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RESUMO 

 

Neste texto, apresentamos os principais resultados de uma investigação acerca das 

representações político-ideológicas construídas pelo jornal Estado de Minas durante a Copa 

das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, realizadas pela FIFA. Logo, o 

objetivo central deste trabalho é colaborar para um melhor entendimento dos aspectos 

políticos, sociais e culturais que permeiam os megaeventos esportivos brasileiros. 

Concentramos a nossa análise em uma das sedes, Belo Horizonte, entendendo que a região 

revelou-se para o mundo seguindo a lógica da cidade-espetáculo, seja através dos impactantes 

resultados vivenciados dentro dos gramados, como também por meio de importantes 

acontecimentos extra-campo. Desde as tramas e acordos políticos costurados há anos, 

passando pelas profundas intervenções no espaço urbano para viabilizar os eventos e 

chegando à sua realização propriamente dita, estimularam-se emoções individuais e coletivas 

das entidades, dirigentes esportivos, governos, meios de comunicação, empresas 

patrocinadoras, torcedores, jogadores, dentre outros. Nesse sentido, evidenciamos as diversas 

vertentes explicativas das relações de poder em torno do futebol, a nível municipal, estadual e 

federal, tendo em vista a imersão desse esporte no capitalismo contemporâneo, através da 

notória mercantilização e militarização dos torneios organizados pela FIFA. Além disso, 

ressaltamos a questão da identificação nacional e verificamos a validade do futebol como o 

principal símbolo da nação brasileira, ao matizar o discurso da "pátria de chuteiras". Para tal, 

analisamos a mudança de comportamento do torcedor com a Seleção canarinho ao longo do 

tempo, bem como o atual processo de elitização do esporte. Ademais, entendemos a 

pluralidade de pautas, símbolos e sentidos de representação política mobilizados pela 

juventude nas "Jornadas de Junho" de 2013, bem como a politização da "Copa das Copas" em 

2014. Enfim, compreendemos que o legado deixado por esse momento singular vivido 

recentemente pela República brasileira merece olhares mais atentos dos historiadores dos 

esportes, sempre em parceria com outras áreas do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Megaeventos esportivos. FIFA. Cidade-espetáculo. Estado-nação. 

Identidade nacional. 
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ABSTRACT 

 

In this text, we present the main results of an investigation about the political-ideological 

representations constructed by the newspaper Estado de Minas during the 2013 FIFA 

Confederations Cup and the 2014 FIFA World Cup. Therefore, the main objective of this 

work is to contribute to a better understanding of the political, social and cultural aspects that 

permeate the Brazilian sports mega events. We concentrated our analysis in one of the main 

cities, Belo Horizonte, understanding that the region revealed itself to the world following the 

logic of the show-town, either through the impressive results experienced in the fields, but 

also through important extra-field events. From the plots and political agreements sewn years 

ago, through the deep interventions in the urban space to make feasible the events and 

arriving at their actual realization, were stimulated individual and collective emotions of the 

entities, sports leaders, governments, media, sponsoring companies, fans, players, among 

others. In this sense, we highlight the various explanatory aspects of the power relations 

around football, at the municipal, state and federal level, in view of the immersion of this 

sport in contemporary capitalism, through the notorious commodification and militarization 

of the tournaments organized by FIFA. In addition, we highlight the issue of national 

identification and we checked the validity of football as the main symbol of the Brazilian 

nation, by tweaking the discourse of the "football boots country". To do so, we analyze the 

changes in the behavior of the fans with the canary team over time, as well as the current 

process of elitism in the sport. Moreover, we understand the plurality of schedules, symbols 

and meanings of political representation mobilized by the youth in the "June days" of 2013, as 

well as the politicization of the "Cup of Cups" in 2014. Finally, we understand that the legacy 

left by this singular moment recently experienced by the Brazilian Republic deserves more 

attentive looks from sports historians, always in partnership with other areas of knowledge. 

 

Keywords: Sports mega events. FIFA. Show-town. Nation-state. National identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, tendo em vista a consolidação do campo de estudo da história dos 

esportes e a recente inserção do Brasil no circuito internacional de grandes eventos, 

intensificaram-se ainda mais as pesquisas acerca desse fenômeno. Ampliaram-se igualmente 

os temas e abordagens de investigação, na medida em que podem revelar muito sobre as 

práticas corporais institucionalizadas. 

 Contudo, observamos que o universo esportivo ainda pode ser bastante explorado no 

que concerne às relações de poder, principalmente nesse período ímpar vivido pela nossa 

nação. De acordo com Victor Melo, tanto a Copa do Mundo de futebol quanto os Jogos 

Olímpicos, por envolverem disputas entre países "são palcos privilegiados para o desfile de 

tensões políticas (inclusive iniciativas de contestação), para a tematização/apresentação de 

questões culturais e, certamente, para que estratégias comerciais sejam entabuladas".
1
 

 A partir do exposto, esta dissertação pretende colaborar para um melhor entendimento 

histórico dos aspectos políticos, sociais e culturais que permeiam o futebol brasileiro. Para 

tanto, o nosso recorte geográfico-temporal será a disputa da Copa das Confederações (2013) e 

da Copa do Mundo (2014), ambas organizadas pela FIFA, tendo como enfoque em Belo 

Horizonte, uma das cidades-sede dos eventos. Sendo assim, buscamos entender as formas 

pelas quais o futebol, enquanto um bem cultural é capitaneado especialmente nesses 

momentos de intensa participação do capital econômico, bem como da atuação de organismos 

supranacionais, como a FIFA. 

 Cabe salientar que a escolha brasileira como sede ocorreu em 2007, momento 

considerado único para que o governo do Partido dos Trabalhadores (PT) conseguisse realizar 

um megaevento esportivo e consolidar de vez a posição do país como uma grande potência 

emergente. Vale lembrar que naquele ano aconteceriam os Jogos Pan-americanos no Rio de 

Janeiro e, posteriormente (2009), a mesma cidade seria escolhida para receber os Jogos 

Olímpicos de 2016. Completava-se, assim, um ciclo importante para o Brasil, já que em 

menos de uma década as atenções do mundo se voltariam totalmente para as competições aqui 

disputadas. 

 À vista disso, entendemos que a análise do contexto sociopolítico brasileiro em 2013 e 

2014 permitirá identificar os diferentes significados das práticas esportivas, e vice-versa. Em 

outras palavras, será possível compreender melhor as particularidades presentes nas dinâmicas 

                                                           
1
 MELO, Victor Andrade de; DRUMOND, Maurício; FORTES, Rafael; SANTOS, João Manuel Casquinha 

Malaia (orgs.). Pesquisa histórica e história do esporte. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013, p. 51. 
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institucionais e nas mentalidades governamentais tanto da seara esportiva quanto da política. 

Assim, traremos à tona aspectos das tensões e conflitos vivenciados na tessitura social 

decorrentes da realização, em sequência, dos megaeventos no Brasil. Logo, acreditamos que 

faz-se mister entender o futebol a partir das correlações políticas de cada época, por mais sutis 

que pareçam, e envolvendo atores que ainda são pouco explorados.
2
 

 Tendo em vista esse panorama, nossa intenção será evidenciar os variados usos 

políticos que são mobilizados ao longo da cobertura do futebol, especialmente da Seleção 

Brasileira, por meio da identificação dos elementos simbólicos veiculados pelas 

representações midiáticas. Tais narrativas veiculadas pela grande imprensa nos períodos dos 

Mundiais constituem-se fontes riquíssimas para os historiadores dos esportes, na proporção 

em que expõem o debate em torno da nação, "tomando como pano de fundo a performance 

esportiva, o cenário político global e nacional e eventos circunstanciais que, no Brasil, de 

modo particular, estimulam a crítica social e o entendimento das dinâmicas culturais e 

políticas".
3
 

 Posto isso, utilizamos as reportagens do "grande jornal dos mineiros", slogan 

publicitário do Estado de Minas, a fim de captar as representações políticas construídas pelo 

periódico no período em questão. Entendemos que a narrativa produzida pelo EM se constitui, 

ao mesmo tempo, fonte e objeto de pesquisa, na medida em que os discursos produzidos pelo 

jornal possuem intencionalidades políticas atreladas às suas filiações ideológicas. Também 

mostra-se relevante, pois muitas dessas notícias ainda não foram analisadas, devido, entre 

outros aspectos, à proximidade temporal. 

 Em outras palavras, faz-se mister pontuar que a nossa intenção será problematizar as 

vozes dentro do jornal Estado de Minas que dissertaram a respeito dos recentes megaeventos 

esportivos. Isto é, nos debruçamos sobre a linha editorial, bem como as suas ligações e 

tensões com os variados cronistas e seus interesses políticos e econômicos. Logo, vale a pena 

destacar que estamos construindo uma história com base nesses pontos de vista, e não 

meramente em uma interpretação do autor deste trabalho para os acontecimentos de 2013 e 

2014. Ainda que consideremos que o pesquisador evolua junto com o seu tempo e não possua 

                                                           
2
 COUTO, Euclides de Freitas. O campo de disputas: representações das lutas ideológicas na grande imprensa 

brasileira em tempos de megaeventos esportivos (2013-2014). Projeto de Pesquisa submetido ao Edital nº 

001/2014/PROPE - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPQ/UFSJ, São João 

del-Rei, p. 1-11, abr. 2014. 
3
 COUTO, Euclides de Freitas. O campo de disputas: representações das lutas ideológicas na grande imprensa 

brasileira em tempos de megaeventos esportivos (2013-2014). Projeto de Pesquisa submetido ao Edital nº 

001/2014/PROPE - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPQ/UFSJ, São João 

del-Rei, abr. 2014, p. 5. 
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uma imparcialidade total com relação aos fatos que analisa, acreditamos ser possível haver 

um certo distanciamento por meio da interpretação sistemática das fontes de pesquisa, que 

serão apresentadas à frente. Enfim, consideramos que o historiador deve colocar o seu objeto 

de análise sempre em evidência, esquivando-se, assim, das tentações político-ideológicas do 

seu presente imediato.
4
 

 É preciso salientar que os documentos utilizados sobre a Copa das Confederações e a 

Copa do Mundo encontram-se digitalizados e disponíveis para consulta no seguinte endereço 

eletrônico: http://buscaem.estaminas.com.br. O período estudado, portanto, corresponde aos 

volumes de junho/julho de 2013 e junho/julho de 2014, isto é, ao momento dos torneios 

propriamente ditos. Além dessas fontes primárias, contamos ainda com outras referências 

bibliográficas já produzidas a respeito desses megaeventos esportivos e de outros Mundiais. 

 O uso de periódicos como fontes históricas pode ser justificado por se tratar de um 

instrumento de manipulação de interesses e de profunda intervenção na vida social. Cabe ao 

pesquisador fazer as devidas críticas internas e externas desses documentos, entendendo que 

esses registros não "falam por si". Ou seja, ao trabalharmos com o jornal Estado de Minas não 

estamos tomando-o simplesmente como um "veículo de informações", mas pretendemos 

abarcar diversas significações, a saber: aparência física do impresso, estruturação e divisão do 

conteúdo, relações com o mercado publicitário, público-alvo, objetivos propostos, etc.
5
 Dessa 

forma, podemos conferir historicidade ao nosso objeto, que se insere em contextos variados 

ao longo do tempo, conforme apontaremos abaixo em uma breve trajetória do Estado de 

Minas.
6
 

 Em primeiro lugar, é preciso salientar que, no final do século XIX, Minas Gerais 

planejava se firmar como um estado moderno e, para tal, foi criada uma nova capital: Belo 

Horizonte. Atendendo ao ideal cosmopolita de um lugar com várias opções de lazer e espaços 

culturais, as novas experiências sociais e urbanas contrastavam com o surgimento de uma 

imprensa ainda amadora e pouco ligada a um empreendimento comercial. 

 Por volta de 1928, os jovens Juscelino Barbosa, Álvaro Mendes Pimentel e Pedro 

Aleixo compraram as oficinas do Diário da Manhã (criado em 1927) e fundaram o Estado de 

Minas, inaugurando uma nova fase para a imprensa da recém criada capital. Sendo assim, o 

                                                           
4
 VICENTE, Maximiliano Martin. "Correntes históricas contemporâneas". In: VICENTE, Maximiliano Martin. 

História e comunicação na ordem internacional. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 
5
 LUCA, Tania Regina de. "História dos, nos e por meio dos periódicos". In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). 

Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 
6
 ARANTES, Haydêe Sant'Ana; MUSSE, Christina Ferraz. "Estado de Minas": um resgate histórico do jornal 

dos mineiros. Anais do 2° Encontro Regional Sudeste da História da Mídia, Vila Velha, p. 1-14, mai./jun. 2012. 
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jornal acabava confundindo-se com o próprio nascimento da cultura e sociabilidade belo-

horizontinas, e consequentemente um novo modo de ser mineiro, que não se esqueceu, 

contudo, das tradições liberais advindas dos inconfidentes.
7
 

 No começo, o impresso passaria por uma crise financeira devido à forte concorrência 

com outros periódicos cariocas e paulistas, além das baixas rendas publicitárias obtidas. Desta 

forma, em 1929, o jornal foi vendido para Assis Chateaubriand, um renomado político e dono 

de um poderio crescente na comunicação do país. Mais tarde, o "império de Chatô", como 

ficou conhecido, se consolidaria com a criação dos Diários Associados. Vale ressaltar que, no 

final dos anos 1930, os Diários Associados já contavam com quinze jornais (dentre eles o 

Estado de Minas), três estações de rádio, bem como uma revista e uma agência de notícias.
8
 

 Por conseguinte, o EM passou a fazer parte de uma Sociedade Anônima e renovou o 

seu quadro editorial, composto por literatos, políticos e alguns poucos jornalistas 

profissionais. A sua expansão foi tão rápida que em meados dos anos 1940 já estava 

consolidado como o principal dos quatro periódicos existentes em Belo Horizonte, atingindo 

uma tiragem de aproximadamente 40 mil exemplares.
9
 

 Antes mesmo de Chateaubriand inaugurar a primeira emissora de televisão do Brasil 

em 1950, a hoje extinta TV Tupi Difusora, os jornais dos Diários Associados já anunciavam 

alegremente a chegada de um dos símbolos da modernidade. Contudo, os periódicos tiveram 

que passar por algumas transformações, aprofundando-se e diferenciando-se do material 

divulgado pela TV, a fim de conviverem harmoniosamente com esse novo meio de 

comunicação.
10

 

 Alheio a uma crise política nacional, na qual o próprio Assis Chateaubriand estava 

envolvido e que levou ao suicídio de Getúlio Vargas em 1954, o jornal Estado de Minas 

ampliava a sua capacidade gráfica e modernizava o seu formato. Com o advento do regime 

militar em 1964, inicialmente apoiado pela maioria da imprensa brasileira, o diário conheceu 

uma grande reforma gráfica.
11

 

 É importante destacar que a morte de Chateaubriand em 1968 abalaria a estrutura dos 

Diários Associados. Transformado pelo mandatário em um "condomínio" descentralizado 

antes do seu falecimento, o grupo de jornalistas detentores dos seus direitos econômicos não 

                                                           
7
 ARANTES, Haydêe Sant'Ana; MUSSE, Christina Ferraz. "Estado de Minas": um resgate histórico do jornal 

dos mineiros. Anais do 2° Encontro Regional Sudeste da História da Mídia, Vila Velha, p. 1-14, mai./jun. 2012. 
8
 Ibidem. 

