cobertura da chegada das delegações, de reportagens com 

curiosidades dos países participantes, da expectativa de rendimento da seleção 

brasileira, as previsões das seleções favoritas ao título, das revelações, das surpresas, do 

grupo da morte, dos craques etc.  

 

Amanda: Eu acho assim, o Brasil já tem muita corrupção e não tem dinheiro 

pra bosta nenhuma, a saúde tá uma merda, a escola tá uma merda, eles 

pegam um dinheiro de onde já num tem e fica investindo em coisa que eu 

acho que a gente não tem estrutura pra aguentar, mas aí pode ser que dê 

dinheiro... 

Alice: Eu também pensava assim, quando falou esses negócio aí, (da 

realização da copa) aí assim eu fiquei muito... pode falar? Eu fiquei muito 

puta porque eles tipo assim, a escola, é só olhar, olha que lixo de sala, a 

saúde tá extremamente precária, tem escola lá em São João Del Rei que nem 

merenda tem e eles ficam fazendo copa, que não é, que não traz, eu acho que 

pra maioria das pessoas não vai acrescentar em nada. Só que, aí eu comecei 

a pensar, onde é que estava esse dinheiro então? Pelo menos eles tão 

investindo em alguma coisa, que vai ser tipo assim, divulgar o Brasil e tal, 

mas eu acho que agora não era o momento de ter copa! Mas fazer o que? 

Jorge: A copa, pra falar a verdade, ela tem dois lados. Ela tem o lado que 

pode ser bão e o lado que pode ser ruim. O lado que pode ser bão é os 

turista vim e como que eu posso falar, pode gastar mais dinheiro dentro do 

Brasil. E o lado ruim é que enquanto o dinheiro que eles podem investir em 

saúde e em escola eles tão investindo no campo, no estádio. Eu acho que o 

negócio é esse! 

 

As falas destacadas acima mostram como os discursos presentes nos diversos 

canais midiáticos compõem nossos argumentos, contribuindo, também, para traçarmos 

contraposições dentre os discursos que a própria mídia produz. Lipovetsky (2009) 

atenta para o fato de que a mídia também ocasiona inúmeras discussões por não parar de 

fornecer assuntos de troca entre as pessoas.  

Em estudo que tematiza a mídia como dispositivo pedagógico e afirmando que 

os meios de comunicação contribuem para as práticas escolares, Fischer (2002, p.153) 

afirma sobre os meios de comunicação que: 

 

Estes não constituiriam apenas uma das fontes básicas de informação e lazer: 

trata-se bem mais de um lugar extremamente poderoso no que tange à 

produção e à circulação de uma série de valores, concepções, representações 

– relacionadas a um aprendizado cotidiano sobre quem nós somos, o que 

devemos fazer com nosso corpo, como devemos educar nossos filhos, de que 

modo deve ser feita nossa alimentação diária, como devem ser vistos por nós, 
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os negros, as mulheres, pessoas das camadas populares, portadores de 

deficiências, grupos religiosos, partidos políticos e assim por diante. 

 

Outro ponto que destacamos quanto à opinião dos alunos é a similaridade com a 

análise que um grupo de futuros professores de educação física fazem. Em pesquisa 

realizada por Menezes (2014) com um grupo de alunos do curso de licenciatura em 

Educação Física da UFSC, o autor nos mostra que os sujeitos da pesquisa apresentaram 

posições diversificadas quanto à realização da copa do mundo, num dilema entre o sim, 

o não, ou o sim e o não. Uma das respostas que encontramos na pesquisa de Menezes é 

parecida com a dos participantes de nosso estudo.  

Na fala de um dos licenciandos em educação física pesquisado por Menezes 

(2014, p.92) aparece que: 

 

Eu sou contra aqui no Brasil, porque eu acho que o Brasil não tem condições 

de receber um evento nesse tamanho tão grande que é, porque os caras tão 

gastando dinheiro que poderia ser construído escolas, hospitais de grande 

porte, estrutura boa e os caras tão gastando além do que pode até então. Sei 

lá, o Brasil não tem condições e a Copa do Mundo parece que dura só um 

mês e tá tudo bem, o país ganha fama com isso, mas depois vem o prejuízo, o 

país pode entrar em crise de repente, ninguém sabe. 

 

MENEZES (2014, p. 93) indica em sua dissertação que: 

 

[...] parece difícil para os sujeitos apresentarem uma perspectiva definitiva 

sobre a problemática da realização dos megaeventos no Brasil. Apesar disso, 

é possível perceber também que eles não se inserem nas extremidades 

polarizadas da questão, assumem uma posição intermediária como em busca 

de um equilíbrio. Não se colocam nem entre os entusiastas encantados com a 

grandeza do espetáculo, nem como pessimistas negativistas que radicalmente 

criticam o fato. 

 

Na continuidade da fala de Jorge, Bárbara coloca um outro ponto que estava 

presente na pauta jornalística, na internet, nas redes sociais e nas conversas cotidianas. 

As manifestações que se fizeram presentes em várias regiões do Brasil.  

 

Bárbara: “Ah tipo ele falou, pode trazer dinheiro, só que eu acho que com 

essa confusão que tá tendo aí, vai espantar muita gente”. 

Alice: “É! 

Arthur: “Confusão em que sentido?” 

Bárbara: “Essas manifestação!” 
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Alice: “E eles tão fazendo coisa muito desnecessária, tão fazendo estádio lá 

na tribo lá e depois disso, vai usar agora, depois quem que vai usar isso? 

Nem joga, nem tem time lá nos lugar onde eles tão fazendo estádio.” 

Amanda: E também eu tava vendo alguma coisa na internet que a FIFA 

antes da copa, ela faz tipo um levantamento pra ver o tanto de morte que vai 

ter. Aí quando teve nos Estados Unidos, na Alemanha, nesses lugar aí era 

zero, aí na África do Sul não sei, não sei se foi uns vinte, e que aqui no Brasil 

eles estipularam duzentas e tantas mortes. Aí isso vai deixando os turistas 

longe sabe, eles tão com medo, eu ouvi falando que eles tão pegando guarda 

particular, é guarda que fala? Segurança particular pra vim. Pode 

movimentar muito dinheiro pro Brasil, mas com essas manifestação, com a 

violência, sei lá. 

 

O tema das manifestações toca na questão que destacamos anteriormente sobre a 

postura a se adotar no momento em que se aproximava o megaevento: resistir aos 

ditames que a FIFA coloca ao país-sede e continuar com as críticas e protestos ou torcer 

para que a organização da copa dê certo e seja lucrativa ao Brasil? 

 A temática da violência, das manifestações e as confusões que estas estavam 

causando no país desenrolaram em outra questão: a imagem que o Brasil “passa pra 

fora”. O conteúdo da conversa estava nos casos de violência nos estádios, das torcidas 

organizadas e as brigas que acontecem nos estádios brasileiros. A fala de uma aluna fez 

com que a conversa mudasse de assunto. Vejamos: 

 

 Amanda: Querendo ou não o Brasil passa pra fora uma imagem de 

violência, de... Como que eu posso falar sem falar palavrão?... Alice: 

Prostituição 

Isabella: Se ganhar... 

Amanda: É prostituição, de violência, essa é a imagem que o Brasil passa 

pra fora. 

Arthur: Mas por que de prostituição?  

Amanda: Uai porque tudo no Brasil é bunda, é peito, mulher pelada.. 

Alice: Não, igual outro dia eu tava vendo. Aaah é, os conceitos dos países. Aí 

tinha lá uns chique lá, aí chega no Brasil: Carnaval, carnaval, bunda e 

futebol.  

 

A conversa vai acontecendo e os alunos vão dando exemplos de experiências 

que alguns brasileiros tiveram quando estavam em outros países. Traços estereotipados 

da cultura brasileira aparecem nas falas supracitadas, e desse modo Ferrari (2006) nos 

ajuda a perceber como a estereotipia forma determinadas formas de olhar a cultura de 

determinados países ou lugares de forma simplista. Adorno e Horkheimer (1985) 

citados por Ferrari (2006, p.584) mostram que “O preconceituoso realiza uma falsa 

generalização, considerando semelhantes todos os membros de um grupo, impedindo o 

conhecimento mais pormenorizado de cada um dos seus indivíduos”. 
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Percebendo o descontentamento dos alunos com a tal imagem que “o Brasil 

passa” para outros países, faço uma pergunta que possibilitou aos alunos expressarem 

suas opiniões acerca do fato que eles colocaram na conversa.  

 

Arthur: Cês acham que isso é uma imagem que se cria? 

Amanda: É preconceito 

Bárbara: Eu também acho que é preconceito. 

Alice: Eu acho que é mais por causa do carnaval, porque tem mulher véi que 

vai até pelada... 

Isabella: Mas o carnaval do Brasil é muito bem falado... 

Amanda: Talvez também por causa do tipo físico das brasileira, pelo jeito 

que elas anda, a roupa.  

Alice: Por causa do corpo!  

Amanda: Por causa do calor também do Brasil! 

Alice: É, por ser o Brasil um país tropical, tipo todo mundo usa... né 

biquíni... 

 

 As falas deixam claro como a imagem que as alunas estavam colocando se 

relacionam com as imagens presentes nos meios de comunicação de massas e na 

internet. Implicitamente, podemos perceber que os corpos de que as alunas falam são os 

corpos que aparecem nas mídias. A relação com o carnaval, o biquíni, o tipo físico das 

mulheres brasileiras nos remete às imagens que aparecem tanto na TV, quanto nas 

páginas da internet.  

Aproximando o fim da reunião, coloco em discussão como eles pensam sobre a 

postura das mídias durante a copa e como seria a postura das pessoas nas redes sociais 

digitais. Os alunos expressam que as mídias tradicionais e as emissoras abertas tendem 

a se posicionar de acordo com seus interesses, destacando os pontos positivos do 

megaevento, principalmente a Rede Globo. 

 Nas redes sociais, o olhar dos estudantes é de que as pessoas se manifestam com 

mais espontaneidade e sem interesse comercial, o que gera uma perspectiva de melhor 

acompanhar opiniões sobre a realização da copa. Vejamos algumas falas: 

 

Alice: “Eu acho que na rede social vai ter de tudo, vai ter gente apoiando e 

vai ter gente contra”. 

Amanda: “Eu acho que na rede social é melhor de olhar. Porque não tem 

essas palhaçada” (os interesses das emissoras) 

Alice: “Porque não tem ninguém comprado. Não tem ninguém com segundas 

intenções, tá falando porque quer falar mesmo” 

Amanda: “Acho que rede social vai ser meio-a-meio, gente apoiando e gente 

não...” 

Amanda: “Pior que brasileiro mete os ferro na copa, mas chega na hora...” 

Alice: “Igual eu vi na internet... Antes da copa um monte de manifestação, 

durante a copa todo mundo lá torcendo lá...” 
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Percebemos que existe uma expectativa de liberdade e de autonomia nas redes 

sociais, diferentemente do que acontece nos meios de comunicação tradicionais. Além 

da emissão de opiniões, de compartilhamento de imagens, fatos e dados, o momento 

permite a atuação dos “prosumers”, como disse Autor (data), ou seja, a fusão dos 

tradicionais papéis de consumidor e produtor, que produzem conteúdos de forma mais 

sistematizada e independente. Temos que destacar, também, que existe uma 

intencionalidade dos usuários da rede em publicar e compartilhar conteúdos, uma vez 

que as contraposições e as convergências de ideias expostas nas redes sociais mostram 

que existe uma tomada de posição diante dos fatos. 

Concordamos com Mendes et.al. (2013, p.935) quando afirmam que “as redes 

sociais se tornaram dispositivos que permitem a circulação de informações e análises 

sobre fatos sociais midiáticos de maneira ampla, e, por vezes, com grau considerável de 

autonomia e crítica”. 

 Nesse primeiro encontro tivemos algumas indicações de pistas temáticas que 

poderiam compor o encontro seguinte. A questão das polêmicas que cercam a realização 

dos jogos como o financiamento público das obras de infraestrutura, a situação de 

outras instituições e setores da sociedade que carecem de maiores investimento indicam 

que os integrantes do grupo possuem um olhar atento e uma criticidade quanto ao 

movimento organizativo da copa do mundo de futebol. Além disso, nos mostram como 

um olhar sobre os discursos midiáticos, nos meios tradicionais e principalmente a 

emissora que detêm os direitos oficiais de transmissão dos jogos, que tendem a dar 

apoio à realização do megaevento, enquanto pensam que os posicionamentos nas redes 

sociais seriam mais isentos. 

 Quando encerramos a gravação da conversa definimos algumas coisas. Uma 

delas foi que na reunião seguinte iríamos assistir a um documentário. Durante a reunião 

fui percebendo que o documentário “A caminho da copa” seria um bom passo a ser 

dado. A ideia de assistirmos tal documentário se concretizou após a reunião do grupo, 

uma vez que a temática do financiamento público da copa do mundo, a necessidade de 

investimentos em outros setores, a corrupção, entre outros apareceram com frequência 

na conversa e também na reunião anterior. Os alunos concordam e me explicaram que a 

escola conta com um projetor multimídia (data show móvel). 
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Antes de deixar a escola faço uma caminhada para observar os murais. Percebo 

que um deles está ilustrado com imagens referentes à copa do mundo. Consta um texto 

com a história das copas e imagens das seleções campeãs, ano e sede do mundial. A 

mascote da copa também está presente. 

 

Figuras 6, 7, 8 e 9: Murais da escola no dia 26/052014. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 

3.7 – Segue o jogo: O documentário “A caminho da Copa” em campo 

No dia 09 de junho de 2014, três dias antes do início da copa do mundo de 

futebol, nos encontramos pela última vez. Observo que durante os quinze dias que se 

passaram algumas alterações foram feitas nos murais da escola. Pergunto aos alunos 

sobre os enfeites, e eles dizem que alguns professores trabalharam com a temática e 

produziram os trabalhos que decoravam a escola, dentre eles o professor de artes e de 

geografia. No caso do professor de artes, os alunos afirmaram que os trabalhos foram 

realizados no ensino fundamental. 
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Figuras 10, 11 e 12: Fotografias que ilustram o mural da escola no dia 09/06/2014. 

  

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

O encontro foi realizado na sala Costa do Marfim (oitavo ano/manhã), México 

(sexto ano/tarde). Disponibilizei um bloco de notas para cada aluno para que anotassem 

questões que eles quisessem colocar na discussão. 

 

Figuras 13 e 14: Fotogramas do documentário “A caminho da copa”. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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O documentário, produzido por Carolina Caffe e Florence Rodrigues e realizado 

pelo Instituto Pólis e pela Pólisdigital, trata das situações de moradores das regiões onde 

foram reformados e construídos os estádios do Maracanã e do Corinthians, 

respectivamente. O documentário mostra como a polícia reprimiu um movimento de 

protestos de uma comunidade local, além de outros desmandos da prefeitura do Rio de 

Janeiro. Participam do documentário
12

 alguns moradores dos bairros próximos às obras, 

jornalistas, professores universitários, empresários e políticos.  

Antes de iniciarmos, retomo o motivo pelo qual o documentário foi escolhido, 

deixando claro que o tema do mesmo se aproximava com algumas questões debatidas 

na reunião anterior, como o teor polêmico da copa, a falta de estrutura e das condições 

da educação e da saúde do país. 

Assim que o vídeo termina uma aluna já começa a comentar. Para ela: “o 

governo faz de tudo pra dar educação ao povo e na hora de estabelecer um diálogo com 

a população não dá ouvidos para suas manifestações”.  

A aluna mostra uma situação paradoxal entre o discurso e a prática para uma 

participação democrática da população na organização de um espaço que é habitado há 

tempos pelos moradores das áreas que foram utilizadas para construir parte da 

infraestrutura dos megaeventos esportivos. Já com a discussão sendo gravada temos os 

seguintes apontamentos: 

 

Isabella – E outra coisa também é esse negócio, a imagem, eles tirando o 

pessoal lá da cidade deles.. aí eles tipo fazendo uma greve lá, eles não têm 

voz, eles não podem falar nada, isso é um absurdo.  Amanda – É, quando 

eles vão falar os homi (polícia) já chega lá Isabella - Então, tacando bomba 

nas crianças, não quer nem saber qual que é.. Arthur – Isso aí que você tá 

falando, tem a ver com o que você começou né?! Isabella – Com o que eu 

comecei, é... Arthur – Mas você poderia falar mais sobre essa questão... do 

estado dar o estudo, dá a escola e não dá voz... (A aluna Isabella pontuou 

essa questão antes da gravação). Isabella -  Não quer saber qual é a opinião 

do pessoal que vai sair de lá ... Bárbara – Não da liberdade de expressão. 

Isabella – É, não dá liberdade de expressão, só vai e parte pra violência e 

não quer saber de nada, eles é que mandam e pronto... 

 

                                                           
12 O vídeo se encontra na íntegra em https://www.youtube.com/watch?v=nFcA2PKIcfQ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFcA2PKIcfQ
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Destacamos aqui a potência de agenciamentos que o documentário “A caminho 

da Copa” produziu. Para Kastrup e Barros (2012, p.81) o dispositivo é “sempre uma 

série de práticas e de funcionamentos que produzem efeitos”. 

Sendo uma produção que foge das grandes indústrias midiáticas, possibilitada 

pelo acesso às formas de produção e difusão que o ciberespaço proporciona, 

conseguimos praticar nossa cartografia utilizando de um recurso digital e que contribui 

para que nosso grupo tivesse a oportunidade de ter acesso a fatos que por vezes são 

ocultos nas grandes mídias. Para Versuti et. al (2015, p. 133), 

 

Do espírito aberto, heterogêneo e horizontal que desenhou aos primeiros 

contornos da Internet e que persiste até os dias atuais vislumbra-se na prática 

pelo engenhoso sistema descentralizado de tráfego das informações que 

permite a fluidez e a inovação dos conteúdos em cada extremidade da rede, 

afastando-se de um comando único de controle e criação, próprios das mídias 

estáticas tradicionais. 

 

O que conseguimos colocar em processo com nossa pesquisa ao lançarmos o 

documentário, mais as indicações da citação anterior, reforça a ideia de que a escola 

deve participar desse momento de aprendizagem com as possibilidades que o 

ciberespaço e a convergência das mídias promovem. Existem variadas maneiras de 

estabelecermos relações pedagógicas que se aproximem das especificidades das 

diferentes áreas do conhecimento e também de almejarmos dimensões de 

interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade. Na discussão que estabeleceu-se com o 

debate acerca de “A Caminho da Copa” poderíamos trabalhar questões atreladas à 

política, à cultura corporal de movimento, à cidade, à questão ambiental, às questões 

éticas, dentre outras que vão estabelecendo suas interconexões. 

 Além disso, amparados na discussão de Castells (2006) podemos nos debruçar 

coletivamente (na escola) para enriquecermos nossa experiência cultural, criativa e de 

liberdade, tendo atenção aos processos contraditórios que ocorrem na sociedade, na qual 

as grandes corporações tentam controlar e intervir nos processos comunicacionais. 

 

(...) mais uma vez na história, a inovação tecnológica, a investigação 

científica, a criatividade cultural são apropriadas, manipuladas, restringidas 

pelos interesses e poderes que se interpõem entre os produtos desta 

criatividade e as pessoas da sociedade onde surgem. A expropriação do 

trabalho se estende à das mentes. Sendo assim, uma boa parte, na verdade o 

essencial, das fontes de inovação e criação, não surgiu do investimento das 

corporações ou das instruções das burocracias, mas sim do impulso criador e 

da generosidade pessoal dos inovadores (CASTELLS, 2006, p.226-227).  
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Com o desenrolar da discussão, temas para além do tema do documentário 

surgiram. O início da discussão gira em torno da imagem que o país tenta passar ao 

público estrangeiro e que, para isso, usa de medidas que prejudicam a população mais 

pobre. Esse fato da discussão se refere às imagens que aparecem no documentário, nas 

entrevistas dos moradores e da ação do poder público, com o financiamento das obras, e 

da polícia, com ações violentas nos bairros que aconteciam algumas obras. 

 

Alice – É, o Brasil vai gastar 35 bilhões... Tudo bem que eu acho que o 

Brasil tem muita condição de fazer copa, de dá dinheiro pra educação e dá 

dinheiro pra saúde, só que isso tudo vai embora com o dinheiro da 

corrupção.. Aí perguntam: Ah dá onde surgiu esse dinheiro, esse dinheiro 

não surgiu, esse dinheiro já tinha só que eles estavam embolsando, só que 

agora pra fazer uma imagem boazinha pro Brasil eles tão colocando. 

Amanda – E eles tavam falando a mesma coisa, que durante, oh, na 

divulgação final lá, que como é ano de eleição aí eles param (fala 

relacionada com a corrupção), eles ficam tudo bonzinho com a gente, aí 

quando passa a eleição fode todo mundo... Isabella – eles não tão pensando 

no... Amanda – eles tão pensando na imagem que o Brasil vai passar! 

Isabella – É, eles tão pensando na imagem, eles não tão pensando em 

ninguém.. Amanda – Se olhar bem pro Brasil, não é nada disso que eles tão 

querendo passar! 

 

Novamente podemos destacar traços de processos de mediações e de reflexão 

acerca das formas utilizadas para se engendrar a organização da copa do mundo de 

futebol. Nesse bloco de falas iremos traçar um diálogo com a questão da imagem que os 

governantes buscam passar para o mundo. Tal fato é presente, como vimos no capítulo 

inicial, nos possíveis legados dos megaeventos esportivos. Para os integrantes do grupo 

a imagem a ser exposta durante o megaevento é o mais importante. 

Sobre a tentativa de criar uma imagem do país, nos aproximamos de Sodré 

(1999, p.70) para quem “Simular é uma operação em que se afirma como existente algo 

que não existe”. Para tanto é necessário que o aparato midiático emita uma porção 

considerável de imagens. Baudrillard (1991) diferencia a dissimulação e a simulação. 

 

Dissimular é fingir não ter o que se tem. Simular é fingir ter o que não se 

tem. O primeiro refere-se a uma presença, o segundo a uma ausência. Mas é 

mais complicado, pois simular não é fingir. (...) Logo fingir, ou dissimular, 

deixam intacto o princípio de realidade: a diferença continua a ser clara, está 

apenas disfarçada, enquanto que a simulação põe em causa a diferença do 

“verdadeiro” e do “falso”, do “real” e do “imaginário” (BAUDRILLARD, 

1991, p. 9-10). 
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Durante a conversa uma aluna levanta a questão do jogo político que envolve 

toda a realização da copa do mundo e destaca que tanto o partido que governa o país 

(PT), quanto o partido de oposição (PSDB) estaria realizando o mesmo projeto de 

organização do megaevento e que se comportariam da mesma forma para criticar tal 

organização. Sodré (1999) tratando das imagens como simulacros contemporâneos 

adiantava como os partidos políticos estavam se convertendo à lógica irreal das 

aparências. 

 

(...) os simulacros contemporâneos estão dentro e fora da tevê, constituem 

verdadeiras formas de relação social, substituindo progressivamente os 

velhos modos de representação do real. Os partidos políticos, por exemplo, 

convertem-se a passos largos à ordem - irreal – das aparências, à medida que 

vivem uma representatividade inexistente (SODRÉ, 1999, p.70). 

 

A questão pontuada acerca do jogo político que envolvia a organização da copa 

fez com que alguns participantes falassem sobre suas impressões acerca da política 

partidária do país. Vejamos: 

 

Amanda – (...) Eu acho também que o PSDB tá usando muito disso pra se 

autopromover. Tudo é PT (risos no grupo). Arthur: É bacana o que a 

Amanda levantou ali, esse jogo político... Alice: Eles estão aproveitando 

também que é ano de eleição aí um atira de um lado e outro do outro. Que eu 

acho que se fosse o PSDB ia tá fazendo a mesma coisa. Bárbara: É, minha 

tia falou que quer que o Brasil não ganha por causa da Dilma, ela é do 

PSDB, haha (risos no grupo). Mistura tudo Alice: Tem nada a ver, acho 

ridículo! Amanda: Tem nada a ver, mas também se o PSDB tivesse feito o 

PT ia meter o pau do mesmo jeito! Alice: Ridículo, partidarismo é a coisa 

mais ridícula desde a pré-história, eu acho que num tem nada a ver isso, 

acho que tenho nojo! Amanda: Garanto que se fosse o PSDB não ia fazer 

diferença nenhuma e o PT ia meter o pau do mesmo jeito! Alice: No Brasil é 

tudo igual, o Brasil não muda. Nem adianta, não tem salvação e nunca vai 

ter... 

 

Este conjunto de falas nos mostra como os alunos percebem o jogo político que 

acontece entre quem governa e quem faz oposição. No momento de justificativas e de 

críticas à realização dos megaeventos, os alunos destacam que existem interesses que 

são norteadores para os posicionamentos políticos, permeados de certos oportunismos 

diante do momento de organização da copa do mundo. Nos chama atenção aqui o fato 

de que boa parte da abordagem dos meios de comunicação pautavam notícias e 

especulações pontuais sobre o andamento de obras, do dinheiro envolvido, seja público 

ou privado, dentre outros fatos que estavam acontecendo nos preparativos para a copa. 
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Destacamos aqui a forma de expressão dos alunos diante da situação político-

partidária do país, o que os alunos expressaram tinha relação com o posicionamento de 

algumas pessoas da cidade que eles habitam nas redes sociais. Tal fato acrescenta os 

elementos das diferentes linguagens da cultura digital às análises feitas por Sodré sobre 

os simulacros da TV. Com o usuário das redes sociais produzindo notícias, emitindo 

suas opiniões e suas impressões ideológico-partidárias, vivemos um tempo em que a 

representação política, “a criação das boas imagens” sofrem alterações.  

O fato desencadeou um olhar para a situação que extrapola o domínio da política 

local, chegando ao nível de como os diferentes partidos se comportariam se estivessem 

em situações opostas. Isso nos faz olhar para a questão subjetiva que confronta com os 

grandes discursos saudosistas e oportunistas de grupos que detém o poder político e 

econômico no país com a percepção do acontecimento dos jovens.  

Para Guattari (1992) uma definição provisória de subjetividade seria: 

 

O conjunto das condições que torna possível que instâncias individuais e/ou 

coletivas estejam em posição de emergir como território existencial auto-

referencial, em adjacência ou em relação de delimitação com uma alteridade 

ela mesma subjetiva (GUATTARI, 1992, p.19 – grifos do autor).  

 

Os pontos que extrapolam o teor do documentário caminham para o lado técnico 

e tático do jogo como a importância da coletividade e do craque, que é capaz de decidir 

o jogo. Outro ponto debatido são as seleções que podem vencer o Brasil, da final 

possível entre Brasil x Argentina, a Holanda como um adversário difícil, dentre outros 

pontos mais ligados aos jogos. Percebemos aqui um embate das ideias e os 

posicionamentos dos alunos ficam mais intensos. Podemos retornar à falação esportiva 

analisada por Eco (1984), na qual ele nos mostra que passamos a utilizar o discurso da 

imprensa sobre a imprensa esportiva. 

Veremos algumas falas em que os alunos debatem sobre as possíveis seleções 

campeãs. Notamos que o discurso da imprensa esportiva é parte das previsões e das 

análises que antecederam os jogos. A transcrição foi feita de forma a seguir na tentativa 

de mostrar como as falas iam se misturando. 

 

Suzanne: “Brasil e Argentina” Alice: “Quê?” Suzanne: “Brasil e Argentina 

da final, garantido”. Alice: “Que a Argentina gente, Argentina num tá com 

nada, só tem o Messi lá e mais nada”. Suzanne: “Quer apostar? Com 

certeza” Amanda: “Qual que é o grupo da morte mesmo?” Bárbara: “O 

moço que dirige o ônibus falou que é ou Alemanha ou Argentina que vai 
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ganhar a copa”... Arthur: “Quem você falou que é o grupo da morte?” 

Bárbara: “Não sei se é o do Uruguai ou da Argentina” Jorge: “Pra mim o 

grupo da morte é o da Alemanha. Alemanha, Portugal, Gana e Estados 

Unidos”. 

 

Podemos identificar um dos traços que corrobora com a “falação esportiva” de 

Umberto Eco ao tratarmos de qual seria o “grupo da morte”. Tal expressão é utilizada 

para identificar, após os sorteios dos grupos em diferentes competições esportivas, o 

grupo mais difícil, ou seja, o grupo com candidatos com potencial para seguir na 

competição, mas que apenas alguns seguem. 

 Se retomamos a indicação de Benjamim, que se encontra no capítulo um deste 

texto, acerca da possibilidade de discutirmos sobre o que temos acesso nos meios de 

comunicação podemos articulá-la com o que Mendes et. al. (2013, p.936) apontam 

sobre a falação esportiva, ou seja: 

 

A falação esportiva, portanto, atribui a ideia aos seus espectadores e agentes 

de que é possível ser um participante, de alguma forma, do espetáculo 

esportivo. Assim, quem mais domina os efêmeros assuntos em pauta na 

mídia a respeito de troca de treinadores, conduta pessoal de jogadores, entre 

outros, torna-se o “grande conhecedor”.  

 

Outro ponto que surge na conversa é a questão da coletividade. Uma das alunas, 

na sequência da conversa faz uma pergunta se Cristiano Ronaldo teria condições físicas 

de participar da copa. É um momento em que a discussão fica mais forte e se prolonga. 

Destacamos alguns fragmentos das falas em que o debate sobre a coletividade e a 

individualidade é mais longo, porém, a transcrição completa está nos apêndices do 

texto. 

 

Alice: “Só ter um craque não adianta! Eu acho que é o time. Tem nada a 

ver...” Suzanne: “E o Brasil sem o Neymar?!...” Alice: “Aaah que Brasil 

sem Neymar, tem nada a ver..” Suzanne: “Que isso gente?!...” Alice: “Eu 

vou dar um exemplo com time brasileiro aqui. Pega o Atlético (MG), quem 

que é o craque do Atlético? Ronaldinho! Que que o Ronaldinho faz?” 

Bárbara: “Nada!” Alice: “Tira o Ronaldinho, põe o Ronaldinho, vai dá 

diferença nenhuma. Agora olha o time do Cruzeiro, quem é o craque? Não 

tem craque, é o time do Cruzeiro que faz o time”. Amanda: “Não é um 

jogador que faz o time”. Alice: “É o time, não tem essa que um jogador faz o 

time!” Amanda: “Só porque Portugal tem o Cristiano Ronaldo ele vai 

ganhar? Lógico que não!” Suzanne: “Mas ele faz falta!” 

 

A conversa continua e uma das alunas diz que há muita pressão para que o Brasil 

vença a copa do mundo. Percebendo que a questão anterior não havia terminado peço 
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que a estudante que estava pontuando sobre a importância do craque falasse para o 

grupo sobre a sua opinião.  

É interessante observar que o aluno Jorge faz uma intervenção no debate que 

caminha para um consenso dentro do grupo, no sentido da importância da coletividade e 

de que um craque também é importante para o rendimento da equipe. É um ponto que 

também permeia o discurso da imprensa esportiva, ou seja, o destaque para alguns 

personagens do espetáculo esportivo. 

 

Jorge: “Peraí! Cê falou do Ronaldinho, ele num corre, ele fica parado, mas 

numa bola ele pode decidir, numa falta ele pode decidir, num passe. Igual cê 

falou, o Cruzeiro é um time, eu torço pro Cruzeiro, eu sei que o Cruzeiro é 

bom, mas se tirar o Everton Ribeiro, o time do Cruzeiro cai”. Alice: “Lógico 

que não! Aí eu num sei!” Jorge: “O Everton Ribeiro é aquele cara que pega 

a bola no meio e leva pro ataque”. Alice: “O Everton Ribeiro pra mim é 

uma bosta, só sabe driblar os outros”. Isabella: “Vamos supor se não tivesse 

ele, não ia ter isso. Jorge: “Tira o Messi do Barcelona, o Barcelona é outro 

time”. Bárbara: “Concordo plenamente!” Alice: “É, isso é verdade!” 

Jorge: “O que desequilibra o Barcelona dos outros times é o Messi!” Alice: 

“O negócio do Neymar que nós tava falando, porque o Neymar tá tentando 

ser o melhor do mundo, porque tipo assim ele ainda tem pique, ele gosta, 

corre, cê vê Neymar querendo fazer gol toda hora e tal, ele tá no pique, com 

garra pra ser o melhor do mundo, vou passar o Messi, vou passar o 

Cristiano Ronaldo..”  Suzanne: “Ele faz a diferença!” Amanda: (...) “Acho 

que tem que ter o craque, igual o Jorge falou, mas no caso de precisão, pra 

um pênalti, tem que ter um craque pra isso, não é o Neymar sozinho, mas tem 

que ter um time todo”. 

 

Na teoria social da mídia de Thompson (2014), há uma análise de três formas de 

mediação. Interação face-a-face, mediada e quase-interação mediada. Percebemos na 

conversa dos integrantes do grupo a forma híbrida de tais interações, ou seja, os alunos 

numa relação face-a-face colocam em discussão informações e questões acessíveis de 

uma quase-interação mediada. A oportunidade da mistura das interações proporcionou 

um debate em que as pessoas puderam estabelecer uma relação de pontos de vista 

diferentes e que receptores e produtores se misturavam recriando seus modos de pensar 

alguns aspectos que compõem um jogo de futebol. Podemos destacar aqui que a 

interatividade dos participantes com as mídias compõem os temas debatidos no 

processo de interação do grupo. 

Segundo Thompson (2014, p. 120) a interação face-a-face se caracteriza por seu 

contexto de copresença, na qual os indivíduos compõem o mesmo sistema referencial de 

espaço e tempo. Nesse tipo de interação, o fluxo de informação e comunicação implica 
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um dialogismo, os receptores podem responder os produtores, os quais também são 

receptores das mensagens que seus receptores lhe endereçam.  

 Já a quase-interação mediada é caracterizada pelo autor como sendo uma relação 

social estabelecida com os meios de comunicação de massa, na qual é uma interação 

que possui uma disponibilidade de informação e conteúdo simbólico extensa no espaço 

e no tempo. Pode ser que exista uma interação com o produtor, porém na maioria das 

vezes o fluxo informativo e comunicativo é monológico. Tal fluxo é dirigido para um 

número indefinido de receptores (THOMPSON, 2014, p. 121-122).  

 Além da mescla de interações no debate acerca da coletividade e do individual 

como peças fundamentais para o desenvolvimento da performance de uma equipe, 

destacamos como a indústria midiática promove figuras no/para o espetáculo esportivo 

que passam a compor nossos discursos. Na fala dos estudantes, Messi, Cristiano 

Ronaldo e Neymar estão em destaque. Mais adiante ilustraremos como o processo de 

construção do ídolo ou do vilão aconteceu durante a copa. O destaque em determinados 

jogadores, a criação das expectativas, o agendamento, os comentários dos jornalistas, 

dentre outras características da cobertura midiática.  