9
 Ibidem. 

10
 Ibidem. 

11
 Ibidem. 



17 
 

poderia ter a posse do veículo, apesar de gozarem de certa autonomia. Desse modo, 

começaram várias disputas pela propriedade desse "império de Chatô", que ameaçava ruir.
12

 

 Entender a força política desse empresário e o seu legado é, portanto, fundamental 

para compreendermos o marco inicial da imprensa moderna no Brasil, já que ele foi o 

pioneiro na fundação de uma rede de empresas de comunicação dessa ordem: "A importância 

dos Diários Associados na vida nacional, entre as décadas de 1920 e 1960, ainda não foi 

convenientemente estudada; por enquanto, o que se tem é uma biografia de seu fundador, bem 

documentada, mas com propensão para o anedótico".
13

 

 Os anos 1970 foram marcados por um intenso processo de modernização do país, 

muito em função do chamado "milagre econômico" promovido pelos governos militares. 

Sendo assim, Belo Horizonte foi transformada definitivamente em uma metrópole industrial e 

importante prestadora de serviços. Concomitantemente, o Estado de Minas inaugurou um 

parque gráfico inovador em 1979, que aumentou ainda mais suas tiragens, inclusive 

atendendo a empresas e órgãos do governo.
14

 

 Por volta dos anos 1980 incrementou-se a política publicitária do jornal, alcançaram-se 

as tiragens coloridas, além da significativa ampliação das vendas avulsas e de assinaturas. A 

partir dos anos 1990, com o advento da informatização, os Diários Associados investiram em 

novas mídias, em consonância com as já tradicionais. A título de conhecimento, atualmente os 

Diários Associados são compostos por uma rede nacional de oito emissoras de televisão, 

quatorze sites e jornais, doze estações de rádio e duas revistas.
15

 Destes, destacam-se em 

Minas a TV Alterosa, a rádio Guarani e os jornais Aqui e Estado de Minas. 

 O Estado de Minas tornou-se, então, um pioneiro latino-americano na paginação 

completa digital, no provimento de acesso à internet e na animação da home-page. Outrossim, 

a reformada linha editorial concentrou-se fortemente nas coberturas locais, o que mais uma 

vez demonstra claramente a preocupação do periódico em atender aos anseios dos belo-

horizontinos e dos habitantes do interior. Isso pode ser atestado no final do século XX, 

quando o "portal UAI" foi lançado, tornando-se referência em notícias mineiras pela 

internet.
16

 

                                                           
12

 ARANTES, Haydêe Sant'Ana; MUSSE, Christina Ferraz. "Estado de Minas": um resgate histórico do jornal 

dos mineiros. Anais do 2° Encontro Regional Sudeste da História da Mídia, Vila Velha, p. 1-14, mai./jun. 2012. 
13

 MIGUEL, Luis Felipe. Meios de comunicação de massa e política no Brasil. Diálogos Latinoamericanos, 

Aarhus, n. 3, 2001, p. 45. 
14

 ARANTES, Haydêe Sant'Ana; MUSSE, Christina Ferraz. "Estado de Minas": um resgate histórico do jornal 

dos mineiros. Anais do 2° Encontro Regional Sudeste da História da Mídia, Vila Velha, p. 1-14, mai./jun. 2012. 
15

 Ibidem. 
16

 Ibidem. 



18 
 

 Já no início do século XXI, foi implantada uma reestruturação editorial com a troca de 

grande parte dos diretores do EM. Em 2004, uma nova reforma gráfica conferiu ao periódico 

uma diagramação mais "arrojada", bem como matérias de forte teor analítico. Foi notado, 

também, um olhar mais direcionado a um público jovem, com cadernos especiais dedicados a 

ele. Vale destacar, ainda, o nascimento do portal eletrônico no ano de 2010: em.com.br. 

Sempre em sintonia com a versão impressa, contém notícias atualizadas a todo momento e 

blogs tratando de temas variados.
17

 

 Mais recentemente, o Estado de Minas tem se mostrado atento ao que acontece nas 

redes sociais, novos canais de comunicação da modernidade. Isso porque, de 2012 em diante, 

possibilitou que o seu público interagisse com o jornal, enviando opiniões e comentários 

através do Facebook ou Twitter. Ademais, o site Dzaí permite que os leitores compartilhem 

fotos, vídeos e notícias, contribuindo sensivelmente para um aceleramento ainda maior na 

divulgação das informações. 

 Tudo isso demonstra a preocupação do jornal em se manter atualizado com os avanços 

do mundo contemporâneo, garantindo um alto padrão de qualidade no seu trato com os 

habitantes de Minas Gerais, manifestamente o seu público-alvo. Predomina o seguinte perfil 

de leitores: sexo masculino (53%), entre 20 e 29 anos (28%), com renda mensal de até cinco 

salário mínimos (30%) e com ensino médio incompleto/completo (44%). Quanto à tiragem, o 

jornal circula diariamente vendendo cerca de 75 mil exemplares em dias úteis e 121 mil aos 

domingos.
18

 

 Enfim, o Estado de Minas demonstrou ao longo de sua existência uma necessidade em 

dialogar diretamente com seus assinantes, conformando, assim, uma opinião pública regional 

bem delineada. Percebe-se que "o grande jornal dos mineiros" se empenhou ao mesmo tempo 

na fidelidade à sua tradição política conservadora, ao passo que atento às diversas inovações 

multimídias hodiernas. 

 Através de um discurso institucional "chapa-branca", no qual apoiava os feitos dos 

governos regional e local durante os megaeventos, ressaltando as melhorias realizadas, o EM 

se mostrava sintonizado com o progresso dos novos tempos. Concentramos, pois, os nossos 

esforços na análise desses elementos simbólicos e estéticos que configuram, ainda hoje, uma 

cultura política mineira vinculada a grupos de interesses diversos. 
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 No que diz respeito ao tratamento das fontes, realizamos um levantamento dos dados 

para em seguida organizá-los e, por fim, analisá-los. Inicialmente, vasculhamos no espaço de 

busca do endereço eletrônico indicado os assuntos que nos interessavam na pesquisa: Copa 

das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014. Em seguida, promovemos a separação 

dos periódicos selecionados por datas e cadernos. Após uma rápida leitura dos mesmos, 

conseguimos dividir as notícias em grandes temas. 

 Ao término dessa etapa foi possível elaborarmos um banco de dados para cada um dos 

dois eventos em questão. Nele, os temas foram novamente fragmentados em subcategorias. 

Por exemplo, no que concerne à política foi preciso salientar as exigências da FIFA nas 

legislações federais e estaduais do período; as eleições para os poderes Executivo e 

Legislativo; as atitudes dos governantes e os resultados das manifestações, dentre outros. 

Foram elucidativos, sobretudo, os momentos de intensa simbiose entre futebol e política. 

 Por fim, após a coleta e a sistematização dos dados fizemos uma leitura e análise 

detalhadas a respeito das notícias mais relevantes quanto ao papel de Belo Horizonte nos 

megaeventos esportivos. Depois, esmiuçamos, captamos e investigamos as representações do 

jornal Estado de Minas, seja por meio do seu editorial diário ou dos colunistas mais 

frequentes, refiro-me aos que tivessem pelo menos uma periodicidade semanal, como os 

cadernos de esporte e política, por exemplo. 

 A partir de então, nos detivemos em uma vasta revisão bibliográfica, procurando 

outros estudos acerca da temática em questão. Inicialmente, percebemos a necessidade de 

encontrar uma definição sólida e abrangente acerca dos megaeventos esportivos. Diversas 

pesquisas têm se debruçado recentemente sobre o assunto, seja no campo da história dos 

esportes ou em outras áreas, possibilitando-nos chegar a incipientes conclusões.
19

 

 Encontramos dois pontos em comum nas várias definições analisadas. O primeiro é o 

seguinte: os megaeventos esportivos não se restringem ao período de duração dos torneios 

propriamente ditos, isto é, começam bem antes e ainda repercutem muito depois. Talvez por 

isso tenhamos optado pela noção: "em tempos de megaeventos esportivos", sugerindo a ideia 

de longa duração. O segundo ponto diz respeito à importância da mídia, responsável pelas 

estratégias de convencimento tanto antes quanto durante e após os eventos. Segundo Douglas 
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Kellner: "A própria produção de notícias também está sujeita à lógica do espetáculo, em uma 

época de sensacionalismo, tabloidização, escândalos e contestações políticas".
20

 

 Ainda assim, existem algumas incertezas quanto às características fundamentais dos 

megaeventos esportivos, porque cada autor prioriza o seu contexto local na hora de explicar o 

conceito. Embora não haja consenso entre as tipologias, depois de fazermos várias leituras e 

comparações, optamos nessa pesquisa pela proposta da urbanista Ermínia Maricato, a nosso 

ver mais completa, atualizada e segura, cuja síntese apresentamos esquematicamente abaixo: 

1. As cidades são objeto fundamental do processo de acumulação de capital 

na globalização neoliberal e os megaeventos constituem momentos especiais, 

potencializados, desse processo. 

2. Os países periféricos ou "emergentes" se apresentam, a partir dos últimos 

anos da década passada, como escolha preferencial para sediar grandes 

eventos esportivos (Broudehoux e Horne). 

3. O Estado tem um papel central por meio da utilização do fundo público 

para o financiamento de obras monumentais, garantias de investimentos 

privados ou manejo das obras urbanísticas ou de licitação. 

4. A estética do ambiente construído resultante - arquitetura e urbanismo do 

espetáculo -, segue as ideias de alienação diante do fetiche desenvolvidas por 

Gui Debord em seu clássico Sociedade do Espetáculo, escrito em 1967. 

Soma-se ao quadro a exploração de símbolos e imagens por meio do show 

midiático que tem alcance planetário. 

5. Grandes operações imobiliárias acompanhadas de movimentos de 

gentrificação são parte integrante do quadro. 

6. Segurança e vigilância são mercados novos que se ampliam nos 

megaeventos localizados em países periféricos. 

7. O chamado "legado", que ficaria no país como herança positiva, tem 

mostrado muitos aspectos negativos nas experiências anteriores: obras 

monumentais que restam sem utilidade, serviços que fogem à prioridade 

social, dívidas enormes, valorização fundiária e consequente segregação, etc. 

As vantagens são mais baixas do que esperado. 

8. Em geral, os orçamentos são subestimados e os projetos são iniciados sem 

desenhos executivos. Os custos são mais altos do que o esperado.
21

 

 

 Em nosso caso particular, acerca da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, é 

preciso inicialmente dizer que tratam-se de eventos privados organizados por uma entidade 

supranacional, a FIFA (Fédération Internationale de Football Association). A Copa do 

Mundo de futebol masculino foi criada em 1930 como uma disputa entre selecionados 

nacionais e desde então ampliou o número de espectadores ávidos para acompanhar o 

espetáculo, cada vez mais mercadológico. 

 Tentando-se aproveitar desse crescente sucesso midiático e comercial, a FIFA criou 

em 1997 a Copa das Confederações
22

, um torneio que reúne no ano anterior à Copa do Mundo 
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os campeões continentais, o atual campeão mundial e o futuro país-sede. Funciona como uma 

espécie de teste para o anfitrião, a fim de verificar o andamento das obras, acertar os últimos 

detalhes e projetar o que ainda falta ser entregue. Assim, utilizando-se de uma simples 

analogia, a Copa das Confederações seria o ensaio e a Copa do Mundo a apresentação da peça 

principal. 

 É interessante destacar que no ano de 2007, quando o Brasil foi escolhido como sede 

das duas competições, e também nos anos subsequentes até a Copa das Confederações, 

praticamente não havia rejeição à realização do Mundial. Pelo contrário, percebia-se apoio 

majoritário aos megaeventos, conforme revelavam as pesquisas de opinião
23

, muito em função 

do clima de prosperidade econômica e esperança que o país atravessava. O que muitas vezes 

não foi dito, porém, é que a partir do momento em que os governantes aceitaram receber as 

Copas eles tiveram que assinar uma Carta de Encargos, composta por exigências que, 

inclusive, violavam a Constituição Federal. 

 Não obstante, para legitimar o financiamento público de eventos privados, a imprensa, 

os grupos hegemônicos e os partidos políticos recorrem a uma série de discursos, tais como o 

da identidade nacional e a retórica do legado. Nota-se, então, no que concerne à herança dos 

megaeventos esportivos, que elaboram-se explicações enaltecendo os frutos que serão 

colhidos por toda a sociedade com a sua realização. Sendo assim, destacam-se dois tipos: o 

legado tangível (aspectos fisicamente observados, como as obras de mobilidade urbana e as 

reformas de estádios) e o intangível (o que se projeta com as Copas: marketing das cidades, 

turismo, dentre outros, difíceis de mensurar empiricamente).  

 A articulação futebol-política mostrou-se fundamental para que esse sonho fosse 

concretizado, na medida em que os governantes municipais, estaduais e federais se 

envolveram enormemente nessa iniciativa acreditando que, para além dos ganhos materiais e 

simbólicos, o Brasil se projetaria definitivamente como uma "grande nação" no cenário 

internacional. Para além desse programa nacionalista, porém, os estados da federação e as 

cidades-sede também enxergaram uma possibilidade ímpar de serem reconhecidos 

internacionalmente e sempre mostraram-se interessados em acompanhar de perto tais 
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acontecimentos, como tentaremos perceber nos discursos promovidos pelo jornal Estado de 

Minas, de Belo Horizonte. 

 Assim, desde as tramas e acordos políticos que foram costurados há anos, passando 

pelas profundas intervenções no espaço urbano para viabilizar os eventos e chegando às suas 

realizações propriamente ditas, estimularam-se emoções individuais e coletivas das entidades 

e dirigentes esportivos, dos governos, dos meios de comunicação, das empresas 

patrocinadoras, dentre outras. 

 Hoje, portanto, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo são consideradas 

megaeventos esportivos, porque ambas possuem fins lucrativos e necessitam minimamente de 

uma estrutura para acontecer. Por exemplo, existem enormes gastos para a sua grandiosa 

produção e a audiência maciça rende anúncios caríssimos aos veículos de comunicação. São 

recorrentes os painéis publicitários dentro das chamadas arenas, bem como outras distrações 

visuais, tais como músicas, telões, "líderes de torcida", entre outros, que ajudam na 

construção de um torcedor cada vez mais "planetário", desenraizado. 

 Em que pese o seu referido caráter globalizante, os megaeventos esportivos também 

são momentos singulares nas trajetórias dos Estados nacionais, marcados por relações de 

dominação e protagonizados por agentes com interesses diversos. Dentre tantos atributos 

vistos no esquema de Maricato, a título de organização, desmembramos a nossa exposição em 

três partes que estão tematicamente interconectadas e seguem respectivamente a lógica: 

cidade; estado de Minas e Estado brasileiro; nação. 

 No capítulo 1, situamos o jornal Estado de Minas como promotor do "show midiático" 

em Belo Horizonte durante os últimos anos, na tentativa de torná-la uma "cidade-espetáculo", 

conceito proposto por Fernanda Sánchez e inspirado na clássica "sociedade do espetáculo" de 

Guy Debord.
24

 Elucidamos como a realização das Copas de 2013 e 2014 possui ligação direta 

com o processo de reprodução do capital, cuja forma de apropriação de recursos públicos 

segue uma tendência inaugurada pelos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992. 

 No capítulo 2, por meio da cobertura jornalística, evidenciamos as relações de poder 

ao longo do período preparatório e da realização dos torneios em uma escala macro. Logo, 

estudamos preferencialmente a atuação da FIFA junto aos seguintes órgãos governamentais: 

governo de Minas Gerais e Estado brasileiro. Nesse sentido, foi possível notar as 

transformações na paisagem urbana por meio das obras "padrão FIFA", as tendências 
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mercantilizantes e militarizadoras dos megaeventos esportivos, bem como o debate em torno 

da soberania nacional e do legado. 

 No capítulo 3, problematizamos a questão da identidade nacional (ou momentos de 

identificação) e verificamos a validade do futebol como o principal símbolo da nação, 

matizando o discurso da "pátria de chuteiras". Para tal, foi necessário analisar as mudanças de 

comportamento do torcedor com a Seleção Brasileira ao longo do tempo, bem como o atual 

processo de elitização do esporte bretão. Paralelo a isso, entendemos a pluralidade de pautas, 

símbolos e sentidos de representação política mobilizados pela juventude em 2013, versus o 

não engajamento dos jogadores canarinhos. No bojo desses acontecimentos, discutimos o 

esvaziamento das manifestações em 2014 e a surpreendente politização da sociedade durante 

o Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

CAPÍTULO 1: OS MEGAEVENTOS ESPORTIVOS E A CIDADE-ESPETÁCULO 

 

a) O "grande jornal dos mineiros" anuncia: "A cidade, enfeitada como uma noiva, 

deseja ser reinaugurada" 

 

Bom dia Belo Horizonte! Abra sem pressa seu sorriso feito luz e deixe-o 

debruçar preguiçosamente sobre a montanha e descer, harmonioso, ao 

encontro da eterna e perplexa admiração. Revele-se novamente no fascinante 

desfile de pétalas rosas, brancas, amarelas e nas imponentes e verdes copas, 

anfitriãs de gorjeios e trinados. Leve a fantasia dos poetas e a admiração de 

convidados a vagar pela nobreza estética de paredes neoclássicas, pelo 

entremeio de linhas curvilíneas do esnobe modernismo. Orgulhe-se, Belo 

Horizonte, da intensidade urbana, festiva e agradecida por pertencer a ti; do 

burburinho excitado de vozes e idiomas em cantos e recantos 

indubitavelmente sedutores. Boa tarde, Belo Horizonte! Mire-se no pôr do sol 

e diga-nos, sem parcimônia ou modéstia alguma: "Sou linda!".
25

 

 

 Inicialmente, de maneira genérica, pode-se pensar que as cidades representam as 

economias regionais, de modo que a acumulação e concentração de capitais favoreceu o seu 

crescimento, fazendo com que pequenas aldeias se transformassem em grandes aglomerados 

urbanos, conforme se deu em Belo Horizonte, por exemplo. Os maiores catalisadores deste 

impulso citadino foram a agricultura, o comércio e os transportes, atividades que aumentaram 

a dependência entre os seus habitantes. 

 Além disso, importa saber que os esportes tiveram uma disseminação a partir da 

explosão das cidades, ainda que também tenham se espalhado pelo interior. Foram nos 

grandes centros urbanos que se ofereceram um conjunto de condições para o desenvolvimento 

do futebol, tais como: "uma grande e concentrada massa populacional para jogar, assistir e 

consumir produtos relacionados ao espetáculo esportivo".
26

 Reciprocamente, o esporte 

influenciou o processo de urbanização, acelerando diversas mudanças no ambiente citadino. 

De acordo com Cleber Dias: 

Muitas pesquisas brasileiras têm destacado a afinidade entre o desenvolvi-

mento dos esportes e a urbanização das regiões onde tal processo foi realiza-

do. Segundo tem sido argumentado, entre as décadas finais do século XIX, 

mas especialmente a partir dos anos iniciais do XX, populações de algumas 

cidades brasileiras vivenciavam uma nova experiência urbana, marcada por 

ideais de velocidade, dinamismo e inovação. Essa nova ambiência urbana 

teria em larga medida favorecido o florescimento do gosto por esportes. Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Aracaju, Recife e Natal são algumas das 
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cidades cujas experiências esportivas têm sido estudadas sob esse ponto de 

vista.
27

 [Grifo nosso]. 

 

 Isso posto, nos ocuparemos na análise de um material produzido pela Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte, através da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o 

Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), que foi divulgado em forma de exposição e 

também se desdobrou em um livro. O lançamento da obra intitulada: Belo Horizonte F. C. - 

trajetórias do futebol na capital mineira
28

, compôs uma série de eventos de marketing, 

promovidos durante a realização dos megaeventos esportivos em Belo Horizonte. 

 A princípio, faz-se mister alguns apontamentos sobre o Museu Histórico da cidade, 

que em 2013 completou 70 anos de existência. Fernanda Sánchez acena para a importância de 

monumentos como esse na lógica da cidade-espetáculo: "Um grande edifício para fins 

culturais, nesse caso um grande museu é transformado em ícone da renovação; nas palavras 

dos gestores do projeto, 'uma alavanca' que vai desencadear todo um conjunto de 

transformações para a área".
29

 

 Tudo começou através de uma iniciativa da Prefeitura de BH, que convidou o 

historiador e jornalista mineiro Abílio Barreto para organizar, em 1935, o Arquivo Geral da 

cidade. Por conseguinte, foi sendo recolhido um acervo capaz de montar uma memória oficial 

da jovem capital mineira, sendo inaugurado um museu em 1943, com o apoio técnico e 

financeiro do prefeito Juscelino Kubitschek. 

 Abílio foi homenageado em 1967, tendo seu nome eternizado naquele espaço pelo 

qual tanto trabalhara levantando documentos e reconstruindo o passado mineiro, ainda 

moldados nos escritos políticos oficiais. Localizado no casarão da antiga Fazenda do Leitão, o 

MHAB foi revitalizado a partir de 1993 e uma década mais tarde adquiriu finalmente uma 

nova função educativa e cultural na cidade. Tornou-se, então, referência para se tratar das 

múltiplas memórias, cito aquelas consideradas marginais pela historiografia, chegando nos 

nossos dias a contar com inúmeras exposições permanentes e itinerantes sobre temas do 

cotidiano da metrópole e de seus habitantes. Em outras palavras: 

Ao criar o Museu Histórico de Belo Horizonte, Abílio Barreto iniciou, na 

capital mineira, um novo modo de colecionar que, embasado em 

conhecimento técnico, inspira, até os dias atuais, a confiança de muitos. Se, 

inicialmente, os objetos que aqui chegaram eram dados como documentos e 
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provas, confirmadores dos acontecimentos, na atualidade, esses objetos, 

plenos de memória e significados, agregam a cultura material que lhes é 

intrínseca, aliada ao valor de pertencimento.
30

 

  

 Sobre a circulação das ideias no espaço museográfico para o público em geral, 

segundo dados a nós fornecidos pelos próprios autores
31

, a visitação total da exposição 

(setembro de 2012 a julho de 2014) foi de 15.168 pessoas. No ano de 2013, 959 visitantes 

compareceram no mês de maio, 664 em junho (mês em que ocorreu a Copa das 

Confederações) e 767 em julho. Já em 2014, maio contou com 702 espectadores, e nos meses 

da realização do Mundial os dados são bastante parecidos: em junho foram 550 pessoas e, em 

julho, 585. Vale a pena ressaltar que os números divulgados correspondem apenas àqueles 

que assinaram o livro de presença durante a exposição, o que não revela efetivamente o total 

de frequentadores do local no período. 

 Para além dos dados quantitativos, denota-se claramente a intenção de propagandear a 

cidade aos turistas que passassem por ela, utilizando-se da estratégia de assegurar a profunda 

identificação de BH com o futebol. Sendo assim, lemos no primeiro capítulo da obra: 

Em um momento no qual grandes eventos internacionais, como a Copa das 

Confederações e a Copa do Mundo, despertam ainda mais o interesse da 

população para o tema e atraem os olhares externos, por que não discutir esse 

fenômeno esportivo no contexto da capital mineira?
32

 

 

 É com essa indagação que os historiadores Letícia Dias Schirm e Raphael Rajão 

Ribeiro iniciam a explanação da obra a ser divulgada aos turistas, certos de que não haveria 

ocasião mais propícia do que aquela para examinar o futebol em suas variadas dimensões. O 

livro divide-se em temáticas que explicam a paixão do belo-horizontino pelo jogo de bola e a 

estreita relação entre o nascimento de uma nova capital e a introdução de uma prática 

esportiva modernizadora e cosmopolita. 

 Dessa forma, desde o início do século XX, a história de BH confunde-se com a do 

futebol: influenciaram-se na constituição do tecido urbano, no surgimento de memórias 

coletivas e particulares (paixões e identidades), bem como na divulgação midiática das 

práticas esportivas. Por meio da disponibilização de um valioso acervo público e privado 
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(jogadores, clubes, torcedores e imprensa), a exposição contribuiu enormemente para 

compreender o futebol "além das quatro linhas". 

 De maneira introdutória, pode-se dizer que a imprensa esportiva belo-horizontina se 

desenvolveu ao longo dos anos por meio de incontáveis exemplares de jornais, revistas, bem 

como transmissões radiofônicas e televisivas. Tais registros nos levam à compreensão do 

imaginário de cada época, como verificado nas primeiras publicações da revista Vita, em 

1913, na qual o futebol já anunciava o seu caráter modernizante, influenciando na adaptação 

da moda estrangeira à juventude local. Contudo, o primeiro jornal esportivo da cidade, 

propriamente dito, foi O Foot-ball, lançado em 1917 na intenção de incentivar as práticas 

atléticas entre os cidadãos. Além dos periódicos, a Rádio Itatiaia mostrou-se uma grande 

incentivadora das coberturas esportivas e suas notícias. 

 Também o poder público sempre mostrou-se interessado em acompanhar de perto tais 

acontecimentos. No prefácio do livro Belo Horizonte F. C., escrito pelo então prefeito de Belo 

Horizonte, Marcio Araujo Lacerda, corroboramos a estreita ligação entre futebol e política, 

manifestada no firme interesse de uma repercussão positiva que os megaeventos trariam para 

a cidade. Destacamos um trecho no qual fica explícito esse objetivo: 

O esporte é, na sua essência, aos olhos do poder público, um passatempo 

produtivo, uma atividade educativa e formadora, uma interação saudável 

entre pessoas, um atrativo turístico, tudo isso com um fundo de ação cultural. 

Nesse sentido, é um pouco de lazer, educação, saúde, turismo e cultura. É um 

dos pontos vivos da sociedade, que fazemos questão de manter em voga, em 

movimento.
33

 

 

 Esse supracitado "fundo de ação cultural" do futebol para o povo mineiro pode ser 

visto tanto nas partidas dos times profissionais, quanto nos campeonatos disputados na várzea, 

ambos constituintes de identidades sociais e paixões afloradas nas memórias das gentes. Por 

isso, Lacerda entende que o esporte bretão trata-se de "um dos pontos vivos da sociedade", na 

medida em que simboliza uma apropriação do espaço público e confere um significado 

especial ao viver na metrópole. Percebemos que o lazer, na fala do prefeito, deve ser 

canalizado pelo poder público, servindo de atrativo turístico e possibilitando o convívio da 

tolerância e das diversidades, tal qual assistimos durante o espetáculo de congraçamento entre 

as nações proporcionado nesse período. 

 Sendo assim, desde o início, devido à intenção de inserir-se no progresso nacional e 

internacional de urbanização crescentes, foi delegado aos esportes uma tarefa ainda mais 
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especial em Belo Horizonte. Era preciso, pois, encontrar espaços para que essas práticas 

inovadoras pudessem se desenvolver. Após algumas tentativas fracassadas de outras 

modalidades esportivas, o futebol logo se enraizou na cultura citadina, tornando-se uma 

verdadeira mania entre os habitantes. Interessante notar que o próprio Abílio Barreto, 

mencionado anteriormente, declarou surpreendido: "não temos lembrança de nenhuma outra 

iniciativa lançada em Belo Horizonte e cuja aceitação imediata e rápido desenvolvimento se 

possam comparar à do futebol".
34

 

 Introduzido na capital pelo estudante Victor Serpa, representante de uma elite branca 

que via no esporte uma forma de propagar a sua sociabilidade requintada, rapidamente o 

futebol foi sendo capitaneado pelo poder público. Alguns times, como o América, por 

exemplo, além de serem formados por jovens da classe alta belo-horizontina, contavam com 

uma enorme influência política e recebiam incentivos para incrementarem seus quadros. 

 De modo particular, ao atingir mais adeptos e a consequente profissionalização, vemos 

que a partir da década de 1960, muito em função da inauguração do segundo maior estádio do 

mundo à época, o Mineirão, o futebol da capital apareceu nacionalmente e afirmou-se como 

um verdadeiro fenômeno de massa. Seja em relação aos times profissionais, como também 

aos amadores, o jogo de bola certamente ocupa o topo na preferência das opções de lazer dos 

belo-horizontinos, estando emaranhado na alma mineira. Resumindo: "é impossível escrever a 

história de Belo Horizonte sem páginas dedicadas à memória do futebol".
35

 Não importa se 

jogando ou assistindo, o futebol guarda aspectos socioculturais que vão muito além de uma 

simples prática esportiva. Talvez por isso, a recente realização da Copa das Confederações e 

do Mundial tenha sido encarada como uma oportunidade única de mostrar essa cidade que 

"respira futebol" no plano internacional. 

 Com mais de 120 anos de história, BH começou a abrir as portas para o mundo no 

século passado por meio de uma iniciativa do governo, juntamente com o setor privado. 