No início do mês de junho (antes da última reunião) foi lançada a música oficial 

da copa do mundo em forma de vídeo. Faço a publicação no grupo do facebook e que 

desperta duas opiniões acerca da música e dos cantores. 

 

Figura 15: Publicação sobre a música oficial da copa com os comentários de dois estudantes. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal do autor 
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Os comentários de Givanildo e Messi destacam que a música ficou legal, mas 

que quem produziu o vídeo deveria rever a música, já que os cantores estrangeiros são 

os protagonistas, e a cantora brasileira, Cláudia Leite, aparece por poucos segundos. 

Givanildo ainda coloca que o fato se deve pelo sucesso do pop e dos cantores Jennifer 

Lopes e Pitbull estarem fazendo mais sucesso naquele momento.  

Para Lipovetsky (2009, p.239) “as indústrias culturais se caracterizam por seu 

aspecto altamente aleatório. A despeito das técnicas promocionais, ninguém é capaz de 

prever quem será classificado no topo dos hit parades”. O pontuado pelo filósofo 

francês aqui citado corrobora com o que Givanildo e Messi comentam, uma vez que as 

características das indústrias culturais demandam, atualmente, acompanhar o que ele 

chama de “cultura à moda mídia”. “Toda a cultura de massa-midiática tornou-se uma 

formidável máquina comandada pela lei de renovação acelerada, do sucesso efêmero, da 

sedução, da diferença marginal” (LIPOVETSKY, 2009, p.238). 

A reunião caminha para o fim e indago se eles queriam retomar algum ponto, 

compartilhar alguma notícia que eles tinham observado nos dias que se passaram 

durante as reuniões, dúvidas ou expectativas. Uma aluna levanta a questão da música 

oficial da copa: 

 

Suzanne: “Uma coisa que eu achei engraçada é, na música da copa oficial 

lá, a parte menor que tem é a da Cláudia Leite, achei sem noção, acho que 

tinha que ser maior ia ficar melhor!” 

Alice: É, igual eu fiquei revolts lá quando saiu a música, não, tinha que ser 

um samba, sei lá, a música do MC Guimê tem muito mais a cara com a copa. 

Aí a menina lá de São João, amiga nossa, falou assim: Gente, mas se fosse 

samba, funk, não ia vender, a música não ia vender. Mas agora vai lá e põe 

JeLo (Jennifer Lopez), Pitbull, que já são ícones da música. 

Isabella: “Todo mundo já conhece!” 

Amanda: “Eles não tão preocupado com a nossa cultura não!” 

 

Os alunos mostram um descontentamento com a presença maior dos cantores 

internacionais e julgam que a música deveria explorar o samba que tem maior 

identificação com o Brasil. Apesar disso, percebemos que eles acharam que o vídeo e 

também a música ficaram legais. 

Outro ponto de uma das falas é a percepção de que se colocam os cantores que 

“todo mundo já conhece” para vender. A fala aparece quando os alunos pontuam que 

deveria ser um samba ou um funk que são mais a cara do Brasil. Em uma das partes do 
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comentário de Givanildo, no facebook, aparece a indicação de que o pop é vendido nos 

outros países, e desse modo justifica-se a presença dos cantores no vídeo.  

Nos produtos da indústria cultural, há o caráter de unidade dentro da diferença, 

ou seja, a organização dos produtos são feitos para atingir diferentes consumidores. É o 

caso de perceber que a produção audiovisual apelou para artistas que estavam na moda e 

de que seria necessário estar presente um ritmo ou ter a presença de uma cantora ou 

cantor que também faz parte da indústria cultural. Entretanto, percebemos que existe um 

processo de mediação na elaboração da opinião de Alice. Ela coloca um comentário de 

uma amiga sobre a dificuldade de vender a música da copa caso fosse explorado o 

samba ou o funk. Para Orozco-Goméz (2006, p. 88), 

 

Entender o jogo atual da mediação pressupõe como ponto de partida 

abandonar a ideia de que mediações vêm só dos meios e são de certa maneira 

sua extensão. Estou entendendo as mediações como processos estruturantes 

que provem de diversas fontes, incidindo nos processos de comunicação e 

formando as interações comunicativas dos atores sociais. 

 

Ainda pensando na construção do vídeo da música da copa vamos a Ortiz (1994) 

que aponta para a criação de objetos mundializados, uma vez que a partir da criação de 

tais objetos o movimento de mundialização se realiza. O autor mostra que um dos 

movimentos de mundialização é o de desterritorialização, constituído de um tipo de 

espaço abstrato, racional, des-localizado. Ao estar no nível da pura abstração, o espaço, 

categoria social por excelência, não pode existir. Dessa forma ele precisa se “localizar”, 

e, na criação dos objetos mundializados, o mundo, na sua abstração passa a ser 

reconhecível. 

Se pensarmos o lançamento da copa como uma das formas de anunciar a 

aproximação do megaevento, podemos nos aproximar das indicações do autor 

supracitado quando este faz a análise de que o fulcro de uma cultura internacional-

popular é o mercado consumidor. “Projetando-se para além das fronteiras nacionais, 

este tipo de cultura caracteriza uma sociedade global de consumo, modo dominante da 

modernidade-mundo” (p.111). 

Nesse encontro, os alunos falam várias vezes de reportagens e de dados 

estatísticos que tiveram acesso na internet e das notícias que acompanharam. A partir 

disso, durante a realização da copa do mundo acompanhei alguns sites e a programação 
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televisiva de alguns canais que cobriram o megaevento para observar como seria a 

produção do noticiário esportivo.  

Podemos destacar aspectos de conteúdo próximos daquilo que foi denominado 

por Eco (1984) de falação esportiva, sendo que as diferentes linguagens na 

convergência das mídias estavam presentes. Além disso, acontecia a aproximação do 

público telespectador/internauta, por meio das redes sociais nos programas esportivos 

da TV, permitindo que fossem feitos comentários e perguntas, envio de fotos e vídeos. 

 

3.8 – Segundo tempo do jogo – ...A Copa do Mundo de Futebol...  

A partir do dia de abertura da Copa do Mundo de Futebol da FIFA, 12 de julho 

de 2014, começo a coletar imagens de alguns sites e blogs da internet, sendo eles o 

globoesporte.com (por ter sido citado pelos integrantes do grupo como fonte de 

informação esportiva), os sites dos jornais Estadão, Folha de São Paulo e o portal 

G1.com, além do site da revista Carta Capital. Elegi o site da revista Carta Capital por 

perceber um olhar mais crítico quanto à realidade esportiva, tanto brasileira quanto 

internacional, e de que o esporte aparece por vezes na página principal e que também 

conta com traços característicos da falação esportiva. Os sites dos jornais foram 

escolhidos no decorrer dos primeiros dias por perceber que haviam características 

parecidas na forma de abordar os temas diários, reforçando a questão da informação 

circulante. O agendamento dos jogos, a exposição de torcedores nos estádios, 

comentários após as partidas, ênfase nos destaques das seleções, dentre outros, foram 

constantes durante o mês da copa do mundo além de cobrir os protestos que ocorreram 

durante os jogos. No site da Carta Capital podemos perceber também a ênfase nos 

craques das seleções, nas análises das partidas, mas o caráter político não se perde com 

a cobertura do mundial de futebol, e por vezes, a análise de um resultado tenta se 

articular com outros temas. Vejamos a imagem: 
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Figura 16: Página da revista Carta Capital do dia 12/06/2014. 

 

Fonte: http://www.cartacapital.com.br/ 

 

Todos os sites tinham um espaço para a cobertura da copa. Esta imagem do dia 

12 de junho de 2014 nos dá algumas possibilidades de análise, porém o foco do trabalho 

é observar como um grupo de alunos do ensino médio estava acompanhando o 

momento em que o país se preparava para sediar a copa do mundo de futebol. Desse 

modo, podemos ver a presença de uma notícia que indaga sobre o jogador Neymar. No 

subtítulo há uma relação entre a publicidade que é fortemente marcada na carreira do 

atleta e os desafios de ser o expoente da seleção brasileira. Além disso, no canto 

esquerdo da página, o título de uma matéria indaga: “Vai ter Copa?” se aproximando de 

uma questão que surgiu em momentos do grupo de discussão, ou seja, como seria a 

realização da copa? Será que ela iria acontecer? 

 Quando o grupo discutia sobre as medidas tomadas para a construção da 

infraestrutura para os megaeventos esportivos, como foi mostrado no documentário, 

casas sendo derrubadas, pessoas sendo removidas de suas moradias, dentre outras 

medidas, além disso, havia um clima de incerteza quanto a realização da copa do 

mundo, Alice afirma que: 
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O Brasil não tá preparado pra ter copa agora. Acho que devia deixar, quem 

sabe, pra daqui quatro anos, preparar o Brasil, até porque eu tenho certeza 

que não vai ficar tudo pronto até quinta-feira, nem tem nem como...  

 

 No dia 13 de junho Givanildo compartilha no grupo do facebook as críticas que 

a cerimônia de abertura sofreu na imprensa internacional. 

 

Figura 17: Publicação de uma aluna no grupo do facebook no dia 13/06/2014. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

 A matéria destaca comentários feitos por agências de notícias com a BBC 

(Inglaterra), o jornal The Guardian (Reino Unido) e o jornal El Mundo (Espanha). 

 

“Se você está no Brasil e sabe dançar, entre em contato com a organização e 

eles vão arrumar um lugar pra você na cerimônia de encerramento” – BBC 

"A bola abriu. Claudia Leitte, intérprete da música oficial, surgiu de dentro 

dela. Ela estava cantando sozinha até que, do meio do nada, J.LO e um 

homem chamado de Pitbull surgiram debaixo da órbita para se juntarem a 

ela. Eles ficaram ali por um tempo” – The Guardian 

“A cerimônia de abertura da Copa confirma que tem mais conexão de 

internet em um barco no Amazonas do que na Arena Corinthians. Nem o 

Tinder Funciona” – El Mundo 
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Na postagem Amanda não se limita a compartilhar a notícia. Ela comenta que 

apesar da abertura não ter sido “lá essas coisas” os comentários das agências mostram 

um ar de preconceito, utilizando a expressão “dor de cotovelo”. A postagem mostra 

como uma forma midiática possibilitou o confronto da discursividade de outro canal de 

informações, mostrando que no ambiente de convergência das mídias existe a 

possibilidade de circulação e de troca de informações que questionam os 

posicionamentos das grandes empresas de mídia.  

Algo que chamou atenção nas imagens coletadas nos sites e que possibilitou a 

retomada da análise do debate acerca da coletividade x individualidade foi a presença 

dos atletas com maior visibilidade do futebol, quase sempre que atuam no futebol 

europeu. Se retornarmos ao capítulo que contém alguns trechos da conversa, veremos 

que Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar são citados como exemplos para a 

argumentação dos estudantes. Segundo Hellal (1999), “um fenômeno de massa não se 

sustenta sem a presença de „estrelas‟. São elas que atraem as pessoas aos eventos e 

transformam-se em um referencial para os fãs”. No caso de um megaevento como a 

copa percebemos a efemeridade das imagens e como um atleta dentro de poucos dias 

pode passar de “herói” a “despreparado”, por exemplo. 

Ortiz (1994) mostra que a modernidade-mundo tem sua dinâmica própria 

consubstanciada no consumo, proliferada em escola mundial. Sendo assim ela necessita 

de personagens, imagens, que são referências culturais pelo mundo. O espetáculo 

esportivo carece de imagens que vinculam os expoentes da cultura esportiva 

espetacular, envolvendo todo o discurso de ocasião, ou seja, um discurso produzido de 

acordo com os fatos e que absorve, sempre que possível, a dramaticidade e o heroísmo, 

dentro da conquista ou da derrota. 

 

Afirmar a existência de uma memória internacional-popular é reconhecer que 

no interior da sociedade de consumo são forjadas referências culturais 

mundializadas. Os personagens, imagens, situações, veiculadas pela 

publicidade, história em quadrinhos, televisão, cinema constituem-se em 

substratos dessa memória (ORTIZ, 1994, p.126). 

 

 
Figuras 18, 19, 20 e 21: Imagens de sites que foram acompanhados na pesquisa. 
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Fontes: http://globoesporte.globo.com/, http://www.folha.uol.com.br/, 

http://esportes.estadao.com.br/ 

 

http://globoesporte.globo.com/
http://www.folha.uol.com.br/
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Para Belloni (2003, p. 132) “No espetáculo as vedetes tem a função de viver e 

representar todos os aspectos importantes da vida dos quais os indivíduos reais estão 

separados, incapacitados de viver diretamente”. Porém, a convergência das mídias faz 

com que as grandes produtoras do espetáculo esportivo tentem aproximar o consumidor 

do espetáculo que lhe é distante. 

Atualmente, a indústria do espetáculo não pode se limitar a aproximar a 

experiência de estar vendo o jogo no estádio, por meio da TV ou de outra tecnologia. 

Ela deve fazer aparecer o espectador que está no local do jogo, na arquibancada, 

fantasiado e que pode dar entrevistas antes, durante, ao após os jogos. Emitir suas 

sensações, suas opiniões da beleza dos estádios, do espetáculo e comentar a atuação das 

equipes. O torcedor passa a ter voz na falação esportiva. 

Dessa forma, percebemos que as possibilidades que a convergência das mídias 

proporciona aos indivíduos podem ser apropriadas, também, pela indústria do 

espetáculo. Tal fato aponta para a análise que Debord faz sobre a relação entre 

espectador e objeto contemplado. 

 

A alienação do espectador em favor do objeto contemplado - o que resulta de 

sua própria atividade inconsciente - se expressa assim: quanto mais ele 

contempla, menos vive; quando mais aceita reconhecer-se nas imagens 

dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu 

próprio desejo. Em relação ao homem que age, a exterioridade do espetáculo 

aparece no fato de seus próprios gestos já não serem seus, mas de um outro 

que os representa por ele (DEBORD, 1997, p. 24). 

 

Em relação ao esporte, nos remetemos também ao esporte elevado à enésima 

potência (Eco, 1992) que se refere ao discurso sobre o discurso da imprensa esportiva. 

Nesse caso o autor mostra que a falação passa a ser um discurso sobre o discurso da 

imprensa esportiva, o que outrora era um discurso sobre a prática esportiva, ou seja, o 

esporte elevado ao quadrado. 

 Em contraposição a tal afirmação, utilizamos a passagem de Lipovetsky (2006, 

p.219) para termos uma visão que pode não existir apenas um processo de alienação dos 

indivíduos, sendo que para o autor os ídolos fazem parte da construção de sua 

subjetividade: 

 

Só se vê uma parte do fenômeno ao se falar de forma aguda de alienação e 

dependência. Partidário incondicional do ídolo, o fã revela por isso mesmo 

um gosto pessoal, uma preferência subjetiva, afirma uma individualidade em 
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relação a seu meio familiar e social. Manifestação de heteronomia dos seres, 

o culto das estrelas é paradoxalmente trampolim de autonomização individual 

dos jovens. Ter um ídolo: maneira para eles de demonstrar, na ambiguidade, 

sua individualidade própria, maneira de chegar a uma forma de identidade 

subjetiva e de grupo. Se o fenômeno se manifesta entre os jovens é porque 

nessa idade os gostos e as preferências são os meios principais de afirmação 

da personalidade. 

 

A reunião se encerra com o apontamento sobre o vídeo da música oficial da 

copa. No mês que aconteceu o megaevento os alunos estavam de férias e mantivemos o 

contato por meio do grupo do facebook. Como vimos anteriormente houve uma 

postagem de um dos membros. 

Com o retorno das atividades escolares marcamos um encontro na escola, que 

não foi viabilizado pela ausência dos membros do grupo. Porém, utilizo o recurso da 

rede social digital para proporcionar um momento de comentário sobre as impressões 

dos alunos sobre a realização da copa no Brasil. Apenas dois membros visualizaram e 

comentaram a publicação. 

 

Figura 22: Momento de avaliação da realização da copa do mundo. 
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Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Percebemos que o grupo foi se desfazendo, os membros do grupo que 

comentaram foram os mesmos que visualizaram a publicação, diferentemente do que 

ocorria quando alguns alunos visualizavam, mas não comentavam.  

Nos comentários dos alunos há uma visão positiva sobre a realização do 

megaevento. A tentativa dos governantes de passar, a qualquer preço, uma boa imagem 

para o exterior era criticada pelos alunos nas reuniões, principalmente após assistirmos 

ao documentário. Com o término da copa, os comentários mostram uma avaliação que 

exaltam as imagens que eram buscadas e por vezes criticadas.  

Percebemos também que alguns pontos debatidos nos encontros do grupo foram 

expostos de forma que a boa imagem exposta conseguiu acabar com a imagem de 

violência e prostituição que o Brasil possuía.  



124 

 

 Outro ponto é a questão da culpabilização de uma figura. O técnico da seleção 

brasileira Luís Felipe Scolari (Felipão) foi responsabilizado pelo vexame da equipe. 

Além disso, Givanildo compartilha um link do portal g1.globo.com com as impressões 

de alguns turistas que estiveram no país durante a copa. A reportagem compartilhada 

consta comentários de turistas do Canadá, dos Estados Unidos, da Eslovênia, do Chile, 

da Inglaterra, da Argélia, da Estônia e da Suíça. Destacamos algumas falas: 

 

“As pessoas aplaudem o pôr do sol na praia do Rio. Isso nunca aconteceria 

nos Estados Unidos”. 

“Vocês abraçam muito mais”. 

“Ficamos surpresos de ver como tudo foi bem organizado. O ônibus para o 

estádio, as informações para o aeroporto, tudo funcionou muito bem”. 

“A amabilidade, a forma de receber as pessoas, a alegria e a simplicidade do 

povo brasileiro foram o que mais me chamou a atenção. Fomos tão bem 

recebidos em Cuiabá, que isso me marcou. Você perguntava algo e te 

indicavam tudo, te convidavam para churrascos”. 

 

Diante dos momentos de encontros do grupo de discussão, das questões 

pontuadas nele, como destacamos no decorrer da narrativa do processo de pesquisa, e 

dos comentários após a realização da copa do mundo seria necessário retomar a 

indicação de Debord (1997) presente no início deste texto. 

Nas palavras dele: “Aquilo de que o espetáculo deixa de falar durante três dias é 

como se não existisse. Ele fala então de outra coisa, e é isso que, a partir daí, afinal 

existe”. A quantidade de informações e de fatos expostos nas mídias acentuam a 

efemeridade de nosso contato com determinados acontecimentos. Para Deleuze (1998) 

os meios de comunicação de massa não conseguem se apropriar dos acontecimentos, 

uma vez que o acontecimento é algo que perdura por longo tempo, está no meio, 

enquanto que o meio de comunicação objetiva lhe dar um caráter de início e fim.   

          Quanto à efemeridade das impressões que temos dos fatos atualmente, sobre o 

acúmulo de informações que pode se tornar processo de desinformação encontramos em 

Deleuze e Guattari (1995) o apontamento de que algumas instituições nos levam ao 

vazio. Vejamos: “Os meios de comunicação de massa, as grandes organizações do 

povo, do tipo partido ou sindicato, são máquinas de reproduzir, máquinas de levar ao 

vago, e que operam efetivamente a confusão de todas as forças terrestres populares” 

(DELEUZE e GUATTARI, 1995, p.163). 

 Podemos apontar, amparados na nossa experiência cartográfica, que a educação 

pode promover ambientes que possibilitem fugas, momentos de agenciamentos que 
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possam nos colocar em movimento, tanto individualmente quanto coletivamente. Linhas 

de fuga que possibilitem momentos de singularização. Gallo (2010) destaca que 

promover a linha de fuga no processo educacional é um desafio, mas que um educador 

pode promover pequenas desterritorializações na busca de romper com a subjetivação 

serializada que ocorre pelos meios de poder. Para o autor, 

 

Em termos dos processos de subjetivação na escola e nos processos 

educativos de forma geral, a singularização apresenta-se como o investimento 

em uma linha de fuga que busca escapar à dupla captura da produção e do 

mercado, desenhando a possibilidade de um aprendizado que constitua 

alguma possibilidade de autonomia e de criação (GALLO, 2010, p. 241). 

 

Finalizamos a narração deste processo de pesquisa com Deleuze (1992, p.221-

222) assumindo as limitações que perpassam tal processo e destacando nossos esforços 

de colocar em movimento um processo de produção de subjetividade por meio de 

alguns dispositivos. 

 

Pode-se com efeito falar de processos de subjetivação quando se considera as 

diversas maneiras pelas quais os indivíduos ou as coletividades se constituem 

como sujeitos: tais processos só valem na medida em que, quando 

acontecem, escapam tanto aos saberes constituídos como aos poderes 

dominantes.(...) Mais do que processos de subjetivação, se poderia falar de 

novos tipos de acontecimentos: acontecimentos que não se explicam pelos 

estados de coisa que os suscitam, ou nos quais eles tornam a cair. Eles se 

elevam por um instante, e é este momento que é importante, é a oportunidade 

que é preciso agarrar.  

 

 Neste capítulo descrevemos como nos inserimos em um contexto que já existiam 

processos em curso, criamos um espaço de encontros para debatermos sobre um 

acontecimento que estava em curso no Brasil, a copa do mundo de futebol da FIFA. 

Podemos destacar a multiplicidade de linhas que perpassam um território existencial e 

que o processo de produção de subjetividade é constante e de difícil captura, uma vez 

que as linhas que perpassam os indivíduos são constantes e contam com dispositivos 

que participam da construção de nossa subjetividade. A escola, as mídias, o cotidiano, 

as diferentes mediações são parte de tal processo e se interconectam, se quebram e se 

encontram em momentos distintos. 
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Considerações sobre a partida: prorrogações 

 

A nossa prática de pesquisa-intervenção cartográfica nos deixa mais 

apontamentos e questões do que respostas. Continuo sem saber quando começa uma 

paixão, entretanto, o aprendizado que o Mestrado em Educação na UFSJ e o processo de 

pesquisa me faz perceber que as linhas que compõem minha vida, os encontros e os 

agenciamentos que estão acontecendo desde o início do meu habitar o mundo são parte 

dessa paixão. 

Nesta dissertação, partimos de uma breve revisão teórica acerca dos 

megaeventos esportivos e toda a conjuntura necessária para a sua realização. A atual 

conjuntura material e simbólica que se impõem sobre os países que pretendem sediar a 

Copa do Mundo de Futebol (masculino) da FIFA e as Olimpíadas necessitam de uma 

carga monetária grandiosa. Apontamos como o capital econômico é o carro chefe para a 

promoção dos megaeventos esportivos, numa perspectiva lucrativa, principalmente para 

a FIFA e para o COI, e para o país-sede uma perspectiva de legados tangíveis e 

intangíveis.  

Na articulação de toda a conjuntura que estamos tratando, temos o aparato 

midiático-informacional como meio de dar destaque às questões ligadas ao espetáculo 

esportivo. No nosso país, o agendamento dos jogos vem ocorrendo há tempos, uma vez 

que o Brasil vem sediando eventos esportivos desde os Jogos Pan-americanos/2007 na 

cidade do Rio de Janeiro. 

Buscamos um aporte teórico que nos auxiliasse a compreender como uma 

manifestação cultural, o esporte, mais especificamente o futebol, se torna uma 

mercadoria ao longo de sua história. Para isso, tomamos algumas teorias filosóficas que 

nos auxiliaram na compreensão de como a cultura se torna mercadoria, sendo os 

filósofos frankfurtianos Adorno, Horkheimer e Benjamim, com o conceito de indústria 

cultural. Mais adiante, a leitura do francês Debord nos permitiu observar os traços 

espetaculares no fenômeno esportivo, bem como as questões pontuadas por Baudrillard 

acerca da sociedade de consumo. 

Todos esses filósofos lançam suas reflexões nas relações entre a cultura, a 

sociedade e os meios de comunicação de massa, e, cada uma à sua maneira contribuiu 
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para pensarmos a realização da copa do mundo de futebol no Brasil e quais as 

implicações no processo de produção de subjetividade dos indivíduos atualmente. 

 Ao habitar um ambiente escolar e com o aporte teórico da sociologia da 

comunicação sabíamos que a influência da emissão midiática não ocorria de maneira 

unilateral, como há algum tempo se imaginava, ou seja, existem múltiplas mediações 

em curso. Além disso, vivenciamos um momento que Lévy (2010) chama de 

cibercultura, e um momento de acesso às tecnologias digitais de informação e 

comunicação que geram o que Jenkins (2009) chama de cultura da convergência.  

 Com esses autores buscamos ampliar nossos olhares para as possibilidades que 

são oferecidas pelo ciberespaço e pela convergência das mídias. Dessa forma, tanto as 

grandes corporações midiáticas e esportivas se apropriam de tais possibilidades para 

aumentar suas arrecadações e seu alcance publicitário, quanto os usuários da internet e 

outras instituições podem se apropriar de forma crítica e criativa das mesmas buscando 

e propondo alternativas ao que é produzido de forma massiva. 

 Do lado do espetáculo esportivo, o momento de convergência das mídias e a 

cibercultura passam a ser parte da engrenagem da produção dos megaeventos 

esportivos, assim busca aproximar o consumidor (telespectador/cibernauta) dos eventos 

que lhe são acessíveis por meio das telas. Tal aproximação ocorre quando existe a 

possibilidade de fazer parte da transmissão dos jogos, dos programas que analisam as 

partidas e compartilhando o que se produz. Quanto aos usos independentes que se pode 

fazer com as tecnologias acessíveis lançamos o conceito de prosumer, ou seja, o usuário 

que é consumidor/produtor de informação e conhecimento, nas diversas redes sociais 

que compõem o ciberespaço. Exemplo do jornalismo cidadão que compartilha fatos que 

não são “selecionados” por jornais de maior circulação e audiência. 

Nosso trabalho não teve a pretensão de abordar toda a conjuntura material e 

simbólica envolvida na construção do megaevento. A temática é ampla, e, portanto, 

delimitamos a relação que o mesmo tem com as mídias e a com escola, sabendo que 

estas duas instituições se interconectam com outras linhas (políticas, sociais, culturais, 

econômicas, ambientais, etc.) que perpassam tal acontecimento.  

Ao habitar um território educacional, descrevemos e acompanhamos um 

processo de produção de subjetividades, bem como lançamos alguns dispositivos para 
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que no caminhar da pesquisa-intervenção cartográfica, pudéssemos participar do 

processo de construção das subjetividades dos alunos participantes da pesquisa. Com 

Kastrup e Barros (2012, p.76) temos que: 

 

Os fenômenos de produção de subjetividade possuem como características o 

movimento, a transformação, a processualidade. Por tal natureza, a 

subjetividade é refratária a um método de investigação que vise representar 

um objeto e requer um método capaz de acompanhar o processo em curso. 

 

Ao criarmos um grupo de discussão com alunos do ensino médio, começamos 

pelo meio do caminho, ou seja, quando a proposta de pesquisa foi feita à direção da 

escola e aos alunos já havia movimentos em curso como, por exemplo, o ano letivo. 

Com a chegada à escola observamos como algumas características do megaevento 

esportivo estavam presentes na escola, o que de certa forma já apontava para a relação 

da copa do mundo no ambiente escolar.  

Com o grupo de discussão tivemos a oportunidade de observar o acesso que os 

alunos tinham das mídias e como era o uso feito por eles, tanto dos meios tradicionais 

como dos meios digitais. O desenrolar dos encontros do grupo foi nos mostrando como 

as mídias participam do processo de construção de subjetividades, já que os alunos 

destacavam quais os temas lhes chamavam maior atenção e despertavam interesse de 

saber mais. Nesse sentido, observamos que o agendamento midiático tem presença 

importante no que toca nossos temas de discussão. 

Assim, nos aproximamos dos estudos de recepção desenvolvidos por Martin-

Barbero, na teoria das mediações, e de Orozco-Goméz na teoria das múltiplas 

mediações para observarmos como diferentes instituições e outras formas de mediação 

contribuem para a compreensão dos alunos sobre os produtos midiáticos. A escola foi 

um espaço considerado importante para um olhar mais crítico diante do discurso 

midiático. Desse modo, existe a possibilidade da mescla de mediações no território 

escolar de modo que agenciamentos promovam esse encontro e que eles possam 

promover movimentos de desestabilização do pensamento.  

O que vimos em nossa pesquisa foi a utilização da televisão como uma 

importante mídia no consumo de informações e um uso, um pouco tímido, de outros 

canais comunicativos, o que nos faz inferir que para esses jovens, quando se fala em 

mídia, remete logo à televisão. Porém, eles nos dizem também, que é na escola que se 
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pode discutir sobre os temas que aparecem na televisão, ou que são pautados nas mídias 

digitais, mostrando a importância que a escola tem na construção do pensamento. 

Também buscamos nos estudos do conceito de prosumer e das narrativas 

transmídias uma perspectiva para os usos das mídias que estão em processo de 

convergência. Os jovens produzem conteúdos e informação, compartilham ideias, fatos, 

expõem suas impressões e percepções de determinados fatos, e, como apontamos 

anteriormente, a presença da pauta midiática se faz presente. Com isso, é preciso ter 

atenção ao paradoxo que Guattari (1992) nos alerta acerca do sedentarismo que nos é 

imposto pela quantidade de informações que temos acesso com os meios de 

comunicação de massa, os quais nos dão a impressão de estarmos em constante 

movimento. Com as TDICs, a circulação e a proliferação de informações aumenta 

fugazmente, o que impacta a subjetividade. 

Habitando o território escolar fomos observando os movimentos que foram 

acontecendo com a aproximação do início da copa do mundo. Os murais passaram a 

contar com a temática da copa, com imagens, histórias e curiosidades sobre alguns 

personagens e sobre os países que participariam da competição. Esse fato já manifesta 

uma influência do megaevento na escola. A cada encontro na escola fomos observando 

como as conexões entre o megaevento esportivo, as mídias e a escola iam aumentando. 

Os estudantes mostravam que alguns professores utilizavam da copa para dar exemplos 

nas aulas, destacavam temáticas presentes nas mídias, nas redes sociais e seus olhares 

sobre tais temas. Nos momentos de discussão, eles reelaboravam discursos, 

questionavam ações governamentais, políticas e públicas. 

Carvalho e Gallo (2010) analisando a possibilidade de uma educação nômade, 

que crie linhas de fuga aos pressupostos estabelecidos pelo estado, mostra com os 

estudos de Deleuze dois elementos importantes do aprendizado. 

 

Primeiro, porque o aprendizado é um encontro. Encontro com signos, 

encontro com problemas, que mobilizam em cada um de nós o pensamento, a 

relação com esses signos e seu consequente aprendizado. Segundo, porque 

não se aprende reproduzindo, repetindo o mesmo, mas fazendo junto e 

inventando caminhos outros, singulares (CARVALHO e GALLO, 2010, p. 

297). 

 

A pesquisa-intervenção foi um momento de aprendizado que não estava no 

programa curricular estabelecido pelo estado, a cada encontro novos agenciamentos 
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foram surgindo e davam o impulso para nossos passos seguintes. Destacamos que a 

formação do grupo era uma forma de mobilizar nossa atenção para os fatos que 

compunham a construção da copa do mundo, os quais eram acessíveis tanto pelas 

mídias como na escola, nas redes sociais, em conversas cotidianas com amigos, 

familiares e em outras que nos escapam e que não são mensuráveis, mas que acontecem. 

O dispositivo documentário proporcionou um momento intenso de trocas, de 

debates, de colocar o pensamento a se mover com o encontro com as pessoas que 

protagonizaram o filme. Recorremos novamente a Guattari quando o filósofo coloca que 

a subjetividade não ocorre apenas no nível individual e nem é estritamente condicionado 

ao meio social. 

 

Assim em certos contextos sociais e semiológicos, a subjetividade se 

individua: uma pessoa, tida como responsável por si mesma, se posiciona em 

meio a relações de alteridade regidas por usos familiares, costumes locais, 

leis jurídicas... Em outras condições, a subjetividade se faz coletiva, o que 

não significa que ela se torne por isso exclusivamente social. Com efeito, o 

termo “coletivo” deve ser entendido aqui no sentido de uma multiplicidade 

que se desenvolve para além do individuo, junto ao socius, assim como 

aquém da pessoa, junto a intensidades pré-verbais, derivando de uma lógica 

dos afetos mais do que de uma lógica dos conjuntos bem circunscritos 

(GUATTARI, 1992, p.19-20). 

 

O apontamento acerca do consumo de imagens na sociedade contemporânea nos 

saltou aos olhos no caminho da pesquisa. Poderíamos destacar várias formas que as 

mesmas aparecem durante o processo, mas destacamos a forma que elas compõem as 

formas de expressão dos integrantes do grupo de discussão. Percebemos que a pauta que 

circula nas mídias é fortemente utilizada para compor nossas expressões sobre os 

acontecimentos. 

O processo de produção de subjetividade, descrito no terceiro capítulo, que 

acompanhamos na prática cartográfica tem a relação entre os megaeventos esportivos, a 

mídia e a escola. Esses três temas permitem uma quantidade enorme de conexões com 

outras linhas (políticas, educacionais, econômicas, culturais, etc). O objetivo de 

compreender como os meios de comunicação e as tecnologias de informação e 

comunicação participam do processo de produção de subjetividades de um grupo de 

estudantes do ensino médio aponta que o turbilhão de imagens e informações participa 

da produção das nossas subjetividades fortemente. O discurso midiático é ponto 

importante em tal produção. Nossas formas de expressão, de articulação de ideias e de 

argumentação são permeadas por exemplos vinculados ao que é pautado nas mídias, 
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novas e velhas, e na convergência entre elas. Observando as falas dos participantes no 

grupo de discussão junto às imagens que foram coletadas durante o período de 

realização da copa do mundo podemos perceber que o discurso midiático é presente nas 

nossas impressões sobre determinados fatos. A avaliação de uma estudante (figura 22) 

de que o culpado pela eliminação da seleção brasileira foi o técnico Luís Felipe Scolari, 

bem como a imagem da página do Estadão (figura 20), exemplifica a afirmação 

anterior. Nessa imagem (figura 20) podemos destacar ainda a questão participativa dos 

internautas, uma vez que para apontar o técnico como culpado houve uma enquete para 

tal “escolha”. 