Primeiramente, define-se o início da década de 1990 como o ponto de partida da 

internacionalização da cidade, na tentativa de prepará-la para receber grandes eventos, atrair 

negócios e fomentar o turismo. Isso aconteceu através da instalação de placas em inglês e 

espanhol, a fim de indicar os principais pontos turísticos da capital, tais como a Pampulha, a 

Praça da Liberdade e o famoso polo da moda no bairro Barro Preto.
36
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 No ano de 1994 foi realizado o primeiro Festival Internacional de Teatro Palco e Rua 

(FIT-BH), que se tornou algo constante num intervalo de dois anos, atraindo artistas de vários 

países. Também na área cultural, em 1999 aconteceu o Festival Internacional de Quadrinhos 

(FIQ), igualmente bianual e organizado pela Fundação Municipal de Cultura.
37

  

 Com relação aos eventos de cunho político e econômico, em maio de 1997 a capital 

mineira sediou o Encontro das Américas - Área de Livre Comércio das Américas (Alca), 

recebendo presidentes e ministros de 34 países, bem como cerca de 2 mil empresários. Já no 

século XXI, particularmente no final de 2004, Belo Horizonte mais uma vez foi a sede de um 

importante encontro das Américas, dessa vez o Mercosul.
38

 

 Dois anos mais tarde, ocorreu ali a 47ª Reunião Anual do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), contando com 7 mil participantes de 47 países das Américas e do 

Caribe. Interessante sublinhar a participação de um dos mais renomados cantores e 

compositores mineiros nesse evento. Milton Nascimento deu o tom que embalou a recepção 

dos visitantes, através do refrão de uma das suas interpretações mais populares: "Sou do 

mundo, sou Minas Gerais". Com isso, ficava explicitamente demonstrada a histórica 

necessidade de autoafirmação do estado perante o mundo, através da exaltação dos valores e 

espírito mineiros. Em 2007, aconteceu em BH a Ecolatina (Conferência Latino-Americana 

sobre Meio Ambiente e Responsabilidade Social).
39

 

 Por último, os anos de 2013 e 2014 simbolizaram a concretização desse sonho belo-

horizontino de se internacionalizar definitivamente. Como já sabemos, o Gigante da 

Pampulha foi um dos palcos da Copa das Confederações, mas outros eventos mundiais, dessa 

vez religiosos, realizaram-se na capital mineira. No mês de julho de 2013 a cidade recebeu 

milhares de jovens estrangeiros participantes da Semana Missionária, ou Pré-Jornada, em 

preparação para o evento maior no Rio de Janeiro, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).
40

 

 Nenhum desses eventos anteriormente citados, porém, tiveram tamanho impacto 

turístico e logístico quanto a realização de uma Copa do Mundo na cidade de Belo Horizonte. 

A partir do dia 13 de junho de 2014, com o primeiro jogo no Mineirão entre Colômbia e 

Grécia, o que se viu na capital mineira daí em diante foram dias que jamais serão esquecidos 

na memória dos torcedores, jogadores, dirigentes, repórteres, políticos, enfim, todos os 
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personagens participantes do maior torneio esportivo do planeta. BH tornou-se, portanto, 

destaque em blogs, TVs, jornais e sites de várias partes do mundo.
41

 

 Observaremos, então, neste capítulo, de que forma a capital mineira foi bem sucedida 

em sua tentativa de revitalização e abertura para o mundo durante os megaeventos esportivos 

de 2013 e 2014, como também os pontos nos quais tal "missão" falhou.
42

 Entendemos que 

Belo Horizonte se preparou seguindo a lógica da cidade-espetáculo, conceito trabalhado por 

Fernanda Sánchez em seu livro: A reinvenção das cidades para um mercado mundial. Na 

obra, a autora analisou prioritariamente as campanhas das últimas décadas em torno das 

"inovações urbanas" de Curitiba e Barcelona e encontrou algumas características em comum, 

que buscaremos verificar no caso belo-horizontino: 

As significativas semelhanças entre as políticas urbanas de Curitiba e 

Barcelona, como exemplares das cidades-espetáculo dessa virada de século, 

estão relacionadas, sobretudo, a um contexto histórico de mudanças 

mundiais, no qual a mercantilização do espaço se intensifica e atinge um 

novo patamar. Nesse contexto, o espetáculo é parte central das estratégias de 

venda das cidades. Assim, versões bem próximas aos processos de renovação 

urbana espetacularizada, identificados nessas duas cidades, podem ser 

encontradas em muitas outras cidades reinventadas para um mercado 

mundial.
43

 

 

 Inicialmente, porém, é preciso conceituar brevemente o que vem a ser uma cidade-

espetáculo: "A noção de cidade-espetáculo, dessa espetacularização das intervenções na 

cidade, remete aos elos entre as práticas contemporâneas de modernização urbanística, os 

interesses políticos em cena e a relação dos governos com a mídia".
44

 Eis, pois, os processos 

históricos associados às transformações de uma cidade em espetáculo: 

A construção mítica da imagem dos líderes urbanos, o encontro entre 

cultura e economia, a instrumentalização da arquitetura e do urbanismo 

nas práticas espaciais contemporâneas, a "gentrificação" como parte da 

agenda social da renovação urbana, a captura do multiculturalismo como 

tema domesticado, a utilização dos grandes eventos como metáforas 

poderosas das cidades empenhadas em vencer.
45

 [Grifo nosso]. 
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 De uma maneira ou de outra, todos esses pontos serão abordados nesta dissertação, 

seja neste capítulo especificamente ou nos próximos de maneira pulverizada. 

 

b) O nome da conciliação: Marcio Lacerda 

 

 Com relação à construção de lideranças locais, Sánchez aponta que aconteceu de 

forma quase mitológica com os prefeitos das cidades de Barcelona, Pasqual Maragall (1982-

1997) e Curitiba, Jaime Lerner (1971-197 4, 1979-1983, 1989-1992). Isso porque os 

resultados positivos das remodelações urbanas foram imediatamente atribuídos pela mídia a 

esses personagens mais técnicos do que políticos, dotados de uma preocupação racional, 

social e empreendedora. Em suma: "um homem independente, distanciado sagazmente tanto 

dos conservadores como dos radicais de esquerda, com reconhecido prestígio profissional e 

com um discurso arrebatador!".
46

 

 Guardadas as devidas proporções com os casos de Barcelona e Curitiba, nos quais a 

atuação dos prefeitos repercutiu de forma espantosa devido ao sucesso imediato de seus 

projetos, podemos trazer esse mesmo discurso para Belo Horizonte. Marcio Araújo de 

Lacerda foi prefeito por dois mandatos seguidos (2009-2012, 2013-2016), governando a 

cidade durante todo o período correspondente aos megaeventos esportivos. 

 Analisando brevemente o seu currículo, vemos que cursou eletrotécnica no Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) e formou-se em 

administração na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em seguida, dedicou-se ao 

ramo empresarial de telefonia, e seu prestígio na área seria utilizado em seguida para assumir 

a carreira política. Atuou na campanha presidencial de Ciro Gomes em 2002 e depois foi 

nomeado seu secretário-executivo no Ministério da Integração Nacional, do primeiro governo 

de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2007, foi nomeado secretário estadual de Desenvolvimento 

Econômico de MG, no governo Aécio Neves, mas deixou o cargo em 2008 para disputar a 

Prefeitura de BH.
47

 

 Observamos que, desde o início dessa campanha, o jornal Estado de Minas buscou 

associar a imagem de Marcio Lacerda (PSB) à de um homem capaz de realizar grandes feitos 

na capital justamente pelo seu caráter conciliador, visto que conseguiu um feito histórico local 

ao obter o apoio inédito do PT (então prefeito Fernando Pimentel) e do PSDB (então 
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governador Aécio Neves) na sua primeira candidatura ao Executivo municipal. Assim, vale a 

pena retomar as conclusões de um estudo feito por Luiz de Oliveira e Natália de Resende a 

esse respeito: 

Em primeiro lugar, verifica-se a centralidade dos meios de comunicação em 

suas duas dimensões. A mídia serviu como forma de revelar o conflito 

existente e os impasses na candidatura de Lacerda. Ao mesmo tempo, o 

Estado de Minas não foi apenas um espaço para que os candidatos e os 

líderes políticos pudessem obter visibilidade, foi também um ator político 

participando no cenário, de forma implícita em defesa da aliança (...) Quanto 

à cultura da mineiridade, tomou-se o termo como um mito, ao qual através da 

utilização da memória personificam personagem como Tiradentes e Tancredo 

Neves, tornado todo o passado uma ação presente, nas quais características 

como, a moderação, conciliador, a capacidade de acomodar-se às 

circunstâncias, a habilidade e a paciência são usadas como objetos políticos. 

O político mineiro se apresenta como tal, ao empregar o discurso da 

mineiridade para produzir uma imagem social do mineiro, conseguindo 

assim, uma legitimação, tanto em âmbito local como nacional. Assim fica 

evidente nas notícias publicadas no Estado de Minas a referência à 

candidatura de Lacerda como um projeto de convergência nacional em que os 

interesses dos mineiros estariam acima das divergências entre tucanos e 

petistas, um projeto conciliador. Construído como estratégia dos articuladores 

da campanha de Lacerda – Aécio e Pimentel – o discurso da mineiridade foi 

assumido pelo Estado de Minas e contribuiu para reforçar a necessidade de 

uma aliança na disputa eleitoral.
48

 

  

 Esse tipo de liderança acima da política partidária torna-se fundamental para a 

concretização das transformações urbanas nas cidades-espetáculo. De acordo com Fernanda 

Sánchez, dessa maneira pode-se esvaziar o papel dos partidos na definição dos projetos e, 

assim, o governante será capaz de atuar acima das paixões, encarnando ao mesmo tempo a 

trégua e o consenso. Além disso, vimos como o discurso da mineiridade foi utilizado de 

forma mitológica para colocar os interesses da cidade acima de todos os outros. 

 Após sua vitória nas urnas, Marcio Lacerda governou a capital mineira ao longo de 

oito anos, tendo sido mais de uma vez escolhido como "o melhor prefeito do Brasil".
49

 Dentre 

as realizações desse período, destacaram-se as obras de infraestrutura, mobilidade urbana e 

política habitacional, intimamente relacionadas à realização dos megaeventos esportivos na 

cidade. Por meio das parcerias público-privadas, foram trazidos métodos e conceitos 

inovadores para a administração pública, ampliando e modernizando Belo Horizonte. 

 Assim, a cidade passou por uma grande transformação em sua estrutura física. Dentre 

as obras de mobilidade urbana, destacou-se a implantação do BRT (Bus Rapid Transit), 
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estrategicamente denominado Move. A intenção era estabelecer um eixo de ligação entre as 

diversas regiões de Belo Horizonte, mas sabe-se que os resultados não foram o que a 

população esperava. Já a construção do Centro de Operações, empreendimento com alta 

tecnologia, segurança e acessibilidade, permitiu a integração de diversos serviços da 

Prefeitura – a exemplo da BHTrans, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) e 

Guarda Municipal – com órgãos estaduais e federais. A Prefeitura informou, ainda, que o 

Centro aprimoraria a administração e a segurança do trânsito, por meio de um modelo de 

controle integrado de videomonitoramento. 

 Além dessas obras, diversas outras foram executadas nas principais avenidas da 

cidade. Lacerda ampliou o programa "Vila Viva" de urbanização de favelas e lançou o 

"Movimento Respeito por BH" que, com o discurso de "moralizar" o uso dos espaços 

públicos na capital, serviu como pretexto para a Prefeitura aumentar a arrecadação com 

multas, limitar as possibilidades de uso dos espaços da cidade e perseguir comerciantes de 

rua, tais como artesãos, pipoqueiros
 
e engraxates.

50
 

 A prefeitura, por outro lado, afirmava que o objetivo da investida não era arrecadar, 

mas sim melhorar a qualidade de vida dos habitantes da cidade. A gestão também foi acusada 

de higienismo já em seu início, ao proibir o ingresso de animais, bicicletas, bolas e petecas 

nos parques de BH. Dessa forma, o esforço de Lacerda em proceder uma reforma cosmética 

do espaço urbano visando a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014 

começava a ser evidenciado. 

 Em 2009, foi sancionado um Decreto Municipal
51

 que proibia "eventos de qualquer 

natureza" na recém remodelada Praça da Estação, buscando evitar depredações e atos de 

vandalismo anteriores aos megaeventos. Em resposta, foi criada a "Praia da Estação", um 

movimento apartidário que visava ocupar esse espaço com encontros, discussões e banhos de 

sol, e que forçou o prefeito a revogar o Decreto menos de 6 meses depois de ter entrado em 

vigor.
52

 Porém, a Praça passou a ser utilizada pela Prefeitura como um local de transmissões 

dos megaeventos esportivos de 2013 e 2014 para cerca de 15 mil pessoas, patrocinado pela 

multinacional Coca-Cola, o que forçou a expulsão dos ambulantes locais.
53

 Atualmente, a 

Praça da Estação ainda funciona como um espaço simbólico de resistência dos coletivos 
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populares contra as políticas higienistas e se tornou também um ícone de luta em defesa da 

democracia. 

 Ademais, em 2010 houve a regulamentação do novo "Código de Posturas do 

Município de Belo Horizonte"
54

, cuja campanha havia sido feita sem licitação pelo seu filho, 

Tiago Lacerda, e foi apresentado à população sem qualquer debate aprofundado. Embora 

apresentado pelo jornal Estado de Minas como um avanço, o Código pode ser entendido mais 

como uma estratégia do prefeito "limpar" as ruas da capital, impondo restrições ao uso do 

espaço público, como o longo embate travado por ele contra a tradicional Feira de Artes e 

Artesanato da Avenida Afonso Pena, a Feira Hippie.
55

 

 Ressaltamos, então, que os moradores foram muitas vezes colocados em segundo 

plano e até mesmo ignorados pelo poder público, sendo que as melhorias visavam impactar de 

forma positiva os visitantes, estrangeiros ou não, que viessem aos megaeventos. Mais do que 

as alterações no interior das chamadas arenas esportivas, que evidenciaremos em um outro 

tópico, é preciso salientar que as medidas impostas pela FIFA e acatadas pelo governo 

brasileiro transformaram substancialmente as relações sociais no ambiente citadino cotidiano. 

A esse respeito, é interessante observar o comentário de Euclides Couto sobre a capital 

mineira: 

Enquanto a cidade fetichizada dos negócios, dos espetáculos e do futebol 

ressignifica seus espaços e seus símbolos, a cidade real, dos torcedores 

anônimos, reluzentemente evidenciados pelas câmeras de domingo, 

contraditoriamente, se digladia, de segunda a sexta-feira, na retranca 

intransponível dos congestionamentos, tais como o futebol, representantes 

alegóricos da metrópole. Se o interesse policlassista e multiétnico despertado 

pelo futebol brasileiro permitiu a essa prática alcançar um nível de 

desenvolvimento privilegiado, o mesmo não ocorreu com o espaço urbano 

belo-horizontino, onde significativa parcela de seus habitantes permanece 

virtualmente na linha do impedimento, que demarca o direito à cidade.
56

 

 

 Logo, é importante ter em vista que as disputas em torno do futebol vão muito além 

dos acontecimentos dentro dos gramados. Em sua dimensão "extra-campo", o esporte possui 

essa capacidade de alterar a convivência no tecido urbano, no qual os detentores de capital 

interagem relativamente em condições de igualdade com os detentores de coerção, 

estabelecendo uma "coerção capitalizada". 
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 De maneira geral, as autoridades locais responsáveis pelos megaeventos da FIFA 

entendiam que a Copa das Confederações teria um caráter mais local e o grande evento de 

2014 seria fundamental para a exposição da cidade no turismo internacional. De acordo com o 

secretário de Estado Extraordinário para a Copa, Tiago Lacerda, a "hospitalidade mineira" 

faria a diferença positivamente durante o Mundial, contribuindo para o intercâmbio e a 

capacitação nas áreas de negócios, cultura e relações entre diferentes povos. A perspectiva de 

Lacerda era de que as obras do evento deixassem o legado de um novo tempo para Belo 

Horizonte, favorecendo a população de um modo geral, como seu pai havia dito antes. De 

acordo com sua avaliação otimista após o término da Copa das Confederações: 

Quem se surpreendeu com a Copa das Confederações vai se surpreender 

ainda mais. O Mundial é um evento muito mais grandioso e o clima toma 

conta de toda a cidade. E vai mudar Belo Horizonte. A gente pode observar 

torcedores caracterizados de todo o mundo, é muito bonito e alegre. Será bom 

até para a geração de empregos.
57

 

 

 O Estado de Minas salientou, então, o importante papel de BH, líder entre as 12 

cidades-sede na conclusão das obras previstas para o Mundial de 2014. O jornal apontou que 

a prefeitura da capital finalizou 96% das intervenções urbanas, cumprindo o índice da "matriz 

de responsabilidades" quase por completo. Percebe-se, portanto, uma aproximação político-

ideológica do EM com a situação governista, através de uma valorização excessiva do 

trabalho realizado pelo prefeito Marcio Lacerda, que proferiu o seguinte discurso à época das 

inaugurações (véspera da abertura da Copa): "Sempre fiz questão de ressaltar que todas as 

obras, sem exceção, seriam e serão benefícios permanentes para os nossos moradores".
58

 

 Esse "clima" do Mundial afetou a Prefeitura de Belo Horizonte, juntamente com o 

governo de Minas, que lançaram um plano para atender aos estrangeiros, resumido em guias 

trilíngues com informações e orientações diversas sobre futebol e turismo. Essa foi uma das 

estratégias adotadas que visavam propagandear internacionalmente a metrópole, além das 

cidades do interior do estado com potencial turístico, como Ouro Preto, Mariana, São João 

del-Rei e Tiradentes, dentre outras. 

 Não somente o poder público, como também a iniciativa privada se mobilizou. Em um 

shopping center da cidade, além das exposições de fotos e artesanatos, foram criadas ações de 

atendimento bilíngues voltadas para orientar os turistas sobre a cidade, a saber: agenda 

cultural, pontos turísticos e demais empreendimentos. Mais uma vez, a aposta dos 

comerciantes estava pautada no bom acolhimento oferecido pelos mineiros: "As promotoras 
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bilíngues estão instruídas a recebê-los de braços abertos, com a típica hospitalidade 

mineira",
59

 afirmou a gerente de marketing Carolina Vaz. Logo: 

A mineiridade tornou-se símbolo dessa hospitalidade, no momento em que as 

práticas relacionadas a tal fortalecem os laços sociais, criam e mantém 

vínculos entre os seres humanos, estabelecendo, assim, um padrão cultural 

característico da comunidade mineira para com as pessoas que visitam seu 

estado, em um regime de trocas.
60

 

   

 Outro empreendimento, dessa vez comandado pelo sócio-fundador da rede carioca 

Cama e Café, há dez anos no mercado de aluguel de imóveis, anunciou com satisfação a 

chegada da empresa a BH, já em 2013. Segundo atestara Carlos Magno Cerqueira: "Após a 

Copa vamos continuar operando em Minas, estado sinônimo de hospitalidade".
61

 

 Por falar em hospitalidade, a própria organização da Copa se aproveitou dela na 

adoção de uma prática já comum em megaeventos esportivos: a utilização de pessoas 

voluntárias para ajudar os turistas que chegam às cidades-sede. O Estado de Minas frisou que 

mineiros de idades, formações e interesses diversos participaram dessa experiência. Algumas 

mais jovens se inscreveram pelo fato de poderem conhecer outras culturas sem sair do estado, 

ou mesmo procurar novas oportunidades profissionais. Enquanto isso, outras mais velhas 

simplesmente encaravam como uma chance de conviver com pessoas diferentes, como foi o 

caso de Malvina Palhares, 62 anos. Acostumada com o voluntariado em outras áreas, ela 

conta que trabalhou pela primeira vez em um evento esportivo. Responsável pela coordenação 

dos cerca de 900 voluntários do Mineirão durante a Copa das Confederações, distribuiu-lhes 

uniformes, alimentação, e vales-transportes. Empolgada, ela relatou: "Estou motivada pelo 

evento, por ver a satisfação nos olhos do meu filho, e empenhada em ver todos os visitantes 

irem embora bem impressionados com nossa cidade e o nosso povo".
62

 

 A respeito dessa atuação voluntária, sabe-se que muitas pessoas sentem-se honradas 

em poder contribuir e participar de alguma forma desses momentos únicos na história das 

cidades-espetáculo. Por outro lado, ficam igualmente felizes as entidades responsáveis pelos 

megaeventos, pois economizam bastante com despesas de funcionários para a sua 

organização. Vale a pena expor o comentário feito por Fernanda Sánchez acerca do mesmo 

modelo utilizado nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992: 
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O voluntariado atingiu a cifra dos cem mil no auge do período olímpico, 

fenômeno social questionado por algumas lideranças de organizações 

populares, que o identificaram como exército do projeto institucional, com 

uma participação programada, sem qualquer possibilidade de exercer a 

cidadania e a crítica.
63

 

 

 No caso de Barcelona, inclusive, curiosamente o próprio prefeito Pasqual Maragall 

aparecia nas campanhas em prol da adesão de voluntários para os Jogos. Misturando-se aos 

jovens nas imagens emblemáticas de multidões correndo pelas ruas da cidade, evidenciava-se, 

assim, o dito "exército" exposto na citação acima. Vestindo a mesma camiseta esportiva dos 

demais, Pasqual simbolizava o "voluntário-atleta-cidadão" que conclamava as pessoas a 

participarem da festa olímpica. Já em Belo Horizonte, não encontramos algum fato parecido 

relacionado à figura de Marcio Lacerda, um político notadamente mais reservado em suas 

atitudes e nem tão carismático quanto Maragall. 

 Passemos agora a uma outra manifestação da dita "hospitalidade mineira", mobilizada 

pela forte religiosidade católica presente no estado: 

A hospitalidade mineira foi muito além dos bares, restaurantes, hotéis e 

pontos turísticos. A maior tradição de Minas também abriu suas portas para 

os turistas: as igrejas. Templos promoveram, aos domingos, missas em 

diversos idiomas. Os estrangeiros ficaram satisfeitos e foram agradecer a 

Deus a oportunidade de conhecer o Brasil. As celebrações eucarísticas em 

espanhol, inglês, alemão e até em árabe fizeram parte da programação 

especial da Arquidiocese de Belo Horizonte. Os padres foram convidados 

pelos párocos e, geralmente, foram estrangeiros que já viviam em Minas.
64

 

 

 Mais um exemplo do acolhimento mineiro pôde ser visto na experiência intitulada: 

"BH Walking Tours". Um grupo de universitários fluente em diferentes línguas oferecia 

visitas guiadas aos turistas em torno da Praça da Liberdade. A intenção era ensinar um pouco 

da história da cidade aos visitantes, sem cobrar taxas pelo serviço. De acordo com os 

idealizadores, as doações eram espontâneas, mas acabaram representando um excelente 

retorno financeiro e, sobretudo, cultural.
65

 

 A Praça da Liberdade também concentrou parte do fluxo turístico que se hospedava na 

cidade. Sempre lotada, recebeu sotaques e idiomas dos mais variados tipos. Os prédios do 

Circuito Cultural chamaram a atenção pela arquitetura e pela reunião de 12 museus no mesmo 

espaço. Já na primeira fase do Mundial, o Circuito teve recorde de público, com quase 125 
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mil visitantes – a média mensal é de 60 mil. Os turistas ajudaram a ultrapassar a marca de 3 

milhões de visitantes desde a sua criação, em 2010.
66

 

 Por outro lado, regiões boêmias tradicionais da capital ficaram praticamente 

esquecidas durante o período das disputas futebolísticas. Foi o caso do bairro Santa Tereza, 

onde não houve investimentos nem da Prefeitura, nem dos comerciantes locais. Igualmente, o 

bairro Mangabeiras sentiu um esvaziamento face a outras edições de Copas do Mundo, 

quando turistas e moradores se concentravam para assistir às partidas. Somente cerca de 7 mil 

torcedores acompanharam aos jogos do Mundial de 2014 no Parque das Mangabeiras e 5 mil 

na Praça JK, por exemplo. Certamente faltou divulgação dessas regiões para os estrangeiros e 

sobraram promessas de atrações não cumpridas.
67

 

 

c) O "playground da burguesia" 

 

 Sabe-se que, numa cidade-espetáculo, a cultura se torna um grande negócio, a 

"mercadoria vedete",
68

 aliada fundamental do setor econômico no sentido de favorecer o 

processo de acumulação de capital através de inúmeras estratégias. Dito isso, depreende-se 

que: 

Essa convergência pode ser elucidada ao discutir, no plano teórico, uma série 

de processos e dimensões em que se casam o interesse econômico da cultura 

e as alegações culturais das elites econômicas, que cercam cidades como 

Barcelona, Bilbao, Paris, Baltimore, Boston, Berlim ou Lisboa com seus 

governos midiáticos; processos, por sinal, reeditados com agilidade em 

cidades latino-americanas como Buenos Aires, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte ou Curitiba. A análise desses processos mostra a existência de 

uma matriz conceitual e operativa comum na definição das estratégias 

urbanas contemporâneas.
69

 [Grifo nosso].  

 

 Destacamos algumas dessas estratégias comuns existentes nas cidades-espetáculo: 

centros culturais públicos ou privados, arquiteturas faraônicas, reabilitação de áreas urbanas, 

preservação de patrimônios históricos e, claro, os megaeventos. Sánchez aponta que tais 

características funcionam como "iscas", a fim de potencializar a realização dos grandiosos 

projetos urbanísticos. Essas operações, inclusive, despertariam o sentimento de pertença à 

cidade, orgulhando os seus cidadãos de tais feitos. 
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 Paralelo a isso, as estratégias também servem para diminuir os conflitos, as diferenças, 

ao passo que ocorre uma neutralização do espírito crítico através da atuação da mídia. Tudo 

porque a vida social surge como uma "afirmação da aparência" em um ritual muito bem 

engendrado, no qual é notória a alienação do citadino-espectador. Em outras palavras: 

Quanto mais ele contempla, menos vive; quanto 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. É por isso que o 

espectador não se sente em casa em lugar algum, pois o espetáculo está em 

toda parte.
70

 

  

 A citação acima de Guy Debord se refere ao conjunto social e às diversas relações 

entre os indivíduos numa "sociedade do espetáculo". Todavia, vale a pena salientar, ainda, 

que no caso do futebol propriamente dito, o torcedor-espectador é intrínseco ao esporte. 

Afinal de contas, torcer nada mais é do que contemplar, e não propriamente jogar. Ou seja, o 

ato de torcer por um time é por si só uma alienação consentida, uma atitude irracional, ou 

talvez uma forma de fuga, como veremos em um outro momento desse trabalho. Mas o que 

queremos destacar agora é a distância cada vez maior existente nas cidades-espetáculo entre, 

de um lado, os pobres que só observam os eventos e, do outro, os mais ricos que podem 

participar, comprando os caros ingressos para os jogos, por exemplo. 

 Assistimos, portanto, a um dilema interessante exposto pelo Estado de Minas durante 

os megaeventos esportivos: ao mesmo tempo em que as transformações na paisagem urbana 

despertaram nos habitantes de Belo Horizonte um sentimento de "patriotismo da cidade", 

também houve uma tendência ao desenraizamento e ao cosmopolitismo, moldados pelo 

"padrão FIFA". Esse tipo de integração sob o lema "todos juntos" faz parte da estratégia da 

entidade máxima do futebol de conceber o mundo como uma representação, promovendo uma 

"ilusão do encontro" e um "autismo generalizado", nos termos de Debord. Assim funciona o 

Mundial: torcedores que nunca se viram antes confraternizam-se como se fossem velhos 

amigos, sejam eles dos mesmos países ou não. 

 Ao propagandearem o "renascimento da cidade", as Prefeituras facilitam os caminhos 

para a atuação do capital internacional em uma escala local, cujos interesses econômicos se 

coadunam com os espaciais e os simbólicos. Ou seja: "É o governo municipal que se 

encarrega de dar ênfase ao potencial do empreendimento em termos de sua contribuição para 
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o incremento do turismo".
71

 Mesmo que haja um aprofundamento da desigualdade social, tais 

momentos são encarados como "alavancas para o desenvolvimento". 

 Vejamos o exemplo paradigmático das Olimpíadas de Barcelona, em 1992, embora as 

transformações tenham começado em 1986, quando da escolha da cidade como sede. 

Efetivamente, com a bem sucedida celebração dos Jogos, a cidade culminou 

um período de grandes investimentos e modernização urbana, que a colocava 

numa nova posição dentro das cidades europeias e, por conseguinte, também 

na escala mundial. A construção de infraestruturas de mobilidade interna e 

externa, novas infraestruturas de comunicação, grandes obras do complexo 

olímpico e desenho de novas áreas de centralidade foram os principais 

objetivos perseguidos. A atividade urbanística nas décadas de 80 e 90 foi tão 

intensa em Barcelona que se transformou num sintoma e num símbolo de 

revitalização urbana. É interessante observar que as próprias obras foram 

apropriadas pela imagem promocional e transformadas num autêntico 

espetáculo, o que também evitou críticas pelo grande incômodo e transtorno 

causados à população. Um bom exemplo é o anúncio publicado pelo Holding 

Olímpico, no qual, sob o slogan "Contemple o maior projeto europeu da 

atualidade", aparecia uma ilustração que mostrava uma paisagem 

interminável de guindastes de construção, ou mesmo os outdoors e anúncios 

publicitários com coloridos capacetes de obra.
72

 

  

 Vale lembrar que a mídia teve um papel crucial nessa empreitada: ao exibir com 

frequência o ritmo das obras e as mudanças radicais na geografia urbana, criou-se um clima 

de expectativa entre os citadinos sobre qual seria a próxima construção. Curioso, ainda, notar 

que muitas pessoas faziam questão de passear pelos canteiros de obras a fim de apreciar tais 

"espetáculos". 

 No caso específico de Belo Horizonte, a lógica de reestruturação urbanística não 

seguiu essa tendência de Barcelona, por exemplo, que aproveitou-se dos Jogos Olímpicos de 

1992 para renovar sua zona portuária decadente e transformar uma antiga área industrial em 

Vila Olímpica. Antes da competição internacional acontecer, a região da Catalunha era tida 

como uma das mais perigosas da Europa. Com o evento, investiu-se num transporte público 

de qualidade e nos serviços básicos, revitalizando substancialmente o cenário. 