Como uma prática cartográfica que intervém no processo de produção de 

subjetividade nossos encontros puderam acrescentar momentos de troca de experiências, 

já que o megaevento esportivo de uma forma ou de outra era conhecido por nós. Nas 

discussões colocamos a pauta midiática em discussão, reelaboramos discursos, 

confrontamos ideias, muitas delas que estavam na agenda midiática como o tema dos 

legados dos megaeventos esportivos. Podemos perceber que as mediações são 

importantes no processo comunicativo e que a pauta jornalístico-midiática mobiliza os 

assuntos cotidianos. 

Como apontado nos estudos sobre as mediações, a experiência cultural é uma 

forma de “filtrar” as mensagens dos meios de comunicação de massa, e da constante 

apropriação dos grandes conglomerados comerciais da linguagem da internet. Podemos 

afirmar que a escola pode oferecer um espaço de enriquecimento das experiências 

corporais, artísticas, culturais, científicas e políticas das crianças e dos jovens. No que 

tange a mediação escolar, os estudantes apontam a escola como um espaço mais 

democrático de elaboração do pensamento em comparação com as mídias. Não 

devemos perder de vista que os produtos midiáticos perpassam e por vezes são 

reproduzidos no ambiente escolar. Dessa forma, problematizar o discurso de tais 

produtos e criar sentidos outros são importantes para o enriquecimento das experiências 

supracitadas. 

Na efemeridade em que nos encontramos, o processo de produção de 

subjetividade se encontra permeado por muitas experiências e informações, com 

encontros distintos, ora num mesmo lugar, ora com distancias geográficas significativas, 

devido à conexão pela internet. Nossa pesquisa contou com diferentes encontros, uma 
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vez que nosso território existencial contava com momentos de encontros na escola, 

outros na rede social, e que ao longo dos dias uma temática nos compunha, cada um de 

uma forma, a copa do mundo de futebol. Como o tema envolve muitos pontos podemos 

destacar a quantidade de experiências e informações que os estudantes foram tendo 

durante a pesquisa: o contato com as mídias e suas abordagens sobre a aproximação da 

copa do mundo, o que a escola, os professores, os alunos e as aulas produziam e os 

encontros do grupo de discussão com seus instrumentos e dispositivos. 

Atualmente, podemos observar como algo duradouro ocorre no âmbito do 

esporte de alto rendimento e que foi tema de debate na pesquisa. Os atletas destacados 

na discussão individualismo e/ou coletividade Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo 

disputaram o prêmio de melhor jogador do mundo de 2015. A disputa fez parte do 

noticiário durante os dias que antecederam o resultado, assim como fez com que debates 

nos programas esportivos fossem produzidos na dinâmica das previsões, opiniões e 

argumentações de quem deveria ser o eleito. Além disso, as discussões posteriores sobre 

o merecimento, as retrospectivas de lances que confirmam a superioridade do melhor 

aconteceram dentro das características da falação esportiva.  

Assim como em 2014, no grupo de discussão de nossa pesquisa, certamente 

outros debates aconteceram entre estudantes. Isso aponta para o fato de que a 

efemeridade dos fatos pode se conectar mais adiante, como nos princípios do rizoma, 

num movimento de ruptura e de conexão. Num processo de subjetivação de muitas 

experiências e encontros distintos podemos ter a dificuldade de perceber quando e como 

os conhecimentos são elaborados. Entretanto, podemos perceber que em diferentes 

momentos esses encontros podem se agenciar e criar uma forma de expressão e de 

pensamento que foge ao estabelecido por linhas que nos segmentam, como por 

exemplo, o do discurso das mídias. No processo de produção de subjetividade, a 

pesquisa-intervenção foi um momento que compôs uma linha que não estava no 

programa do currículo escolar da Escola Estadual Dr. Viviano Caldas, mas que 

aconteceu em um momento na vida dos participantes da pesquisa. Aqui, podemos 

afirmar que buscamos inventar uma linha de fuga à abordagem dos meios de 

comunicação de massa. Com os dispositivos que criamos para essa pesquisa, criação do 

grupo de discussão na escola, o grupo do facebook e o debate sobre o documentário, 
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buscamos colocar em movimento encontros que pudessem nos fazer pensar sobre 

algumas questões que envolvem a realização dos megaeventos esportivos. 

Para a educação física, se a almejamos como prática de intervenção pedagógica 

que trata da cultura corporal de movimento, não podemos perder a travessia do caminho 

que encontra nos jogos e brincadeiras, nos esportes, nas danças, nas lutas, nas 

ginásticas, etc. o diálogo constante com o movimento do mundo e com as expressões 

culturais que o perpassam. Dessa forma é que poderemos nos agenciar e criar territórios 

existenciais na relação entre a instituição escolar e as pessoas que o fazem. 

A convergência das mídias precisam ser trabalhadas como ponto transversal no 

ambiente escolar e, atualmente, a dimensão crítica apontada pelos estudos de mídia-

educação deve ter lugar protagonístico nos trabalhos que envolvam as tecnologias 

digitais de informação e comunicação. Não estamos aqui propondo a fragmentação das 

dimensões propostas pela mídia-educação para que a dimensão crítica seja o carro-chefe 

do trabalho, mas chamamos a atenção para que não fiquemos apenas no uso 

instrumental das tecnologias. Isso se faz necessário a partir dos dados que produzimos, 

uma vez que a linha entre ter a consciência de que o discurso midiático objetiva 

manipular as pessoas de acordo com seus interesses e sermos capturados por tal 

discurso é tênue.   

As indicações dos alunos nos permitem refletir sobre a processualidade da 

pesquisa e da educação. Refletir sobre o que nos foge nesses processos e sobre o que 

não é mensurável em dado momento, mas que pode surgir como aprendizado em outro 

ponto. A educação e a pesquisa como encontros que nos des(re)territorialize em 

acontecimentos. Portanto, apostamos nesse processo de construção de subejtivdades 

acreditando que o processo é mais importante que os resultados.  

Deixamos como apontamento sequencial a passagem de Deleuze (1992, p. 222, 

grifos do autor), presente no livro Conversações: 

 

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos completamente o 

mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa principalmente 

suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou 

engendrar novos espaços tempos, mesmo de superfície ou volume reduzidos. 

É o que você chama de pietàs. É ao nível de cada tentativa que se avaliam a 

capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a um controle. 

Necessita-se ao mesmo tempo de criação e povo. 
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Apêndice I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES 

   

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Eu, Arthur Franco e Silva, aluno do programa de Mestrado em Educação, da Universidade 

Federal de São João Del-Rei, orientado pela Professora Doutora Giovana Scareli, estou 

desenvolvendo a pesquisa intitulada “Megaeventos esportivos, mídia e escola: um estudo a 

partir da Copa do Mundo de Futebol/2014 com alunos do ensino médio”, com o objetivo de 

acompanhar os alunos no período que antecede e no decorrer do mundial de futebol da Fifa para 

obter dados e observar como os jovens estão  interpretando a realização do megaevento no país. 

Pretendemos acompanhar os alunos do segundo ano do Ensino Médio da Escola Estadual 

Doutor Viviano Caldas no período de proximidade do início da Copa do Mundo. Podem ser 

aplicados questionários e realizadas entrevistas em grupos. Os dados da pesquisa serão 

registrados por meio de um diário de campo do pesquisador, e de postagens do grupo de alunos 

participantes em algum dispositivo virtual (Grupo de discussão no facebook e/ou blog,) com a 

temática da pesquisa. Tais procedimentos, não pretendem trazer qualquer risco físico, 

psicológico, emocional, nem desconforto aos participantes. Pelo contrário, esperamos que nosso 

trabalho oportunize experiências significativas ao processo educacional em que se encontram os 

alunos, uma vez que iremos lançar mão de atividades acerca do tema Copa do Mundo de 

futebol, como documentários, textos, imagens, etc. Os encontros com os alunos serão realizados 

no espaço da própria escola, no período da tarde. Os alunos serão convidados a participar do 

estudo, sem qualquer obrigatoriedade. Em caso de desistência, o participante apenas deverá 

informar ao pesquisador sua intenção de se retirar, sem qualquer ônus para alunos, pais e/ou 

Instituição de ensino. Deve ficar claro que a diretora da escola está ciente e de acordo com a 

pesquisa que se pretende desenvolver. 

 

Em caso de alguma dúvida em relação ao estudo você pode entrar em contato com o 

pesquisador pelo telefone (32) 8445-9153. Garantimos que as informações fornecidas serão 

utilizadas neste trabalho, estando garantido o sigilo sobre as identidades dos participantes. 

 

Assinaturas: 

Pesquisador principal ____________________________________ 

Pesquisador responsável__________________________________ 

 

Eu,________________________________________fui esclarecido(a) sobre a pesquisa : 

“Megaeventos esportivos, mídia e escola: um estudo a partir da Copa do Mundo de 

Futebol/2014 com alunos do ensino médio”, e concordo que os dados do meu filho(a) ou 

tutelado(a) sejam utilizados na realização da mesma. 

 

Assinatura do pai ou responsável: __________________________________________ 

Assinatura do aluno: _____________________________________________________. 
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Apêndice II 

 

Megaeventos esportivos, mídia e escola: um estudo a partir da Copa do Mundo de 

Futebol/2014 com alunos do ensino médio 

 

Questionário inicial 

 

1) Com que meios de comunicação você tem contato frequentemente? Cite o meio, a 

frequência semanal: 

( ) TV aberta                                  dias/semana 

( )TV a cabo                                  dias/semana:                        

( ) Rádio                                        dias/semana:                        

( ) Jornal impresso                         dias/semana:                        

( ) Revistas                                    dias/semana:                        

( ) Internet                                     dias/semana:                        

( ) Outros/especifique:                    dias/semana:                        

 

2) Qual o assunto que mais chama sua atenção quando você está em contato com os 

meios de comunicação de massa (mídia)? 

 

3) E no que se refere ao esporte, o que mais chama sua atenção? 

 

4) Com quem você tem o hábito de conversar/discutir sobre os assuntos que lhe 

interessam e/ou chamam sua atenção? 

 

5) Quem é (ou quais são) a(s) pessoa (s) e/ou instituição (s) que, em sua opinião, é (são) 

importante (s) para lhe ajudar a construir/formar suas opiniões sobre os acontecimentos 

e assuntos da sociedade? 

 

6) Você tem acompanhado as notícias sobre a Copa do Mundo? 

( ) SIM ( ) NÃO 
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7) Se a resposta da questão anterior foi “sim”, em qual(is) mídias você acompanha tais 

notícias? 

 

8) Você tem o hábito de expor informações obtidas em mídias diferentes, ou mesmo na 

internet, na(s) rede(s) social(is)? De que maneira? 

 

9) Você participa de discussões/troca de informações com amigos ou em “grupos” em 

alguma rede social? Qual/quais rede(s) social(is)?  

 

10) Você acha que a escola deveria abordar a “Copa do Mundo” como tema em suas 

atividades? 

( )SIM ( )NÃO ( )Apenas na Educação Física: 

Justifique sua resposta: 
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Apêndice III 

 

Transcrição da reunião do grupo de discussão. Dia 26/05/2014 

Arthur: Então gente daquele questionário que nós respondemos na primeira reunião, 

tiveram alguns pontos de destaque de vocês aqui, como corpo, estética, saúde, esportes, 

testes vocacionais, novelas, seriados, que é o que chama mais atenção do “ces”. Aí 

assim, vocês procuram acessar esses temas de forma espontânea, ou é só quando vocês 

estão com acesso nas mídias? Como é que vocês tem acesso a esses temas? 

Amanda: Espontaneamente eu acho... 

Isabella: Depende, porque as vezes a gente escuta pela mídia, na televisão quando 

passa alguma coisa aí a gente interessa vai e pesquisa, mas as vezes vê alguma coisa e já 

clica pra ver o que que é.  

Arthur: De forma espontânea mesmo... Mas assim, eu vi lá que dentro desses temas o 

que que chama atenção mesmo? No sentido de conteúdo, desses pontos assim, o que te 

chama atenção?  (silêncio). Tipo no esporte, o pessoal falou muito do time né?! O que 

que lá dentro você vai... 

Isabella: A rivalidade... 

Arthur: A rivalidade... 

Alice: Hum, que eu mais olho, que eu sigo um milhão de páginas do cruzeiro, então tipo 

assim, eles postam lá, eu me interesso, eu vô lá e clico.  

Amanda: Eu só olho... 

Alice: Os jogador, vendendo os jogador essas coisa... 

Amanda: Eu só olho título (risos) 

Alice: Ela tem que decora pra ela podê discuti com os outros. 

Amanda: É só isso que eu sei, discutir... 

Isabella: Rivalidade, os títulos te preocupando... 

Arthur: Cê vai atrás dos títulos pra depois debater com a turma? 
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Alice: É porque ela não acompanha jogo...(murmurinhos) pra ela poder saber.. 

Bárbara: Ah eu olho de tudo... tudo 

Arthur: E o Jorge?  

Jorge: Eu também olho de tudo. Das notícia, treinamento, mercado, tudo, quase tudo. 

Arthur: Entendi, e dessas outras questões assim: corpo, estética, saúde, como é que 

vocês vão atrás dessas informações?  

Alice: Ah do mesmo jeito. Seguindo um montão de página dessas aí, de muié aí, rs, aí 

aparece lá tipo assim, coisa de cabelo aí cê vai lá e clica, coisa de unha aí cê vai lá e 

clica. 

Amanda: Ou se tá com algum problema, alguma doença, aí cê vai lá e procura no 

google, remédio 

Alice: É... Alguma receita caseira... algum tipo de creme de hidratação, hahaha 

(silêncio) 

Arthur: Hum....... É... E na questão (do questionário) seguinte era mais focada ao 

esporte, aí vai todo mundo... Escreveu sobre o time, aí a Alice falou das páginas... E na 

televisão tem algum programa mais específico que ces acompanham? 

Amanda: Eu vejo o lá da band, como que chama?! Da Renata Fan lá.. 

Arthur: Jogo aberto!? 

Amanda: Porque meu pai e meu irmão vê, se não eu num via não. 

Bárbara: É eu também vejo, meu pai fica lá grudado. 

Arthur: E você Jorge?  

Jorge: Eu gosto mais do alterosa esporte porque só fala de time mineiro.. 

Alice: Eu não assisto não....  

Arthur: Hora nenhuma? 

Alice: trabalha né!? Hahahahahahaha Só em dia de domingo, sei lá, pego algum 

comentário... 
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Arthur: E na internet, tem algum site mais específico? 

Isabella: Globoesporte 

Alice: Globoesporte 

Amanda: Globoesporte porque meu pai também vê 

Jorge: Eu uso mais o globoesporte e o site do cruzeiro mesmo 

Bárbara: Eu costumo colocar lá no globoesporte também 

Arthur: Entendi... 

Arthur: Quando você falou do site do clube, é o site oficial? 

Jorge: É o site oficial 

Arthur: E você faz uso tipo as meninas assim, de curtir..? 

Jorge: Não, isso eu não gosto de fazê não. 

(Silêncio) 

Arthur: Mas aí, uma coisa interessante aqui a Bárbara e a Amanda falaram que 

assistem porque tão com o irmão, com os pais e tal.. uma perguntinha? É.. Nesses 

momentos assim vocês discutem com eles, conversam sobre o que vocês tão vendo lá?  

Amanda: Eles conversam e eu presto atenção porque eu não entendo nada. 

Bárbara: Ah eu discuto com o meu pai... 

Arthur: Você discute?! 

Amanda: As vezes a gente briga... tem vez. 

Alice: Ah quando eu tô assistindo com meu pai nois briga...Tem umas briga boa. 

Bárbara: Sem contar que eu sou atleticana e ele é cruzeirense 

Alice: Lá em casa é o contrário 

Amanda: Eu também, por acusa dessas coisas assim a gente briga.. tem umas briguinha 

lá. 

Jorge: Eu assisto sozinho 
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Arthur: Então, daqueles temas que a gente citou aqui e que vocês escreveram no 

questionário, quando é que.. Tem algum momento que vocês param pra conversar com 

os pais, com os amigos, como é que vocês fazem pra conversar sobre os seriados, sobre 

algum tema de pesquisa, jornais, as músicas? ... 

Alice: Conversa, ah sei lá.. qualquer hora 

Arthur: E como que se dá a conversa, tranquilo? 

Amanda: As vezes briga, haha 

Alice: As vezes não... 

Arthur: Uma outra aqui...Ah gente é bom eu falar que o que a gente tá conversando eu 

tentei buscar daquele questionário, e assim agora é o momento da gente prolongar 

mesmo o que a gente não escreveu... E uma coisa lá é que dentro dessa questão algumas 

instituições ajudam a construir a nossa opinião e tal... Aí vocês citaram lá a família, a 

escola, a igreja, como é que ces percebem essa ajuda dessas instituições? 

Alice: Ah porque cada um tem a sua opinião, bom que a gente aprende a respeitar... 

Mentira não aprende nada. 

Amanda: Eu não entendi a pergunta! 

Arthur: Assim, na questão tava perguntando quais as pessoas e quais instituições que 

ajudam a formar nossa opinião. E nas respostas tinha lá escola, família, igreja e tal.. 

Assim, como que a escola vai ajudar a formar a sua opinião? 

Amanda: Ah dando informação das coisas! 

Arthur: E o que mais? 

Alice: Igual lá em casa, esse negócio aí de time, meu pai é atleticano e minha mãe é 

cruzeirense, não que eu goste mais da minha mãe, mas sei lá tipo, sei lá, eu gosto mais 

do cruzeiro por causa dela sei lá... 

Isabella: Ela incentivou né?! 