 Vale a pena ressaltar, então, uma colocação feita por um repórter catalão que cobria os 

megaeventos de 2013 e 2014 em Belo Horizonte e foi entrevistado pelo Estado de Minas. 

Gabriel Sans, do diário Mundo Deportivo, comparou a mesma oportunidade histórica 

brasileira com o caso de Barcelona. Ao comentar sobre a nossa realidade, Sans disse que, 

mesmo vendo belos estádios, sempre lhe chamava a atenção o fato de existirem inúmeras 

favelas e casas abandonadas. Sendo assim, ele considerou válidas as manifestações nas ruas e 

                                                           
71

 SÁNCHEZ, Fernanda. "A cidade tornada espetáculo". In: SÁNCHEZ, Fernanda. A reinvenção das cidades 

para um mercado mundial. Chapecó: Argos, 2003, p. 509. 
72

 Ibidem, p. 528-529. 



41 
 

argumentou que era fundamental o governo local tirar proveito dos megaeventos, com o 

intuito de investir em serviços básicos para a população usufruir.
73

 

 Nesse sentido, entendemos que os turistas estrangeiros não se limitaram somente aos 

elogios no que tange à Copa brasileira. Alguns observaram os problemas internos vividos pela 

população local. O empresário francês Micael Momoun, de 60 anos, por exemplo, que já 

participa há algum tempo dos Mundiais, ficou surpreso com a quantidade de mendigos nas 

ruas de BH. Segundo ele: "Falta uma política social".
74

 Essa necessidade de enxergar as 

mazelas da população local pode ser constatada na fala de uma historiadora brasileira ao 

jornal Estado de Minas: 

 "Eventos internacionais deixam pontos positivos, pois reforçam os laços de 

identidade dos moradores com o seu lugar, elevam a autoestima e criam nas 

pessoas a necessidade de cuidar melhor da cidade. Com isso, a população 

pode usufruir melhor do que é seu", diz a historiadora Michele Arroyo. Mas 

há o lado negativo, adverte ela: o fato de a cidade receber obras de 

infraestrutura apenas em função de reuniões, campeonatos, festivais, 

espetáculos e eventos de destaque. "Já avançamos muito nessa questão, mas, 

antes de tudo, a cidade precisa estar preparada para quem vive nela", 

ressalta Michele.
75

 [Grifo nosso]. 
  

 Interessante notar, por exemplo, que nos dias de jogos ou shows nas Fan Fests 

(espaços de lazer da FIFA), quem tivesse problemas de saúde nas imediações da Pampulha 

poderia contar com a estrutura de socorro das ambulâncias e dos postos médicos da Copa do 

Mundo. Além disso, estavam disponíveis leitos para terapia intensiva, ortopedia e clínica de 

sete hospitais de referência, bem como outros sessenta leitos de hospitais menores. Curioso 

constatar que, na ausência desse esquema especial, os turistas que precisassem de atendimento 

teriam de recorrer ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas certamente encontrariam 

dificuldades. Ora, não é esse mesmo serviço que fica à disposição da população nas caóticas 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA's) durante o ano inteiro? 

 Assim sendo, diferentemente de Barcelona que aproveitou seu momento de sediar 

megaeventos esportivos para melhorar serviços essenciais à população, o que se viu em BH 

não foi, portanto, a transformação radical de alguma região degradante ou perigosa. Por isso, 

muitas foram as críticas ao prefeito por não contemplar regiões periféricas da capital nesse 

projeto de reestruturação urbana, tendo sido desperdiçada uma oportunidade ímpar para fazer 

chegar o desenvolvimento aos menos favorecidos socialmente. Pelo contrário, houve a 
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revitalização de dois locais já anteriormente frequentados pela classe média e elite belo-

horizontina: a Savassi e a Pampulha. 

 A região da Savassi ganhou uma nova centralidade, somando-se às atividades 

comerciais e de serviços um fundo de ação cultural e de lazer. Há de se ressaltar que foi o 

ponto de encontro fundamental para celebrar a comunhão entre os povos durante os jogos, 

uma espécie de "FIFA Fan Fest extraoficial". Um serviço interessante era oferecido aos 

turistas no bairro. Os estrangeiros foram contemplados com sessões de massoterapia ofertadas 

por deficientes visuais, gerando um profundo relaxamento e rendendo elogios por parte dos 

beneficiários da ação. Já um fato engraçado podia ser nitidamente percebido por aqueles que 

frequentavam o local em dias de jogos: uma espécie de azaração poliglota. Isto é, a paquera 

internacional "corria solta", seja através das mineiras que encantavam os visitantes pela sua 

beleza, ou por meio dos espertos rapazes belo-horizontinos que fingiam ser "gringos" para se 

darem bem com as turistas estrangeiras. 

 Adorado pelos turistas, o local naturalmente foi se consolidando em dias de jogos 

(transmissões em telões), registrando uma média diária superior a 23 mil pessoas, mesmo em 

dias sem partidas. Todavia, apesar desse inegável sucesso durante o Mundial, moradores de 

classe média/alta e comerciantes da região reclamaram da aglomeração e do tumulto gerados 

com as comemorações e acreditavam que a Savassi comportava apenas eventos de pequeno 

porte. 

 Entendida como um local de profunda atratividade turística e considerada um dos 

maiores legados da Copa (talvez a maior redescoberta de BH, segundo inferimos pelo 

discurso do jornal), a área passaria a ser melhor estruturada pelo poder público depois do 

torneio, por meio de um plano que corrigisse os problemas pontuais detectados (banheiros 

químicos insuficientes, por exemplo). Segundo a Prefeitura, era preciso adequar o uso do 

espaço às suas dimensões e localização, a fim de que o efetivo de segurança e a estrutura 

necessários pudessem atender às demandas de uma das regiões mais charmosas de BH. 

 A maior lição, portanto, consistirá em aproveitar a sinergia do Mundial e fazer da 

cidade, como um todo, um local preparado para receber bem, estimulando o turismo de 

eventos e de negócios. Com essa enorme presença de estrangeiros na Savassi, fomentou-se o 

debate sobre o futuro da região. Ou seja, resta saber qual será o legado definitivo desse ponto 

de encontro internacional: constantemente revitalizado para receber grandes eventos ou 

abandonado pelo poder público após a euforia de 2013 e 2014? 
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 Certo é que essa repaginação da Savassi foi altamente elogiada pelo jornal Estado de 

Minas, que destacou o fato desse espaço consagrado ter sido responsável por uma nova 

maneira de "fazer a cidade", tanto por parte dos turistas quanto dos próprios habitantes que 

redescobriram BH e se orgulharam dela. Fernanda Sánchez exemplifica através dos casos de 

Curitiba e Barcelona o que isso significa: 

Em Curitiba, por meio da imagem oficial da "Cidade de Primeiro Mundo", é 

construída a imagem de cidadãos complacentes e auto-satisfeitos com o 

lugar. Também em Barcelona as imagens cultivam um orgulho provinciano 

dos cidadãos com relação ao mundo: "mais museus e teatros que Paris", "twin 

towers como as de Nova York", "bosque-oasis no estilo do Hyde Park de 

Londres".
76

 

 

 No que concerne à realidade mineira, talvez o local mais próximo de receber elogios 

dos citadinos e turistas, parecidos com os expostos acima, tenha sido a região da Pampulha. O 

conjunto arquitetônico que envolve a lagoa é o exemplo mais clássico de monumento ideal 

para uma cidade-espetáculo se consolidar, por um motivo simbólico: foi considerado um 

Patrimônio Cultural da Humanidade pela ONU, em 2016. O complexo é composto por várias 

obras-primas do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, feitas a pedido do então prefeito da 

capital, Juscelino Kubitscheck, na década de 1940: "Oscar, nós vamos fazer um bairro, um 

bairro novo para Belo Horizonte. À volta de uma represa, com uma igreja, um cassino, um 

clube",
77

 teria dito JK à época. 

 Alguns elementos podem ser destacados dessa construção contemporânea mineira que 

coadunam com a noção de cidade-espetáculo: a ideia de um governante movido pelo desejo 

de uma "monumentalidade espetacular" (JK), a "preocupação simbólica" de contar com 

artistas internacionalmente reconhecidos (Niemeyer), bem como enormes investimentos 

públicos e privados na "estética do lazer" (cassino e clube). Essas mesmas preocupações 

estiveram presentes entre 1986 e 1992 na cidade de Barcelona, segundo informações da 

autora Fernanda Sánchez, como a ênfase dada mais à forma e menos à função das obras, por 

exemplo. 

 Voltando ao nosso caso, mostrou-se curiosa, no entanto, a tentativa de despoluição da 

lagoa da Pampulha para receber os megaeventos. A Prefeitura planejou uma ação concreta a 

fim de limpar o espelho d'água para o Mundial, com uma previsão de custo orçada em R$108 

milhões. Dragas flutuantes chegaram em 2013 com o intuito de recolher o material poluente 
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do leito da lagoa. O grupo contratado para o trabalho esperava retirar cerca de 800 mil metros 

cúbicos de detritos em oito meses (10% do volume do reservatório, o equivalente a dois anos 

de assoreamento). Mas especialistas advertiram que essa medida não seria suficiente para 

melhorar o aspecto do lago, se não houvesse um tratamento da água e a interceptação pela 

Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) de esgotos lançados diretamente nela 

ou nos córregos que compõem a sua bacia hidrográfica. Resultado: a limpeza não foi 

totalmente concluída antes dos jogos de 2013 e 2014. 

 O venezuelano Josu Gárate aproveitou a oportunidade para fazer uma crítica à 

poluição vista na lagoa da Pampulha: "É uma pena que a água esteja contaminada. Poderia 

servir para as pessoas esquiarem, fazer exercícios e passear em volta do lago. Seria muito 

agradável".
78

 Em contrapartida, o presidente da Associação Comunitária do Bairro 

Bandeirantes, Afrânio Alves de Andrade, elogiou a postura do poder público: "A intervenção 

da Prefeitura foi bem feita, não vimos amontoado de lixo e nada que pudesse manchar a 

imagem da Pampulha. Isso mostra que, com planejamento, é possível cuidar e fazer um belo 

evento. Passamos no teste".
79

 

 Enfim, tantas obras realizadas em um curto espaço de tempo funcionam, na visão de 

Fernanda Sánchez, como uma "coesão patriótica simbólica", ou seja: 

Esse ritmo de "lançamento de novidades", ao transformar-se em rotina da 

cidade, passa a fazer parte do imaginário dos cidadãos, que esperam com 

ansiedade e recebem com curiosidade as inovações, com uma aparente 

aprovação consensual das mesmas. A forma como os novos espaços, 

equipamentos ou serviços são apresentados comunica o caráter dos mesmos: 

são marcos representativos, espetacularizados, da "cidade que não pára de 

inovar", acompanhados, por exemplo, de slogans como: "Curitiba sempre na 

frente, mais um serviço de Primeiro Mundo para a capital de Primeiro 

Mundo".
80

 

 

 Portanto, percebe-se que a (re)conquista de Belo Horizonte e demais localidades que 

pleiteavam um lugar no rol das cidades cosmopolitas precisa ser constantemente realimentada 

pelas ditas "novidades". Isso porque a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo 

de 2014 não conferiram à capital mineira uma posição definitiva e confortável, sendo 

necessários outros eventos para consolidar a sua importância e atrair investimentos 

periodicamente. Como exemplo, Barcelona se reinventou após as Olimpíadas de 1992 e 

trouxe o Fórum Universal das Culturas em 2004, cujas dimensões inclusive transcenderam às 
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dos Jogos Olímpicos.
81

 Sob o prisma da sustentabilidade e maior participação da iniciativa 

privada, tal acontecimento ilustra bem como o processo de mudança deve ser constante nas 

cidades-espetáculo, que nunca podem parar de se reinventar. 

 

d) BH passou no teste? O legado turístico em dados quantitativos e qualitativos 

 

 Analisando-se os impactos econômicos anteriores à realização da Copa do Mundo de 

2014, os estudiosos da área
82

 mostraram que os organizadores desses megaeventos 

normalmente alegam gerar estímulos para os negócios domésticos, como restaurantes, hotéis e 

outros serviços, trazendo mais benefícios do que gastos. Também ocorre um fluxo adicional 

de turistas no torneio e pós-torneio, através da exposição internacional da cidade, passando a 

atrair mais recursos externos. Justifica-se, portanto, que os referidos fenômenos esportivos 

podem representar um catalisador no processo de investimentos em áreas cruciais, que já 

deveriam ter ocorrido. Entretanto, tais impactos são de difícil mensuração e projeção, segundo 

os mesmos especialistas. 

 De maneira geral, após a realização da Copa das Confederações, a reportagem do 

Estado de Minas constatou que a capital mineira estava no rumo certo, havendo a necessidade 

de corrigir alguns pontos para melhor receber os visitantes, tais como o transporte, a 

sinalização e a comunicação. Quanto a este último elemento, é importante dizer que a oferta 

de empregos temporários para as pessoas que falassem duas ou mais línguas cresceu 

enormemente às vésperas do evento, cito a abertura de vagas para garçons, recepcionistas, 

atendentes, balconistas, motoristas, etc. 

 No que se refere aos estímulos para o comércio e hotelaria, sempre colocados como 

atrativos para um país receber tais eventos esportivos, é preciso destacar que a Copa das 

Confederações frustrou muitas expectativas, na proporção em que foram vendidos apenas 4% 

dos ingressos para turistas estrangeiros. Com exceção dos jogos da Seleção Brasileira, os 

demais não atraíram interesse do público em geral. Sendo assim, o foco passou a ser o turista 

interno, estimulando os restaurantes a investirem em ações pontuais. No setor do comércio, 

verificou-se em dias de jogos do Brasil uma realidade estranha: as lojas fechavam mais cedo e 
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perdiam vendas. Enquanto isso, na "capital mundial dos bares", os botecos ficavam sempre 

lotados.
83

 

 Dados publicados na imprensa apontaram que a presença de turistas estrangeiros na 

Copa das Confederações foi ínfima. Dos 130 mil torcedores que estiveram no Mineirão 

durante as três partidas disputadas, aproximadamente 100 mil eram da região metropolitana 

de Belo Horizonte. Somente cerca de 6 mil estrangeiros visitaram a cidade no período. 