Alice: É um incentivo! Ou então eu tenho nojo do time porque eu não gosto da pessoa... 

Amanda: Ou então é pra fazer raiva nos outros... 
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Alice: Tipo um certo um indivíduo aí que vocês conhecem, haha... 

Amanda: Quem? 

Alice: O galo doido, haha 

Arthur: Uma coisa que me chamou a atenção é que não apareceu no questionário que a 

mídia não é uma instituição que nos ajuda a... 

Amanda: Porque a mídia manipula as pessoas 

Alice: Nois é esperto (bem baixo) 

Arthur: Oi?  (risos) 

Amanda: Eu até coloquei lá no questionário, porque tipo assim a mídia manipula a 

gente e faz a gente escolher o lado que ela quer, agora a escola não, ela dá a informação 

e a gente mesmo escolhe um lado, a gente cria nosso pensamento.  

Arthur: Mas assim, quando a mídia te lança uma informação, ce num faz esse mesmo 

papel de quando a escola te dá a informação? 

Amanda: Queee? 

Arthur: Cê entendeu? (aponto pra Isabella) 

Isabella: Porque tipo assim, ela já te deu..Ela não te deixe nem raciocinar, ela não deixa 

você formar sua opinião, ela já joga pro lado todo positivo... 

Alice: Ela coloca assim: é isso, a escola já coloca pode ser isso... 

Isabella: Aí (na escola) dá pra questionar... 

Amanda: Por exemplo tem dois lados, aí um lado é o que ela (a mídia) quer ajudar, aí 

ela vai te fazer ter ideia desse lado que ela quer ajudar, agora a escola não, ela (a escola) 

vai falar dos dois jeitos e você vai escolher o seu lado, e aí formar sua opinião. 

Arthur: Você pode falar isso, voltar nisso? Que assim, essa questão do 

questionar...(peço para Isabella falar sobre algo que ela foi interrompida)  

Isabella: Porque a mídia já joga pro lado positivo e já vai falando tudo, vamos supor 

daquele time lá, e eu não sei, já vai formada a opinião dela (da mídia) e sei lá tudo 

errado, e na escola vai te falar e cê vai formar a sua opinião. 
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Alice: Cê vê já claramente na Globo, cê pode perceber tem um clássico de Atlético e 

Cruzeiro e um clássico de Flamengo e Botafogo, qual que se acha que vai passar? É 

lógico que é Flamengo e Botafogo, porque é time de eixo Rio-São Paulo. 

Amanda: Eu ia falar isso, eu sou Flamenguista, maaas cê sabe que a globo ajuda o 

Flamengo a não cair, o Corinthians 

Alice: É lógico, Flamengo e Corinthians são incaíveis. 

Amanda: Você sabe que a mídia... A mídia apoia porque dá audiência. 

Arthur: E aí? Vocês concordam, vocês discordam?  

Jorge: Eu concordo. 

Alice: Do mesmo modo que eles tão “metendo os ferro” no Cruzeiro e no Inter, porque 

eles não querem que outro time sem ser do outro eixo Rio-São Paulo ganha o brasileiro 

esse ano de novo. 

Arthur: Agora uma outra pergunta, vocês percebem isso nas mídias e mesmo assim 

vocês tem essa opinião, e aí?...... Não é sinal de que cês também diante de uma notícia, 

de um posicionamento, cês não criam? Ces tão criando aí... 

Alice: É, a gente tá se posicionando contra a mídia. Querendo ou não ela tá tipo 

ajudando.. 

Arthur: E lá nas redes? 

Amanda: O que? Redes? 

Arthur: Nas redes sociais... 

Alice: Ah lá todo mundo coloca um monte de porcaria (rindo) 

Bárbara: É, eu não tenho paciência não (diz isso pra reforçar e se posicionar o que 

Alice diz sobre as “porcarias”). 

Arthur: E como é que vocês discutem lá? Vocês mostraram no questionário que 

participam de grupo né, de interesse comum, e como que se dá essa discussão lá? 
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Amanda: Tipo, algum amigo compartilha alguma coisa ou a gente tá vendo em algum 

site lá, aí posta o que a gente achou interessante. O que cê acha que outra pessoa vai 

gostar.. 

Arthur: Não entendi, vamos supor: A Isabella postou e aí cê achou interessante... 

Amanda: Aí tipo ela postou alguma coisa interessante, acho que outras pessoas vão 

achar interessante, aí eu vô lá e coloco, ou no bate papo com um amigo. 

Isabella: Ou uma pessoa comenta.. 

Arthur: Isso, como que é que vocês participam dessas discussões, assim de dá opinião.. 

Alice: Ah Falando.  

Bárbara: Eu não falo nada, eu não tenho paciência 

Arthur: Então é mais nessa questão de compartilhar!? 

Alice: Por exemplo, vai lá um cara lá, e posta uma coisa idiota hahaha 

Bárbara: Haha, é só se for assim...No deboche! 

Alice: Aí a gente vai lá e compartilha no grupo e coloca: Nó como ele é retardado, ou 

então tipo assim, nossa que legal; Ah não, eu achei bacana; Ah eu achei meio idiota.. 

Amanda: Aí vai lá de vez em quando, nois postou alguma coisa e vai e rola a maior 

discussão... 

Alice: Aí vai, eu achei legal; Ah não eu achei chato; Ah não eu achei legal por causa 

disso... Aí começa a brigar. 

Arthur: Então, quando alguém posta e rola a maior discussão, como que é assim? 

Amanda: Ah porque cê compartilha, tipo posta alguma coisa aí a pessoa gosta, ou é 

contrário a suas ideias aí vai lá e briga. (Alice dá uma risada) 

Arthur: O Jorge não tem costume de entrar né? 

Jorge: Não, eu não entro. 

Arthur: E a Bárbara? 

Bárbara: Ah eu entro, mas eu não gosto, não tenho paciência... 
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Arthur: Cê não participa das discussões? 

Bárbara: Participo, tenho um monte de grupo lá, e fica discutindo. Mas o que mais faz 

é debochar (Alice dá outra risada, tipo confirmativa), não tem muito fundamento. 

Arthur: Não tem muito fundamento? Como assim? 

Bárbara: Tipo assim, não tem nada interessante, é só coisa nada a ver mesmo. 

Arthur: É, então vamô partir pra essa questão da Copa do Mundo na escola...Todo 

mundo respondeu que acha que a escola deveria abordar o tema, por vários motivos, 

Jorge falou das questões da sociedade, o que envolve né.. E aí, como é que vocês acham 

que deveria ser abordada a copa na escola? 

Alice: Ah sei lá, por meio de trabalhos, cada um mostra o que sabe.. Cada um fala o que 

sabe da copa, faz um debate dentro da sala de aula, sei lá. 

Amanda: Mas tem um professor nosso que tá falando mais ou menos disso, de 

Geografia. 

Bárbara: Ela fala mesmo, porque tá a maior discussão né?! Tem gente que quer, tem 

gente que não quer... 

Arthur: E assim, outra coisa que me chamou atenção e que apareceu em várias 

respostas é o termo polêmico. Assim o teor polêmico do evento da copa do mundo. 

Como é que vocês veem esse teor polêmico, o que seria essa polêmica da copa do 

mundo aqui no Brasil?  

Amanda: Eu acho assim, o Brasil já tem muita corrupção e não tem dinheiro pra bosta 

nenhuma, a saúde tá uma merda, a escola tá uma merda, eles pegam um dinheiro de 

onde já num tem e fica investindo em coisa que eu acho que a gente não tem estrutura 

pra aguentar, mas aí pode ser que dê dinheiro... 

Alice: Eu também pensava assim, quando falou esses negócio aí (da realização da copa) 

aí assim eu fiquei muito... pode falar? Eu fiquei muito puta porque eles tipo assim, a 

escola, é só olhar, olha que lixo de sala, a saúde tá extremamente precária, tem escola lá 

em São João Del Rei que nem merenda tem e eles ficam fazendo copa, que não é, que 

não trás, eu acho que pra maioria das pessoas não vai acrescentar em nada. Só que, aí eu 

comecei a pensar, onde é que estava esse dinheiro então? Pelo menos eles tão investindo 
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em alguma coisa, que vai ser tipo assim, divulgar o Brasil e tal, mas eu acho que agora 

não era o momento de ter copa! Mas fazer o que?! 

Arthur: E aí pessoal? 

Amanda: O professor lá de geografia, que tá falando disso, ele falou assim que 

jogaram.. Foi na Alemanha? (pergunta pro pessoal do grupo) Alice responde: Foi na 

Alemanha! ... Amanda continua: Na Alemanha eles tavam jogando pedra na embaixada 

do Brasil, que eles tão com dor de cotovelo, porque aí o povo vai ver o que é o Brasil, 

pode ser tornar uma potência, tá se tornando uma potência. 

Alice: Teve aquele negócio que a Amanda falou lá que (retoma um ponto do primeiro 

encontro) eles tavam criticando por causa dos estádios, que é longe e tal, foi o povo da 

Alemanha mesmo, depois eu vi também que eles tão construindo estradas pra seleção 

alemã passar, eles construíram um hotel por que eles não acharam os hotéis do Brasil 

tipo a nível alemão e eles acharam as estradas do Brasil muito ruim e tão construindo 

estrada pro ônibus deles.  

Arthur: E aí Jorge, cê acha que é um tema polêmico? Qual que é a sua opinião quanto a 

copa aqui no Brasil? 

Jorge: A copa, pra falar a verdade, ela tem dois lados. Ela tem o lado que pode ser bão e 

o lado que pode ser ruim. O lado que pode ser bão é os turista vim e como que eu posso 

falar, pode gastar mais dinheiro dentro do Brasil. E o lado ruim é que enquanto  o 

dinheiro que eles podem investir em saúde e em escola eles tão investindo no campo, no 

estádio. Eu acho que o negócio é esse! 

Bárbara: Ah tipo ele falou, pode trazer dinheiro, só que eu acho que com essa confusão 

que tá tendo aí, vai espantar muita gente. 

Alice: É! 

Arthur: Confusão em que sentido? 

Bárbara: Essas manifestação! 

Alice: E eles tão fazendo coisa muito desnecessária, tão fazendo estádio lá na tribo lá e 

depois disso, vai usar agora, depois quem que vai usar isso? Nem joga, nem tem time lá 

nos lugar onde eles tão fazendo estádio. 
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Amanda: E também eu tava vendo alguma coisa na internet que a FIFA antes da copa, 

ela faz tipo um levantamento pra ver o tanto de morte que vai ter. Aí quando teve nos 

Estados Unidos, na Alemanha, nesses lugar aí era zero, aí na África do Sul não sei, não 

sei se foi uns vinte, e que aqui no Brasil eles estipularam duzentas e tantas mortes. Aí 

isso vai deixando os turistas longe sabe, eles tão com medo, eu ouvi falando que eles tão 

pegando guarda particular, é guarda que fala? Segurança particular pra vim. Pode 

movimentar muito dinheiro pro Brasil, mas com essas manifestação, com a violência, 

sei lá. 

Arthur: Só uma dúvida mesmo. Esse levantamento de morte aí, é tipo em casos de 

assalto, com violência urbana mesmo ou é um levantamento que conta os acidentes em 

estádios?  

Amanda: Eu acho que é com violência! 

Isabella: É que inclui tudo, violência no estádio, acidente...É, assalto.. 

Alice: Eles devem tá baseando também tipo no tanto de briga que tem no estádio, tipo o 

Cruzeiro no ano passado, era torcida organizada contra outra torcida organizada, tanto é 

que tipo a máfia (torcida organizada)... O Cruzeiro, deu tanto problema, que o Cruzeiro 

teve que proibir a Máfia Azul de colocar o escudo do Cruzeiro nas camisas, então deu 

muito problema deve ser por isso, repercutiu muito. Igual também quando teve a briga 

do Atlético Paranaense, qual que era o outro time?...Arthur: Com o Vasco. Alice: O 

Vasco. E teve... teve morte num teve?!  Bárbara: Teve! Alice: Um cara morreu.. 

Bárbara: Teve em outro jogo, que taco um vaso na cabeça dele... Acho que ele morreu. 

(Torcedor morto ao ser atingido por um vaso sanitário no estádio do Arruda, PE). 

Arthur: Foi um vaso sanitário né?! Foi esse ano mesmo... 

Bárbara: Foi... 

Amanda: Querendo ou não o Brasil passa pra fora uma imagem de violência, de.. 

Como que eu posso falar sem falar palavrão?.. Alice: Prostituição 

Isabella: Se ganhar... 

Amanda: É prostituição, de violência, essa é a imagem que o Brasil passa pra fora. 

Arthur: Mas por que de prostituição?  
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Amanda: Uai porque tudo no Brasil é bunda, é peito, mulher pelada.. 

Alice: Não, igual outro dia eu tava vendo. Aaah é, os conceitos dos países. Aí tinha lá 

uns chique lá, aí chega no Brasil: Carnaval, carnaval, bunda e futebol.  

(Risos) 

Alice: Ô Bosta! 

Isabella: Igual o Geraldinho falou.  

Alice: Igual, não sei se é gente que o povo conhece e que foi fazer intercâmbio, não sei, 

acho que foi nos Estados Unidos, ah não sei, sei que foi fazer intercâmbio em algum 

lugar e quando chegou lá foi expulsa do clube por causa do tamanho do biquíni dela. Aí 

tipo assim eles, brasileiro quando chega nos lugar eles já: Nossa é brasileiro, por causa 

do tamanho do biquíni, aí tipo assim... 

Isabella: Acha que não vai pagar a conta... 

Amanda: Eles falaram isso na Argentina com a Viviane também, porque lá acho que 

eles põem a cerveja fora, aí quando é gente de outro país eles deixam lá e depois a 

própria pessoa vai lá e paga, aí quando é brasileiro não, que brasileiro eles acham que é 

safado, que não paga a conta, aí eles não deixam fazer isso não. 

Bárbara: O Geraldinho falou que ..uma vez, no ano passado que se uma mulher 

brasileira chegasse na França eles ia achar que ela é prostituta. 

Arthur: Quem falou? 

Bárbara: O Geraldinho, professor de filosofia... 

Arthur: E assim, por que que eles iam achar isso? 

Bárbara: Porque tem fama! 

Arthur: Ces acham que isso é uma imagem que se cria? 

Amanda: É preconceito 

Bárbara: Eu também acho que é preconceito. 

Alice: Eu acho que é mais por causa do carnaval, porque tem mulher véi que vai até 

pelada... 



157 

 

Isabella: Mas o carnaval do Brasil é muito bem falado... 

Amanda: Talvez também por causa do tipo físico das brasileira, pelo jeito que elas 

anda, a roupa.  

Alice: Por causa do corpo! Amanda: Por causa do calor também do Brasil! 

Alice: É, por ser o Brasil um país tropical, tipo todo mundo usa... né biquíni... 

Arthur: É, só pra retomar uma coisa. Isabela, você disse assim: Mas se ganhar... 

Isabella: Se ganhar aí talvez, tipo assim, vai passar uma imagem melhor, vai deixar o 

Brasil mais famoso em outras coisas que eles achavam que não era bom.. 

Alice: Ou pode ser pior, porque se vim pra cá e ficar essas manifestação doida aí 

ninguém vai querer voltar meeeeesmo!  

Isabella: Então, é por isso que tem que ganhar e parar com as manifestação pra passar 

uma imagem boa... 

Amanda: Mas se parar com a manifestação vai dá merda também. 

Alice: Mas eu acho que com manifestação vai ser pior. Isabella: E tem o dinheiro 

também... Se não ganhar esse dinheiro nunca mais vai ficar aqui 

Amanda: Eu acho que na copa não devia fazer não. Já que fez que pelo menos 

movimente dinheiro pra gente. 

Alice: É, não vai parar a copa por causa de manifestação! 

Amanda: É não vai parar, então pelo menos para na copa e pelo menos vê se a gente 

ganha com isso..... Depois quer manifestar? Manifesta depois da copa... Vai acabar com 

tudo?! 

Arthur: É, e ces acham.. Qual que vai ser a postura da mídia aí? Dessas mídias que a 

gente acompanha, que a gente tem acesso... Qual postura que ces acham que ela vai ter, 

que os jornalistas... 

Amanda: Oh, eu acho que a globo vai apoiar o lado que ela for beneficiada... 

Alice: Eu acho que a rede... O canal mais sincero vai que vai meter os ferro, se bem que 

já tirou aquela muié lá (Raquel Sherazade) ela é lá do SBT?, sei lá.. Ela metia os ferro, 
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mas eles não tão nem aí não. Igual o Programa do Ratinho, o Ratinho não tá nem aí, 

teve uma vez que ele foi afastado do SBT porque ele tinha quinhentos processos pra 

responder, de deputado, essas coisa.. Eu acho que o SBT vai ser o que mais vai falar.. 

Mal. 

Amanda: A globo acho que não. Alice: A globo não! Porque a globo tudo que ela faz, 

tudo pra ser beneficiado, e ela não vai querer falar mal do governo. 

Arthur: E o que que cê acha? 

Isabella: Ah sei lá... 

Bárbara: Eu acho que nem ela falou, a globo vai apoiar, tenho certeza... 

Arthur: E aí Jorge, você tem mais acesso ao canal fechado né?!  

Jorge: Só de vez em quando... 

Arthur: Mas e aí, que que cê acha? Que vai ser mais crítico ou vai ser mais de apoiar... 