Desses, 69% estavam no país em virtude do torneio e permaneceram aqui por volta de duas 

semanas. Quase a totalidade deles aprovou os estádios, porém grande parte dos "gringos" 

criticou os transportes, a ausência de banheiros públicos e o preço abusivo da alimentação.
84

 

No entanto: 

Pouco se noticiaram os problemas macro relativos à circulação de turistas, 

tanto estrangeiros quanto brasileiros. Como a cobertura praticamente se 

limitava a repetir que havia muitos turistas e que eles consumiam bastante, 

torna-se difícil realizar uma análise abrangente. Tampouco é possível saber se 

os voos e aeroportos – um problema crônico, há muitos anos, assim como os 

transportes urbanos – de fato funcionaram perfeitamente; ou se operaram da 

maneira usual, com a diferença de que a imprensa deixou de falar no assunto 

porque a Copa, de tragédia anunciada, se tornara um sucesso.
85

 

 

 Dessa forma, o Estado de Minas procurou veicular a ideia de que a capital saiu 

ganhando no incremento da rede hoteleira, pois havia enorme carência quanto aos 

empreendimentos de alto padrão no setor (hotéis cinco estrelas, por exemplo). Observa-se, 

então, certa tendência em se disseminar um discurso otimista por parte dos organizadores do 

evento, de que a implantação de algumas leis favoreceriam a concretização desses 

investimentos privados e a demanda passaria a ser maior do que a oferta. À vista disso, a 

expectativa para 2014 era outra: além dos 380 mil brasileiros estimados, o cálculo previa a 

passagem de 180 mil estrangeiros pela capital mineira.
86

 

 Um dos presidentes de uma empresa de construção civil, Miguel Safar, fez uma 

instigante ponderação: "É importante ressaltar que não estamos construindo hotel para a Copa 

do Mundo. A cidade precisa de empreendimentos de alto luxo, independentemente de 

Mundial de futebol".
87

 Em termos estatísticos, Belo Horizonte contava com 107 meios de 

hospedagem em 2013, num total de 17,92 mil leitos, e a expectativa era de alcançar a marca 
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de 150 hotéis e 31,24 mil leitos até o Mundial de 2014.
88

 E toda essa esperança foi 

recompensada na Copa do Mundo, quando os quartos ficaram completamente ocupados, 

principalmente em dias de jogos da Seleção Brasileira na capital. 

 A questão do turismo, portanto, foi encarada pelo Estado de Minas durante os 

megaeventos como uma estratégia fundamental de crescimento econômico para o país, e BH, 

em especial. A potencialidade de recursos disponíveis é imensa, devido aos atributos naturais, 

patrimônio arquitetônico, culinária diversificada, etc. Outra característica marcante da 

economia mineira corresponde ao seu vasto artesanato. Por isso, essa atividade tão tradicional 

não poderia ficar de fora dos negócios envolvendo o Mundial da FIFA. Houve um 

surpreendente crescimento no volume das vendas e da divulgação dos produtos feitos à mão 

no estado, tais como as peças do Vale do Jequitinhonha; os crochês e tecidos de algodão; as 

redes, toalhas e tapetes coloridos de renda; e as flores de fuxico. As visitas ao Mercado 

Central aumentaram de 30 a 40%, por exemplo.
89

  

 Apesar de 90% dos consumidores terem sido brasileiros, o artesanato mineiro ganhou 

uma visibilidade internacional, possibilitando uma antes impensada abertura de mercado para 

as exportações. Somente em Belo Horizonte, as cifras ultrapassaram os R$270 mil na 

comercialização das peças, vistas por aproximadamente 62 mil pessoas.
90

 Segundo Tânia 

Machado, presidente da Associação Brasileira de Exportação de Artesanato e do Instituto 

Centro Cape, braço do Mãos de Minas, maior central de cooperativas de artesãos do estado: 

"O maior ganho é a valorização do trabalho artesanal para quem não estava acostumado a ver 

esses produtos. As pessoas se encantaram".
91

 

 Imediatamente após a realização da Copa do Mundo foi feito um balanço acerca do 

referido impacto econômico gerado para a cidade de Belo Horizonte.
92

 As receitas indiretas 

somaram R$1,6 bilhão para o comércio e serviços e as diretas R$451,3 milhões. O gasto 

médio de cada pessoa que visitou a cidade girou em torno de R$1.268,72.
93

 Estatisticamente, 

355 mil turistas passaram pela capital mineira durante o Mundial, sendo que 200 mil eram 

estrangeiros e 155 mil visitantes de outros estados, números bem diferentes daquela previsão 

feita em 2013. Do total, 71% estiveram pela primeira vez em BH e 73% assistiram aos jogos 

no Mineirão. No tocante aos turistas brasileiros, vale ressaltar que Minas Gerais foi o terceiro 
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estado mais visitado, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Os 

turistas permaneceram em média 6,7 dias em Belo Horizonte, seja ficando hospedados em 

hotéis e pousadas (46%), albergues (20%), nas casas de amigos e parentes (19%) ou em 

cidades do interior (32%).
94

 

 No que concerne aos dias da competição, propriamente dita, somente no Mineirão 

cerca de 7 mil jornalistas cobriram a Copa e o público presente nos seis jogos foi de 345.350 

pessoas, totalizando a média de 57.558 torcedores por partida. Além disso, dois outros locais 

atraíram grande público durante a realização dos jogos: a FIFA Fan Fest, montada no 

Expominas, que recebeu cerca de 250 mil pessoas ao longo do torneio, e a região da Savassi, 

que se tornou um ponto de encontro bastante procurado pelos turistas e moradores locais, 

conforme já vimos anteriormente. 

 A operadora de cartões de crédito Visa também elaborou um relatório sobre o 

consumo que os turistas tiveram por todo o Brasil. No total, os "gringos" gastaram mais de 

US$380 milhões com cartões, sobretudo em restaurantes e hospedagens, e os estadunidenses 

foram os que mais esbanjaram dinheiro. Entretanto, BH só recebeu US$10,2 milhões (2,7% 

do total), ficando em sexto lugar dentre as cidades-sede e a terceira com o menor avanço em 

relação a 2013. É interessante notar, ainda, que quase a metade dos valores desembolsados 

pelos estrangeiros foi parar em cidades mineiras que não eram sedes dos jogos, dentre elas 

Ouro Preto e Mariana, principalmente graças às suas próprias estratégias de divulgação.
95

 

 Ouro Preto, por exemplo, apostou no forte turismo fotográfico dos casarões, igrejas e 

ladeiras para auxiliar na vinda de parentes e amigos dos visitantes no futuro. Na Praça 

Tiradentes, os "gringos" foram o centro das atenções, posando inúmeras vezes para fotos com 

brasileiros. Ou seja, apesar do não investimento maciço feito no interior do estado, algumas 

cidades se superaram na atração de turistas. Quando isso ocorreu, promoveu-se uma 

discrepância enorme entre alguns lugares bastante visitados e outros nem lembrados. Percebe-

se, então, que não houve o devido cuidado no planejamento de roteiros turísticos, seja perto 

da capital ou nas regiões mais afastadas, que contemplassem as belezas naturais e históricas, 

bem como o povo hospitaleiro e as delícias culinárias peculiares dos mineiros. 

 A respeito dessa última, explanaremos agora sobre um caso interessante que uniu 

propaganda, futebol e culinária durante os megaeventos esportivos. Inicialmente, porém, é 

preciso sublinhar a importância desta atividade na história de Minas Gerais, tão elogiada pelos 

turistas que aqui estiveram: 
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A forte referência à cozinha quando o assunto é a identidade cultural dos 

mineiros, seria fruto de uma configuração histórica especial da região, que 

formou sociabilidades específicas. Nestas, o encontro se dava em torno da 

comida. A leitura dos estudos que focalizam a mineiridade demonstra que de 

fato, as impressões dos viajantes constituíram-se em instrumentos de 

interpretação para os que vieram depois.
96

 

  

 Através de uma estratégia publicitária (e curiosa) de sucesso, o doce de leite mineiro 

foi propagandeado para o mundo todo. A tática foi simples, utilizando-se das redes sociais, 

porém a ação foi surpreendente. A agência mineira Ori para o Laticínio Funarbe, produtora do 

Doce de Leite Viçosa, teve a brilhante ideia de presentear a Seleção Uruguaia, concentrada 

em Sete Lagoas - MG, com 40 quilos de doce de leite. Isso porque eles ficaram sabendo que 

os 39 quilos do dulce de leche que os jogadores do escrete sul-americano haviam trazido 

acabaram sendo confiscados no aeroporto de Confins. Aí foi só uma questão de tempo: 

"Sabendo que a delegação uruguaia ainda estava concentrada em Sete Lagoas, entramos em 

ação e, rapidamente, planejamos a tática da entrega e a viabilização da logística",
97

 explicou a 

cofundadora da agência, Gabriella Araújo. 

 Por meio de uma permissão da FIFA, a entrega foi realizada e considerada pelo time 

uruguaio como um gesto cortês. Por isso, a atitude rapidamente ganhou as redes sociais, 

alcançando uma projeção incomensurável, ainda que a empresa mineira não pudesse 

reproduzir nenhuma imagem da Celeste com o produto, graças às medidas publicitárias 

restritivas da FIFA. Todavia, em um mundo tão globalizado como o nosso, rapidamente a 

ação repercutiu nos principais veículos de comunicação, garantindo um aumento imediato de 

82% na procura pela iguaria em apenas uma semana, além de possibilitar novos negócios. 

Dentre eles, destacamos: a probabilidade de comercialização do doce de leite como presente, 

a negociação de novos patrocínios e a expansão de mercados nacionais e internacionais, 

inclusive para o Uruguai. 

 O grande atrativo turístico do interior, contudo, ficou por conta do Instituto Inhotim, 

na região metropolitana de BH, em Brumadinho, cada vez mais reconhecido como um destino 

de férias, graças ao seu museu contemporâneo a céu aberto e o jardim botânico. Interessante 

notar como o roteiro turístico se alterou substancialmente nessa Copa, visto que as históricas e 

tradicionais cidades de Sabará e Ouro Preto foram suplantadas pelas modernas atrações do 
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parque Inhotim. Isso comprova a capacidade de Minas Gerais oscilar entre o antigo e o atual, 

o conservador e o novo, tal qual a própria trajetória do jornal Estado de Minas, vista no início. 

 A visitação estrangeira ao museu Inhotim aumentou de 20% para 60% durante a Copa 

do Mundo. Apesar de transmitirem os jogos, foram as obras do Centro de Arte 

Contemporânea que demandaram maior atenção e tempo dos turistas. Para muitos, tratou-se 

de um momento único para contemplar a natureza e a vasta programação cultural oferecida. 

Tudo isso atestou a relevância internacional do parque, conforme relatou impressionada a 

gerente de eventos e turismo, Larissa Batista: 

As férias de 2014 serão lembradas pela constatação de que a fama do Centro 

de Arte Contemporânea é maior do que se supunha. "Deu uma sensação 

muito clara de que somos internacionais", diz. Frequentemente, Inhotim tem 

sido tema de reportagens de publicações estrangeiras. Já esteve em páginas 

de jornais como The New York Times, The Guardian e Le Monde, entre 

outros, além das publicações especializadas em arte. A diferença, aponta 

Larissa, foi se dar conta de que a popularidade não está concentrada entre 

aficionados do universo das artes plásticas. "Foi gostoso ver a dona de casa 

holandesa que chegou aqui sabendo tudo de Inhotim", exemplifica.
98

 

 

 Em que pese todo esse encantamento propagandeado pelo Estado de Minas com 

relação ao referido espaço, podemos dizer que o crescimento de Inhotim em tão pouco tempo 

contribuiu para acelerar o processo de "gentrificação" em curso na região metropolitana de 

BH. No entanto, se o Instituto acompanhou essa tendência de aumento do custo de vida 

presente também nos arredores do estádio, algo que será comentado mais detalhadamente à 

frente, percebemos uma diferença entre ambos quanto à questão da higienização. 

 Isso porque no que tange aos casos de Inhotim e do Mineirão, o jornal adotou uma 

postura contraditória em sua análise: de um lado, o comportamento civilizado de uma "dona 

de casa" espectadora e contemplativa dentro do museu era altamente elogiado. Em 

contrapartida, a imposição do "padrão FIFA" de pasteurização das pessoas nas arenas 

esportivas era visto como uma violação dos costumes tradicionais, conforme abordaremos em 

um outro momento desse texto. Por ora, vale ressaltar que, na visão editorial, o espetáculo 

artístico deve ser assistido, enquanto o futebolístico precisa ser participado. E quando 

obrigaram os torcedores a se transformarem em espectadores artificiais e passivos durante os 

megaeventos, ocorreram atritos. 

 Após esse rápido passeio pelo interior de Minas, voltamos a abordar a cidade de Belo 

Horizonte, cujos resultados mais expressivos, na visão do jornal, corresponderam aos dados 

qualitativos. Isto é, na clara corroboração da "hospitalidade" e da comida mineiras, projetando 
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um incremento do turismo local. Durante a Copa do Mundo, porções de fígado com jiló, 

pratinhos abarrotados de feijão-tropeiro, bandejas de pão de queijo e copos de caipirinha 

foram amplamente consumidos no Mercado Central e na feirinha da Avenida Afonso Pena. 

Esses pratos tipicamente mineiros agradaram muito os turistas estrangeiros, sobretudo a 

famosa mistura de feijão, farinha, ovo, arroz, bacon, linguiça, torresmo e bife de lombo. 

Considerado "o queridinho dos gringos", o "tropeirão", principalmente o do Mineirão, ganhou 

fama internacional, sendo vendido a R$15,00 o prato. Cerca de 77% dos turistas 

experimentaram a gastronomia mineira durante a sua estada, sendo que 41% deram destaque 

para o tropeiro e 32% para o pão de queijo.
99

 

 Por último, 58% das pessoas alegaram terem visitado outras cidades-sede durante a 

Copa e 31% garantiram que BH foi a mais bem preparada para o Mundial. Com efeito, 92% 

dos entrevistados afirmaram que a viagem a Belo Horizonte atendeu plenamente ou mesmo 

superou as expectativas, o mesmo percentual assegurou que voltaria para atividades de lazer, 

enquanto expressivos 96% disseram que indicariam a cidade como destino turístico para 

amigos ou parentes.
100

 

 

e) "Tous ensemble": a conquista do tão almejado cosmopolitismo de BH? 

 

Até então escondida entre as montanhas de Minas, Belo Horizonte tomou 

forma e fama de cidade cosmopolita pelos olhos, paladares, fotos e 

agradecimentos dos milhares de turistas estrangeiros que passaram por aqui 

durante a Copa. Os colombianos foram os primeiros que elegeram a capital 

mineira como a cidade mais hospitaleira e a que tem o melhor clima no país. 