Jorge: Basicamente... O site, o canal que passa mais sobre esporte é lógico que vai 

apoiar, que vai incentivar. Agora como tem uns canal que num gosta, que num passa 

coisa de futebol é certo que vai.. Como que eu posso falar... Vai criticar.. 

Arthur: E nas redes sociais, o que que ces acham? Que que ces tão esperando? 

Alice: Eu acho que na rede social vai ter de tudo, vai ter gente apoiando e vai ter gente 

contra. 

Bárbara: Eu também acho! 

Amanda: Eu acho que na rede social é melhor de olhar. Porque não tem essas 

palhaçada  

Alice: Porque não tem ninguém comprado. Não tem ninguém com segundas intenções, 

tá falando porque quer falar mesmo. 

Amanda: Tem gente que não entende porra nenhuma. (risos). Tem gente que não 

entende nada e vai lá e posta coisa nada a ver também.. Alice: E fica achando que tá 

bonito. 

Bárbara: É! 
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Amanda: Acho que rede social vai ser meio-a-meio, gente apoiando e gente não... 

Alice: E muita gente também tava acabando com a copa aí na hora que viu que os 

jogador do time dele foi convocado... Ai eu amo o Brasil o mundo..sai fora. 

Amanda: Pior que brasileiro mete os ferro na copa, mas chega na hora... 

Alice: Igual eu vi na internet.. Antes da copa um monte de manifestação, durante hora a 

copa todo mundo lá torcendo lá... 

Amanda: Mas isso é sensacionalismo! 

Alice: Isso é hipocrisia, isso sim! 

Amanda: Isso é sensacionalismo, não importa se cê vai torcer pra Brasil.  

Alice: Eu torço pra Itália, haha... 

Amanda: Eu vou torcer pro Brasil, que quero que ele ganha! 

Bárbara: Eu ouvi falar que se o Brasil ganhar a Dilma vai dá mais três dias de feriado 

Amanda: Uai muito mais... 

Alice: Três dias de feriado pra que? Bárbara: Sei lá! Alice: Eu hein! 

Arthur: Mais alguma coisa gente? Assim, que vocês queriam destacar desse tema...  
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Apêndice IV 

 

Transcrição da reunião do grupo de discussão. Dia 09/06/14 

Arthur – E aí, o que vocês acharam do documentário? 

Amanda – Eu anotei uns trem aqui, que eu acho que tá mais dando pra ver, é que eles 

tão querendo passar uma imagem pros gringo, uma imagem que o Brasil não tem. 

Tirando os pobres pra mostrar que no Brasil não tem dessas coisas, fica tirando eles pra 

fazer rodovia, isso é um absurdo! 

Alice – Tá querendo mostrar que é um país que não tem pobreza, que é uma mentira, 

porque é o que mais tem, e tá com vergonha da favela, do que é o Brasil de verdade, 

tirando esse povo aí ...coitados... 

Amanda – Isso é uma ironia! 

Arthur – Por que?  

Amanda – Uai, porque o Brasil precisa tanto do dinheiro que eles vai jogar na copa e o 

Brasil precisando, eles tão tirando os pobre que não tem nada, que eles tinham que 

ajudar eles, eles tão tirando deles que já num tem nada, tirando o que eles tem pra fazer 

copa, fazer estádio, pra mostrar pros gringo que gringo que a gente num tem...  

Isabella – Por que eles não mostraram a realidade?! Ia ficar muita mais bonito, ia 

mostrar que todo mundo é pobre mesmo, que precisa do dinheiro, que precisa ganhar a 

copa, por causa que precisa entrar dinheiro pra poder ajudar o pessoal. Eles tão tentando 

mostrar outra coisa... 

Amanda – Eles deviam tá investindo esse dinheiro em coisa que eles não tão 

investindo.... e escondendo a realidade... 

Arthur – Suzanne, Bárbara, Jorge? ..... Que que você achou Suzanne?  

Suzanne – Huum, num sei... 

Alice – Então, esse negócio que pagou a indenização de oito mil reais, oito mil reais 

num dá nem pra comprar um carro... Bárbara – Hoje em dia cê num faz nada com oito 

mil reais... Alice – Gente... uma bicicleta hoje custa treze mil. Não sério, oito mil reais, 

que que cê vai fazer com oito mil reais? Compra o cimento..  



161 

 

Isabella – E outra coisa também é esse negócio, a imagem, eles tirando o pessoal lá da 

cidade deles.. aí eles tipo fazendo uma greve lá, eles não tem voz, eles não podem falar 

nada, isso é um absurdo.  

Amanda – É, quando eles vão falar os homi (polícia) já chega lá  

Isabella -  Então, tacando bomba nas crianças, não quer nem saber qual que é.. 

Arthur – Isso aí que você tá falando, tem a ver com o que você começou né?! 

Isabella – Com o que eu comecei, é... 

Arthur – Mas você poderia falar mais sobre essa questão... do estado dar o estudo, dá a 

escola e não dá voz... (A aluna Isabella pontuou essa questão antes da gravação) 

Isabella -  Não quer saber qual é a opinião do pessoal que vai sair de lá ... Bárbara – 

Não da liberdade de expressão. Isabella – É, não dá liberdade de expressão, só vai e 

parte pra violência e não quer saber de nada, eles é que mandam e pronto... 

Alice – E quando foi divulgado que já foi gasto 35 bilhões, eles não quiseram nem ajuda 

da FIFA, foi o único país que não quis ajuda da FIFA, enquanto a FIFA vai lucrar 15 

bilhões, dos últimos anos é a que vai dá mais lucro pra FIFA, vai ser a do Brasil...Brasil 

tá achando que ele é o que?! Estados Unidos?!  

Amanda – porque tá querendo passar uma imagem que não tem... 

Isabella – por que que eles não mostram humildade e aceita e mostra a realidade.. 

Alice – É, o Brasil vai gastar 35 bilhões... Tudo bem que eu acho que o Brasil tem muita 

condição de fazer copa, de dá dinheiro pra educação e dá dinheiro pra saúde, só que isso 

tudo vai embora com o dinheiro da corrupção.. Aí perguntam: Ah dá onde surgiu esse 

dinheiro, esse dinheiro não surgiu, esse dinheiro já tinha só que eles estavam 

embolsando, só que agora pra fazer uma imagem boazinha pro Brasil eles tão colocando  

Amanda – E eles tavam falando a mesma coisa, que durante, oh na divulgação final lá, 

que como é ano de eleição aí eles param (fala relacionada com a corrupção), eles ficam 

tudo bonzinho com a gente, aí quando passa a eleição fode todo mundo... 

Isabella – eles não tão pensando no . Amanda – eles tão pensando na imagem que o 

Brasil vai passar! Isabella – É, eles tão pensando na imagem, eles não tão pensando em 

ninguém.. 
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Amanda – Se olhar bem pro Brasil, não é nada disso que eles tão querendo passar! 

Arthur – Ces acham que eles vão conseguir passar essa imagem boa? 

Alice – Eu acho que não, eu acho que o povo vai ficar muito revoltado, tipo com isso... 

Igual nas manifestações, acho que o que vai acabar com a copa vai ser isso, as 

manifestação... e muita gente, igual esse povo aí, sem terra, sem casa agora, uai eles vai 

fazer o que?! Não tem pra onde ir gente, eles vai manifestar, tem que manifestar mesmo, 

mas vai acabar com ... Isabella- E não adianta nada porque não vão poder protestar... 

Arthur - No final mostra que muitas famílias foram pra outras casas... Amanda -  

mesmo assim!  Arthur - outras resistiam ...  

Alice – Não se vocês viram, sabe aquele cara que imita a Dilma? O último dele, falando 

da copa.... Lembra quando o Ronaldo fenômeno falou: ah não se faz copa com hospital, 

só que agora ele tá apoiando o Aécio neves então ele tá metendo o pau na copa agora... 

aí, o vídeo é até engraçado, dá pra rir, mas aí ele falando, ah primeiro eles falam assim 

(personagem Dilma no youtube): vai ter copa e não constrói copa com hospital, agora 

eles tão me enchendo o saco, mandando eu construir escola, ah vai todo mundo ir 

tomar, não sei o que... Quiseram casa eu fiz a casa lá, minha casa minha vida, 

reclamaram que a casa é uma merda, mas como que chama o programa ?! Minha casa 

minha vida, sua vida é o que?! Sua vida é uma merda então a casa tem que ser uma 

merda. Tipo assim, é a realidade, mas .... 

Amanda – Eu tô vendo uma cara postar, toda hora colocando assim: “vai tomar no cú, 

PT filho da puta”... Eu acho também que o PSDB tá usando muito disso pra se 

autopromover. Tudo é PT (risos no grupo). 

Alice: Aí no vídeo também ele fala: Aí o Brasil perde, quem que é a culpada? Eu que 

sou a culpada!(personagem Dilma no youtube). Culpado é do Felipão que tá ganhando 

milhões, culpado é o Neymar que tá dando umas chupadas na Bruna Marckezine. É 

muito engraçado o vídeo. É uma... Amanda: Sátira 

Arthur: É bacana o que a Amanda levantou ali, esse jogo político... 

Alice: Eles estão aproveitando também que é ano de eleição aí um atira de um lado e 

outro do outro. Que eu acho que se fosse o PSDB ia tá fazendo a mesma coisa. 
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Bárbara: É, minha tia falou que quer que o Brasil não ganha por causa da Dilma, ela é 

do PSDB, haha (risos no grupo). Mistura tudo 

Alice: Tem nada a ver, acho ridículo! 

Amanda: Tem nada a ver, mas também se o PSDB tivesse feito o PT ia meter o pau do 

mesmo jeito! 

Isabella: Também acho que não tem nada a ver.. 

Alice: Ridículo, partidarismo é a coisa mais ridícula desde a pré-história, eu acho que 

num tem nada haver isso, acho que tenho nojo! 

Amanda: Garanto que se fosse o PSDB não ia fazer diferença nenhuma e o PT ia meter 

o pau do mesmo jeito! 

Alice: No Brasil é tudo igual, o Brasil não muda. Nem adianta, não tem salvação e 

nunca vai ter... 

 Arthur: E aí Jorge, o que você achou do documentário? 

Jorge: Eu achei legal, esse vídeo mostra bem o que tá acontecendo no momento. 

Pessoas pobres não tem o que.. como reagir. Entendeu? Vamos supor? Que igual o povo 

pobre eles entraram na casa, quando vê vai lá um político entra na casa, acha que tá 

perto do estádio que vai dá alguma manutenção, vai lá e quer tira todo mundo?! Não é 

assim que funciona! Se tá ali, por que tem que tirar eles de lá?! O negócio é.. como é 

que eu posso falar?! O negócio é deixar como tá. 

Arthur: Mas como assim deixar como tá? 

Jorge: Vamos supor igual falou ali, no Amapá, no Amazonas não tem futebol e vai 

fazer estádio lá pra que? Ao invés de investir nesse povo que tá perto do estádio, 

investir neles, investir em outros estádios que tem chance de futebol ou em outra coisa, 

investe em coisa que não precisa. 

Arthur: Aham, entendi. É o que a Alice falou na reunião passada, né? Essa questão de 

fazer um estádio lá... Alice: Não tem nem time de futebol, tipo lá no Acre! Vai fazer o 

que?! Tem nem gente é só mato... 

Amanda: Se eles tão querendo passar uma imagem, então vai lá e dá uma casa top pros 

outros.  
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Alice: É, ao invés de ficar fazendo esses estádios ridículos aí podia ter ajudado a 

reformar a casa de um tanto de gente... 

Amanda: Cê viu a cidade que tristeza? Ao invés de investir nas casas não, tem que 

investir em estádio... Fazer estrada.. 

Alice: Igual a Alemanha, tá fazendo uma estrada pra que? Pra ela passar! Hotel, tá 

fazendo um hotel. Vai deixar pro Brasil depois da Copa. Bacana, chique, Alemanha, 

adoro. Tirando foto com um coqueiro, cês viram, que manota? Bárbara: Vi não! 

(Risos no grupo)Bárbara: Esse povo de fora é estranho, né?! 

Arthur: Suzanne... 

Suzanne: Ah, eu achei um absurdo! Esse negócio, derrubar essas casas pra fazer 

rodovia?! Igual se tá vivendo sem isso, se o povo tá se locomovendo sem isso, bem 

né?!, entre aspas, não tem necessidade de fazer isso pra uma vez na vida. Pra, tipo 

assim, tirar o povo da moradia deles lá de anos atrás pra fazer essas coisas?! Eu acho 

que, sei lá, não tem muita necessidade disso isso não. 

Alice: O Brasil, não tá preparado pra ter copa agora. Acho que devia deixar, quem sabe, 

pra daqui quatro anos, preparar o Brasil, até porque eu tenho certeza que não vai ficar 

tido pronto até quinta-feira, num tem nem como... 

Amanda: Uma coisa que eu vi também, que eu anotei. Eles previam gastar 300 

milhões, aí não sei quantos bilhões que eles gastaram. Aí cê pode ver que a Grécia tá 

pagando até hoje por causa da copa Alice: Quem tá pagando? Amanda: A Grécia 

Bárbara: Ela falou lá mesmo. 

Arthur: E lá é por causa das olimpíadas. Cês perceberam numa placa lá que tava escrito 

Barra/Cidade olímpica? Bárbara: Aham! Arthur: Porque assim, essa questão do Rio, 

tem mais um agravante que daqui dois anos tem as olimpíadas. Então muitas obras vão 

acontecer... Cidade Olímpica, que interfere nessa questão urbana... 

Amanda: Eles tão gastando dinheiro demais com esporte, que não tem necessidade. 

Bárbara: Eu vi uma reportagem que os estrangeiros tão, tipo assim, a opção que eles 

tão tendo é a favela, eles tão ficando na favela.. Amanda: Mas por que eles não tinham 
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dinheiro? Bárbara: Não sei, eles tavam alugando casa pra ficar na copa. Arthur: o 

pessoal que vai vir assistir? Bárbara: Uhum! 

Arthur: E aí Isabella? Mais alguma questão que você falou da educação e que na hora 

não tem voz... Isabella: acho que não! 

Arthur: Uma coisa que tá me deixando instigado é que hoje vocês tão trazendo bastante 

informação, gostaria que vocês falassem mais de como vocês estão acompanhando esse 

pré-copa, essa aproximação... Isabella: A mídia não tá passando nada de ruim não.Tá 

mostrando só as coisas boas. 

Alice: É, mas outra coisa também. Eu procuro ver o lado bom e o lado ruim da mídia. 

Não só o lado ruim. Eu tava vendo caldeirão do Hulk sábado ele falando: Ah quando a 

copa é fora, num é no nosso país, é muito fácil, a gente vai só torcer, a gente num vai 

ver o lado ruim, a gente vê o lado bom. Agora quando é no nosso país a coisa é 

diferente, porque tem que ter mudança, cê num vai receber, ah beleza a copa chegou 

aqui, não, não tem condição, não tem estrutura pra receber uma copa desse tamanho, 

então a gente tem que vê isso também, porque os outros países também passaram por, 

não tanto quanto aqui tá passando, mas os outros países passaram por reforma e tal a 

gente num tá vendo... sabe quando a gente vê o lado bom, a gente só torce, agora como 

é no nosso país, a gente num..igual eu fico falando, ah num quero que o Brasil ganha, 

tomara que seja o primeiro a sair da copa, mas é fogo no rabo memo, lógico que eu vou 

torcer pro Brasil, lógico que eu vou torcer pro Brasil ganhar, vô torcer pro meu país, 

agora a gente tem que ver o lado bom e o lado ruim, tem muito lado ruim? Tem, muito, 

muito, muito.. Igual a gente viu aí, tirar o povo do lugar lá, mas gente é copa... Isabella: 

Tem que acontecer! Alice: tem! 

Amanda: Eu tava conversando com umas véia nesse final de semana aí elas tavam 

falando mal da copa. Aí eu falei que tem um lado bom da copa que vai movimentar 

dinheiro. Aí ela falou assim, não que o que vão movimentar não chega nem perto do 

que gastou, mas não acho que é assim também não. Se pelo menos que ganhe, já gastou 

o dinheiro...Alice: É, já fez Isabela: O que tá me incomodando... 

Isabella: O que tá me incomodando é eles ficar tentando mostrar uma outra imagem do 

Brasil.... Esse negócio de ficar tentando mostrar aqui é uma coisa que num é... 
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Amanda: O povo lá fora faz isso também... Alice: Estados Unidos. Amanda: Quer 

mostrar o que nós é, faz escola, hospital, num fica inventando não 

Bárbara: Eu acho que é tipo assim, é o Brasil desrespeitando o próprio brasileiro. 

Porque igual nois falou a copa é um evento da FIFA e o Brasil tá tirando dinheiro do 

que precisa pra investir na copa. E depois que a copa passar? Igual onde fez estádio que 

nem futebol tem, vai fazer o que? Vai ser milhões de dinheiro jogado fora.  

Alice: É, falou lá que vai ser usado pra show, a Madonna num vai lá pro Acre.... Tem 

muito dinheiro jogado fora. Tem muito dinheiro desnecessário, ampliar aeroporto, 

rodovia essas coisas...  

Amanda: eles pediram oito estádios, aí o Brasil foi lá e vez doze, porque o Lula quer 

que tenha copa no Brasil todo.... Brasil num é rico assim ... o país é pobre...  

Alice: Na época que teve copa na África do Sul foi gasto 11 bilhões, no Brasil 35... pra 

ver a diferença. Amanda: Metade foi embolsado. 

Arthur: Que mais? Teve alguma coisa que te chamou mais atenção no documentário 

Jorge? Jorge: No documentário? Não 

Arthur: Suzanne? Surgiu algum ponto?.... Não? Vocês querem que eu volte em algum 

ponto? 

Arthur: Essa questão do empresário falando que a copa é um evento da FIFA, privado, 

que que ces acham disso? De ser de um promotor de eventos... 

Alice: Que ela que devia gastar, que ela que devia fazer tudo... Porque com a copa na 

verdade quem vai lucrar vai ser a FIFA, quem tá gastando mesmo é o governo... Porque 

os idiotas daqui tão ajudando... a Fifa tá de braço cruzado esperando o dinheiro entrar...  

Arthur: Cê acha que a FIFA deveria bancar tudo e a partir daí lucrar também? 

Amanda: Não acho que tudo, porque o Brasil tá lucrando também... Alice: A maior 

parte.. Amanda: tem os aeroportos, estrada, estádios... 

Amanda: Acho que devia ser meio a meio, 55% da FIFA e 45 do Brasil, mas devia ser 

meio a meio. 

Arthur: Porque no início a iniciativa privada que ia arcar com essas obras, o estado ia 

ter uma presença menor, mas quando o Brasil assume, o jogo se inverte, a iniciativa 
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privada coloca pouquíssimo dinheiro e a gente é quem vai... Amanda: sabe como devia 

ser? Pega esses que tão aí, patrocinam a copa e eles pagam... Os empresários é que vão 

lá e patrocinam.. assim que devia ser. 

Arthur: Uma coisa que eu queria conversar com vocês aqui é que um dos rapazes que 

participam aí, ele fala de legado social, vocês repararam isso? Será que vai haver um 

legado? O que que ces acham disso? 

Amanda: Não sei nem que que isso, haha Bárbara: Eu também não sei, haha 

Arthur: Resumidamente, legado é o que vai ficar pra população...Amanda: Não vai 

ficar nada (risos) 

Arthur: Cê acha que não vai ter legado, não ficar nada pro Brasil? 

Amanda: Não, vai... Vai ficar uns trem... Aeroporto, estrada... 

Isabella: Vai ficar muita coisa também.. O que incentiva o que é bom também, o 

orgulho de ver o Brasil jogando, aquela sensação de quero que ganha, sofre o jogo 

inteiro... Amanda: O povo fica metendo o pau, mas na hora todo mundo torce pro 

Brasil Bárbara: É lógico 

Arthur: Bárbara Bárbara: O que? Arthur: Você queria falar? Bárbara: Não, pode 

deixar Arthur: Pode falar...  

Bárbara: Eu tava fazendo um comentário que o povo fica metendo o pau nos esportes, 

mas eu nem meto o pau porque na hora que eu sei que eu vou torcer...Só 

Arthur: E vocês tão vendo uma indecisão por parte de algumas pessoas tipo: “vou 

torcer, mas não sou bobo”  

Amanda: eu não, o que eu vejo é que fica metendo o pau e depois fica torcendo.. 

Alice: Como eu falei eu procuro ver o lado bom e o lado ruim, não só o lado ruim das 

coisas, igual eu falei, tomara que o Brasil perde, tomara que a Itália ganha pra ter outro 

penta. Mas ow, lógico que não, lógico que eu vou torcer pro Brasil ser hexa...Bárbara: 

Tem gente que fica falando tomara que o Brasil perde, mas tá enfeitando a casa, 

colocando bandeira do Brasil.  (risos) 
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Isabella: A gente sabe que tem muita coisa ruim, mas que tem muita coisa boa também, 

a gente quer que ganhe e... Amanda: É lógico que o Brasil vai ganhar, é lógico que vai 

ganhar... Alice: Já tá comprado, tenho certeza... 

Arthur: Cê acha que tá comprado?  Alice: Aham, gastou esse dinheiro à toa pra quê? 

Amanda: Se não tiver comprado, essa pressão também que tá pondo nos jogadores não 

sei pra quê não..  

Alice: esses jogador, nossa o último jogo, que lixo cara. Amanda: Foi mesmo, o Fred 

fez um gol que não tava impedido. Bárbara: Não tava impedido mesmo não 

Arthur: Isabella, o que que na sua opinião o que vai ficar de bom? Porque você falou 

que vai ficar coisas ruins, mas também coisas boas, né?!  

Isabella: As obras né, que vai dá certo... Do mesmo jeito que eles falaram das 

olimpíadas, muita coisa, muita obra mesmo se não acabar pra copa vai ter pra 

olimpíada, né?! E não sei... Amanda: Também os turista vão vir aqui e vão que o Brasil 

tem suas belezas Isabella: É Amanda: O povo vai conhecer o Brasil 

Arthur: Suzanne... Você pode participar, semana passada você não tava... O que você 

tá achando desse momento atual aí do nosso país? 

Suzanne: Ah eu não gosto de falar mal não, eu não consigo torcer contra, nem nada. No 

final se ganhar que beleza.... A sei lá, acho que vai ficar muita coisa boa, acho que os 

turistas vão ter mais curiosidade de vim pra cá, conhecer, acho que o Brasil vai ficar 

mais falado, sabe?! Não só os aspectos ruins, acho que vai ter muita coisa boa nisso. 

Alice: Só quando o Brasil jogar contra a Bolívia que eu vou ter que torcer pra Bolívia. 

De preferencia quando o Vítor tiver no gol e o Marcelo Moreno (risos)...Amanda: 

Quem é Marcelo Moreno? Alice: Amigo meu, (risos do grupo), atacante do Cruzeiro.... 

acho que ele nem (goleiro Vítor) vai jogar, reserva do reserva, vai assistir tudo ao vivo 

Amanda: O Brasil vai ganhar, os outros país se acha, os foda, né assim não... O Brasil 

pode ser o que for, mas no futebol ele é bom Bárbara: então,  acho que é por isso 

também... Amanda: Esse povo (reclamações de algumas delegações) mete o pau 

porque não aguenta ganhar de nois  

Arthur: Quem tá metendo o pau? 
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Amanda: Os idiota dos alemão (risos), eles não guenta a pressão 

Arthur: E aí Jorge, cê tá acompanhando nos canais esportivos? 

Alice: É, mas eles falaram da gente.. que é Alemanha, Espanha e depois o Brasil. 

Amanda: Ninguém aguenta o Brasil não... Bárbara: Ano passado deu 3 a 0 pro Brasil 

na Espanha... Mas acho que o Brasil não guenta a Espanha não.. Isabella: Eu tenho 

medo..Da Espanha Amanda: Eu tenho medo da Alemanha e da Holanda.  

Suzanne: Basil e Argentina Alice: Quê? Suzanne: Brasil e Argentina da final, 

garantido. Alice: Que a Argentina gente, Argentina num tá com nada, só tem o Messi lá 

e mais nada. Suzanne: Quer apostar? Com certeza Amanda: Qual que é o grupo da 

morte mesmo? Bárbara: O moço que dirige o ônibus falou que é ou Alemanha ou 

Argentina que vai ganhar a copa... Arthur: Quem você falou que é o grupo da morte? 

Bárbara: Não sei se é o do Uruguai ou da Argentina  

Jorge: Pra mim o grupo da morte é o da Alemanha. Alemanha, Portugal, Gana e 

Estados Unidos 

Alice: Estados Unidos nem sabe jogar bola. Bárbara: É! 

Bárbara: Acho que o grupo da morte é o do Uruguai  

Jorge: É, o do Uruguai também é bem forte. Arthur: Inglaterra, Itália, Uruguai Jorge: 

E costa Rica Jorge: Quem que é a Costa Rica? Bárbara: Ué mas Jorge: quem que é a 

Costa Rica Arthur: Mas eu concordo com o Jorge, esse grupo da Alemanha é 

complicado Amanda: Estados Unidos é ruim Jorge: Né ruim não! Estados Unidos não 

é ruim. Amanda: Ah é sim! Eles são bons no futebol americano Bárbara: Ah num é 

dos melhores não! Alice: Ah é ruim sim 

Arthur: Mas o futebol lá evoluiu bastante, né?! Amanda: Ah mas os Estados Unidos é 

bom em tudo, pelo menos no futebol eles tinham que ser ruim Alice: Estados Unidos 

não tem chance, nenhuma! Não tem, não ganha de ninguém, não ganha nenhuma! 

Amanda: Itália é top! Bárbara: Holanda é top, Argentina ...Alice: Itália é topzera 

Bárbara: Alemanha... 

Jorge: Pra mim o Brasil é campeão se não enfrentar a Holanda. Suzanne: Holanda? 

Bárbara: Odeio a Holanda Jorge: Se a Holanda pegar o Brasil, o Brasil sai Amanda: 



170 

 

Na última, foi nas oitavas que o Brasil saiu? Jorge: Foi nas oitavas! Amanda: Tava eu 

e minha mãe vendo o jogo, aí o Brasil tava ganhando.. Foi só eu sair pra rua que eles 

começaram a fazer gol (risos) Assim que eu saí de casa a Holanda fez gol  

Jorge: Eu acho que essa copa vai ser a mais comparada que tem! Alice: Mais o que? 

Jorge: Mais comparada, porque os principais jogadores estão machucando. Bárbara: 

Ah é mesmo! Amanda: Eles tão o que? Jorge: Machucando! Alice: Ah, eu vi que o 

Ribery que machucou, né?! 

Bárbara: E o Cristiano Ronaldo vai ou não vai jogar? 

Alice: Ah, o Cristiano Ronaldo se acha! 

Suzanne: Cristiano Robaldo joga muito! Alice: Cristiano Ronaldo se acha! 

Amanda: Mas ele pode se achar, né?! Bárbara: ele pode! 

Alice: Só ter um craque não adianta! Eu acho que é o time. Tem nada a ver... 

Suzanne: E o Brasil sem o Neymar?!... Alice: Aaah que Brasil sem Neymar, tem nada a 

ver.. Suzanne: Que isso gente?!... 

Alice: Eu vou dar um exemplo com time brasileiro aqui. Pega o Atlético (MG), quem 

que é o craque do Atlético? Ronaldinho! Que que o Ronaldinho faz? Bárbara: Nada! 

Alice: Tira o Ronaldinho, põe o Ronaldinho, vai dá diferença nenhuma. Agora olha o 

time do Cruzeiro, quem é o craque? Não tem craque, é o time do Cruzeiro que faz o 

time. Amanda: Não é um jogador que faz o time. Alice: É o time, não tem essa que um 

jogador faz o time!  

Amanda: Só porque Portugal tem o Cristiano Ronaldo ele vai ganhar? Lógico que não!  

Suzanne: Mas ele faz falta! 

Isabella: O que que adianta se o jogador consegue jogar, vamos supor, no ataque e 

colocar em outro lugar... 

Bárbara: Mas igual nesse último jogo colocaram o time que ganhou da Espanha, pode 

ser que a Suíça... Foi Suíça, né?! Arthur: O que? Bárbara: que jogou contra o Brasil.. 

Jorge: Foi Sérvia! Bárbara: Pode ser que a Sérvia seja melhor, mas o time que jogou 
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com o Panamá, mesmo não sendo o que jogou com a Espanha, jogou muito melhor do 

que o de sexta-feira... Amanda: Acho também que tem muita pressão. 

Arthur: Como assim pressão?  

Amanda: Pressão, ah tem que ganhar, tem que ganhar! 

Arthur: Suzanne, fala mais pra nós da importância do craque... 

Suzanne: Ah tipo assim, acho que faz muita falta, porque se não faz gol, faz um passe 

pra gol, acho que faz falta demais ter um craque, o craque da seleção, se já tem um 

nome, ele vai fazer de tudo pra ter mais nome do que já tem. 

Arthur: Alice já aposta mais na coletividade... Alice: Com certeza! Com certeza 

Isabella: meio a meio! Alice: Acho que um time desunido não faz nada, tanto é que 

quando, por exemplo, dando de novo o exemplo do Ronaldinho, no dia que cê tiver a 

oportunidade de assistir um jogo do Atlético, ele fica lá parado, lá esperando a bola 

chegar, que que ele faz? Num faz nada!  

Bárbara: O time reserva do Atlético joga melhor que o titular!  

Jorge: Tem uma coisa, o bom do craque é que ele decide. Alice: O craque só mostra a 

torcida, pra ter o que gritar. Bárbara: Mas nem todos, tem aqueles que jogam também! 

Jorge: Peraí! Cê falou do Ronaldinho, ele num corre, ele fica parado, mas numa bola 

ele pode decidir, numa falta ele pode decidir, num passe.. Igual cê falou, o Cruzeiro é 

um time, eu torço pro Cruzeiro, eu sei que o Cruzeiro é bom, mas se tirar o Everton 

Ribeiro, o time do Cruzeiro cai. Alice: Lógico que não! Aí eu num sei! Jorge: O 

Everton Ribeiro é aquele cara que pega a bola no meio e leva pro ataque. Alice: O 

Everton Ribeiro pra mim é uma bosta, só sabe driblar os outros. Isabella: Vamos supor 

se não tivesse ele, não ia ter isso Jorge: Tira o Messi do Barcelona, o Barcelona é outro 

time. Bárbara: Concordo plenamente! Alice: É, isso é verdade! Jorge: O que 

desequilibra o Barcelona dos outros times é o Messi! Alice: O negócio do Neymar que 

nós tava falando, porque o Neymar tá tentando ser o melhor do mundo, porque tipo 

assim ele ainda tem pique, ele gosta, corre, cê vê Neymar querendo fazer gol toda hora e 

tal, ele tá no pique, com garra pra ser o melhor do mundo, vou passar o Messi, vou 

passar o Cristiano Ronaldo..Suzanne: Ele faz a diferença! Amanda: Eu tava vendo na 

televisão, eles tavam falando assim que o Neymar tem que parar com isso, que ele fica 
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só prendendo a bola, aí o Felipão tá assim: mas o Neymar é isso, o Neymar é o cara que 

fica com a bola, se eu falar pra ele não fazer isso é melhor deixar ele no banco. E aí eu 

discordo da Suzanne, dela falar que quando ele num faz o gol ele faz o passe, que que 

adianta ele fazer o passe se o idiota lá vai e erra... Suzanne: Se faz passe faz o gol uai! 

Amanda: Ele faz passe mas o outro idiota num sabe fazer o gol! Acho que tem que ter 

o craque, igual o Jorge falou, mas no caso de precisão, pra um pênalti, tem que ter um 

craque pra isso, não é o Neymar sozinho, mas tem que ter um time todo.  

Alice: é time, eu acho que o time, mesma coisa, se tiver todos os jogadores do seu time 

bom, mas se o time tiver desunido não vai fazer porra nenhum porque todos vão querer 

fazer o gol lá, que o... Amanda: Vai querer ser o melhor Alice: sai tudo ruim 

Arthur: Suzanne, e aí? Suzanne? O que? Arthur: O que que cê acha? Suzanne: eu 

não retiro o que eu disse não! Eu já dei minha opinião! 

Isabella: Cada um, tipo assim, não existe essa de um craque lá que controla o jogo, ele 

tem a maneira dele jogar, se ele ia lá fazer o gol ou quase fazer o gol,vai ter o outro que 

tem a forma dele jogar, pra ele fazer o gol, tem o que vai dar o passe pra ele pra ele 

melhorar, então não é só um que faz... Suzanne: mas sem esse um o time... Bárbara: 

Tem que ter a coletividade, mas esse um faz a diferença. Isabella: Faz a diferença 

Suzanne: Faz muita diferença! Bárbara: querendo ou não faz! Isabella: É, isso é! Por 

isso que eu falo que é meio-a-meio!  

Alice: Sou mais o Hulk! (risos) 

Arthur: Mais alguma coisa gente? Alguma coisa que extrapole as questões do 

documentário, tipo que nós partimos pras questões do jogo em si, das táticas, do 

individual, ces querem colocar alguma dúvida assim? Alguma expectativa, alguma 

notícia, uma percepção que ces tiveram...podem ficar a vontade! 

Suzanne: Uma coisa que eu achei engraçada é, na música da copa oficial lá, a parte 

menor que tem é a da Cláudia Leite, achei sem noção, acho que tinha que ser maior ia 

ficar melhor! 

Alice: É, igual eu fiquei revolts lá quando saiu a música, não, tinha que ser um samba, 

sei lá, a música do MC Guimê tem muito mais a cara com a copa. Aí a menina lá de São 

João, amiga nossa, falou assim: Gente, mas se fosse samba, funk, não ia vender, a 
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música não ia vender. Mas agora vai lá e põe JeLo(Jennifer Lopez), Pitbull, que já são 

ícones da música Isabella: Todo mundo já conhece! 

Amanda: Eles não tão preocupado com a nossa cultura não! 

Amanda: Uma coisa que eu não entendi, como que eles põem o Felipão de técnico se 

ele deixou o Palmeiras cair... Bárbara: Num sei, haha... 

Jorge: Igual cê falou que o Felipão fez o Palmeiras cair, mas acontece igual aconteceu 

em 2002, desde 2002 que nois num é campeão, e da última vez que foi campeão foi 

justo o Felipão. Amanda: eu também acho que foi por isso! O Felipão tem um jeito, o 

modo dele conviver com os jogadores é diferente dos outros treinadores, Felipão é do 

tipo que convive com os jogadores e sabe o ponto fraco de um e o ponto de forte de 

outro e mistura esse jeito de jogar esse jeito de trabalhar. Acho que a escolha foi boa! 

Bárbara: Eu também acho! 