Fizeram coro aos hermanos sul-americanos os chilenos e argentinos. Os 

gregos aprovaram nossa culinária, principalmente o pão de queijo. Os 

argelinos amaram nossa arquitetura. Os espanhóis, os italianos, os 

portugueses e os norte-americanos ficaram enlouquecidos com a beleza das 

mineirinhas.
101

 

 

 O aspecto mais evidente no discurso do Estado de Minas diz respeito à necessidade do 

jornal, encarado quase como uma "missão", demonstrar um novo patamar atingido por Belo 

Horizonte durante a disputa da Copa do Mundo de 2014: a capital (supostamente) tornou-se 

cosmopolita. Estatisticamente, a cidade passou a figurar como o sexto lugar mais visitado no 

Brasil, quando o assunto é turismo internacional.
102

 Entendemos, portanto, que a questão 
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cosmopolita merece uma maior atenção em nossa análise, pois engloba uma heterogeneidade 

de visões de mundo dos sujeitos individuais e coletivos: 

Nesse sentido a ampliação de redes de relações e a multiplicação de inte-

rações poderia significar um enriquecimento, sobretudo em termos de uma 

valorização individual e da cultura subjetiva, a partir de uma intensificação e 

aprofundamento da experiência de pertencer e participar de uma coletividade 

maior reavaliada e socialmente renovada, diante das ameaças, violência e 

riscos do mundo contemporâneo. Esse humanismo multicultural e 

multiétnico corresponde à recuperação da ideia de cosmopolitismo, de raízes 

antigas, que encontraria na metrópole as melhores possibilidades de 

expressão, através de políticas públicas que implementassem e fortalecessem 

os espaços e instâncias de diálogo democrático.
103

 [Grifo nosso]. 

  

 A reportagem que deixa explícito o desejo belo-horizontino de se tornar cosmopolita 

intitula-se "Anfitriã do mundo". Nela, apresentam-se vários torcedores que transformaram a 

cidade em um multicolorido cartão-postal de diversas "pátrias de chuteiras". Nessa 

confraternização poliglota, os repórteres sinalizavam que "Belo Horizonte tem acordado com 

bon jour, passa o dia ouvindo muchas gracias e vai deitar ao som de good night".
104

 

 O Estado de Minas desenvolveu, ainda, uma reportagem especial demonstrando como 

a Copa do Mundo mexeu com o perfil da cidade. As cenas retratavam os seis jogos disputados 

no Gigante da Pampulha, que celebrou a comunhão de vários povos em um só lugar. No 

primeiro, aconteceu uma verdadeira invasão dos animados torcedores colombianos, apelidada 

pelo jornal de "febre amarela". No segundo, o periódico chamou a atenção para o retrato da 

globalização vivida pelo futebol e do que o Mundial é capaz de fazer: nações unidas, sem 

fronteiras, ou tous ensemble (todos juntos), conforme cantaram os belgas. A terceira partida 

contou com a presença de milhares de torcedores argentinos, que transformaram a capital 

mineira numa espécie de "Buenos Horizonte". Os hermanos se sentiam em casa, embalados 

por uma canção que virou hit na Copa, "Brasil, decime qué se siente", na qual faziam 

provocações aos brasileiros dizendo que Maradona era maior do que Pelé. 

 Já no último duelo visto pela fase de grupos em BH, os torcedores britânicos se 

despediram da Copa do Mundo com dignidade: fantasiados, tomaram um sol na esplanada do 

estádio, penduraram as bandeiras de seus clubes nas grades, cantaram alegremente, saudaram 

a rainha, beberam, ensaiaram uma briga e ainda tiveram fôlego para aplaudir os jogadores 

após um entediante 0 a 0 no placar. 

 Uma presença inglesa ilustre agitou rapidamente Belo Horizonte durante o Mundial e 

reforçou a capacidade da capital receber grandes personalidades do mundo inteiro. Trata-se do 
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príncipe Harry, que acompanhou a despedida melancólica da sua Seleção frente à 

surpreendente Costa Rica, mas veio com o intuito principal de visitar as instalações do Minas 

Tênis Clube (MTC), local usado como treinamento pelos britânicos nas Olimpíadas de 2016. 

Apesar da sua curta passagem, o jornal destacou como as crianças belo-horizontinas sentiram-

se profundamente emocionadas ao conhecerem um príncipe de verdade, e não dos contos de 

fadas. 

 O quarto homem na sucessão do trono da Inglaterra mostrou-se muito simpático com 

os atletas e sócios do MTC, posando para fotos, conversando com as crianças e até arriscando 

jogar basquete. A multidão presente tentou de alguma maneira um mínimo contato com 

Harry, enquanto um dos privilegiados alunos da escolinha do clube, Lucas Goulart Cardoso, 

procurou traduzir em palavras o que estava acontecendo: "Ele perguntou há quanto tempo luto 

e como é aqui no clube. Respondi que é legal, que gostei da visita dele. Tirei foto com um 

príncipe, foi muito divertido. Ele pediu que mostrasse a minha mãe na arquibancada e apontei 

pra ela".
105

 Certamente esse momento jamais será esquecido por ele, e outros tantos que 

puderam contar aos colegas terem visto um príncipe tão de perto. 

 Terminada a fase classificatória, restava ao Mineirão sediar mais duas partidas: uma 

pelas oitavas de final e outra pela semi. E coincidentemente os dois jogos contaram com a 

presença da Seleção Brasileira. No dia 28/06/2014, o time de Felipão empatou no tempo 

normal com a boa Seleção Chilena e garantiu a vaga somente após uma emocionante disputa 

por pênaltis, na qual o goleiro Julio César saiu como herói. No entanto, como o futebol é um 

esporte tão dinâmico, intenso e imprevisível, o goleiro mal sabia que o dia 8 de julho lhe 

reservaria a pior lembrança de todas, na mesma arena mineira. Isso porque na semifinal o 

Brasil seria humilhado em campo pelos alemães, no fatídico e histórico 7 a 1, conforme 

ressaltaremos mais à frente. 

 Inesperadamente, porém, essa marca dolorosa e profunda que traumatizou a torcida 

brasileira na Copa do Mundo acabou servindo de atrativo no plano de internacionalização da 

capital mineira. Um estudo preliminar encomendado pela Secretaria de Estado de Turismo e 

Esportes (Setes) pretende disponibilizar um roteiro turístico voltado a alemães interessados 

em conhecer BH e o Mineirão. A ideia, de acordo com o secretário Tiago Lacerda, seria 

montar um projeto para que operadores de turismo brasileiros e alemães o comercializassem. 
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Referindo-se à importância da goleada para a história do futebol alemão, Lacerda concluiu: 

"Quando há um sentimento muito forte, vende-se mais e muitos turistas são atraídos".
106

 

 Um exemplo de como o discurso do jornal coadunou com esse pensamento 

governamental foi visto num caderno especial do Estado de Minas, a revista Zine, que 

colocou o rosto de um alemão seguido da manchete: "Voltem sempre" (conferir Figura 1). 

 Entendemos a necessidade da cidade-espetáculo operar através de uma "linguagem 

sintética", por meio de peças publicitárias, exposições audiovisuais e sites que fixam 

mensagens simples e diretas voltadas aos habitantes e visitantes compradores. Dito de outra 

forma, as campanhas se detém em recursos visuais em detrimento dos verbais, como vimos 

acima. Quando muito, utilizam-se repetidamente de slogans chamativos para promover a 

cidade. 

 Como exemplo disso, temos as campanhas chamadas de place-selling. Apresentamos 

algumas delas, referindo-se respectivamente às cidades de Chicago e Nova York: "Chicago 

would like to remind you that the first four letters of its name are CHIC"
107

 e "I love New 

York"
108

. Podemos, ainda, acrescentar a esses exemplos uma propaganda em torno da capital 

mineira, já bastante difundida localmente e que foi rememorada pelo jornal Estado de Minas 

ao final da Copa do Mundo de 2014, na intenção de promover a cidade no plano 

internacional: "Eu amo BH radicalmente". 

 Assim, em outra reportagem da revista Zine, caderno que sempre traz à tona temas 

alternativos no EM, encontramos a manchete: "Eles amaram BH radicalmente" (conferir 

Figura 2). Na matéria, os jornalistas salientaram a excelente receptividade do povo mineiro 

durante a Copa de 2014 e como os turistas voltaram para casa desejosos de retornar um dia. 

Na capa, destaca-se a apropriada escolha da fotografia, atraindo os olhos do leitor para uma 

cidade que se redescobriu. Isso porque os estrangeiros teriam ensinado para os belo-

horizontinos que a capital mineira é um lugar prazeroso de se morar e viver, composto por um 

verdadeiro horizonte belo. 

 Desse modo, percorrendo os principais pontos turísticos de BH, a equipe do Estado de 

Minas colheu os relatos dos "gringos" que se encantaram com as famosas hospitalidade e 

culinária mineiras. Outrossim, os próprios moradores da capital sentiam-se extasiados por 

terem reencontrado uma paisagem que, apesar de estar todos os dias à sua volta, talvez 

merecesse simplesmente um olhar mais atento. Até mesmo os conhecidos problemas dessa 
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agitada metrópole passaram despercebidos, posto que tantos estrangeiros, vindos de lugares 

muito mais organizados, "rasgavam" elogios a Belo Horizonte. Dito de outra forma, o 

depoimento romantizado do autor da reportagem, Benny Cohen, é autoexplicativo: 

E foi aí que eu saquei que talvez, talvez, eu esteja sendo muito duro com BH. 

Muito seco, sabe? Tipo a relação que às vezes tem um casal que vive há 

muitos anos junto. Um sabe que ama ao outro, mas o danado do tempo 

bloqueia aquelas manifestações espontâneas desse amor. Acho que com a 

cidade acontece a mesma coisa. Vamos vivendo essa roda viva, correndo de 

casa pro trabalho, do trabalho pra escola, aí de volta pra casa e, pronto, o dia 

acabou e ficou tudo por isso mesmo. Pô, tem de ser diferente. Olha que legal 

esses dois, namorando, sem se preocupar com ninguém nem com nada e em 

plena grama pública. E não são só eles, olha quanta gente curtindo a vida 

adoidado. Minhas suspeitas estavam confirmadas, eu é que estou muito 

rigoroso, cruel com essa Belo Horizonte que amo tanto.
109

 

  

 Com efeito, enfatizava-se que os megaeventos trouxeram uma oportunidade única para 

os mineiros divulgarem seus hábitos e costumes aos estrangeiros. É bastante elucidativo o 

comentário do secretário de Estado Extraordinário da Copa em BH, Tiago Lacerda: "Esse já é 

um grande legado quando se pensa na promoção internacional de Minas Gerais e Belo 

Horizonte. Hoje estamos num novo patamar, mostramos a nossa capacidade de receber 

qualquer grande evento internacional".
110

 

 Logo, com o advento do Mundial de 2014, Belo Horizonte tornou-se uma verdadeira 

"Babel de chuteiras", conforme expressão do Estado de Minas. Ali o torneio propiciou uma 

oportunidade única de congraçamento entre as nações, especialmente cito uma maior união 

entre os latino-americanos. Oferecido pela Internet, o serviço familiar gratuito de hospedagem 

conhecido como couchsurfing (surfe de sofá), permitiu que pessoas fossem acolhidas por 

desconhecidos. Júlia Dias albergou argentinos em sua casa na capital e fez o seguinte apelo: 

"A rivalidade entre argentinos e brasileiros está ultrapassada. Recebê-los é uma forma de 

mostrar que isso não deve existir." Paralelamente, os hóspedes se sentiam muito bem 

acolhidos: "Quando ficamos com moradores, aprendemos mais a cultura local", disse Paolo 

Ortiz.
111

 

 Portanto, um dos maiores legados para BH pós-megaeventos foi a nítida aproximação 

com os vizinhos sul-americanos (especialmente colombianos, argentinos e chilenos), que 

antes praticamente desconheciam a cidade e os mineiros. Agora, muitos deles prometeram 

voltar: 

Alguns optaram por dormir cedo e conhecer os pontos turísticos da cidade. 

Outros chegaram com gás suficiente para virar madrugadas e curtir, ao 
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máximo, a noite em Belo Horizonte. Levaram na bagagem boas histórias, 

doces mineiros e a vontade de voltar. Quem os recebeu teve que aprender a 

lidar com diferentes hábitos, preparar bons cafés da manhã, improvisar 

espaço na sala de casa e até mesmo ouvir, sem reclamar, o hit Lepo Lepo 24 

horas por dia. É com saudade e com um desejo enorme de repetir a dose que 

os mineiros anfitriões de turistas de fora do país relatam suas experiências de 

abrir a porta para os muitos desconhecidos, que de tão fascinados com a 

cidade e com o povo de Minas, se tornaram hóspedes em potencial e 

eternamente bem-vindos.
112

 

 

Com isso, o poder público, juntamente com a iniciativa privada, mobilizou-se para 

incrementar as parcerias comerciais e linhas aéreas diretas entre a capital mineira e as capitais 

desses países, atraindo um público até então bastante modesto. 

 Além dos estrangeiros, muitos brasileiros encararam maratonas de viagens pelo país 

afora, na tentativa de acompanhar a maior quantidade de jogos possíveis. Interessante 

observar como o Mundial possibilitou que turistas nacionais conhecessem um pouco melhor 

as belezas de lugares tão próximos. Já para os estrangeiros que residiam na capital mineira, foi 

um momento, no mínimo, estranho. Alguns alimentavam o sentimento de que a terra em que 

você mora corresponde à sua pátria, mas se mostraram indecisos, como no caso de 

Constantino Terzis, 65 anos, que veio jovem de Atenas para BH, onde abriria sua loja de 

calçados. "Meu filho me perguntou se me considero mais brasileiro ou mais grego. Não soube 

responder", brinca. Perguntada se iria torcer para o Brasil ou para a Inglaterra, a brasileira 

naturalizada inglesa Connie Walter, de 67 anos, foi política: "Torço para os dois, of course". 

Por fim, existem aqueles menos parcimoniosos, que torcem mesmo é para os seus países de 

origem, como os colombianos, por exemplo. "Se chegarmos à final com o Brasil, vai dar 

Colômbia", apostou o jovem Adolfo Pérez, de 25 anos, estudante de veterinária na UFMG.
113

 

 À vista disso, entendemos que não existem cosmopolitas "puros", posto que o lado 

doméstico sempre está presente em contextos e situações diversas, constituindo-se parte 

importante da identidade das pessoas. Desse modo, acreditamos que: 

Ser cosmopolita, remetendo à dimensão dos indivíduos, daria a estes acessos 

a mais e diferentes códigos, culturas, estilos de vida, visões de mundo, etc. É 

importante insistir que isso pode ser obtido de várias maneiras. O 

comerciante que viaja pelo mundo, o aventureiro que transita por diversos 

continentes, o diplomata, os marujos são protótipos dos indivíduos que, em 

princípio, apresentam potencial para desenvolver uma perspectiva menos 

localista. Mas, por outro lado, a viagem não tem um efeito mágico que 

transforma os indivíduos, dissolvendo a sua socialização e anulando valores, 

crenças, preconceitos, gostos, anteriormente constituídos através de 

participação em sua cultura e meio de origem.
114

 

                                                           
112

 ESTADO DE MINAS, 06/07/2014, p. 22. 
113

 ESTADO DE MINAS, 03/06/2014, p. 7. 
114

 VELHO, Gilberto. Metrópole, cosmopolitismo e mediação. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 16, 

n. 33, jan./jun. 2010, p. 19. 



57 
 

  

 Todos esses povos juntos mostraram que, com o futebol, é possível derrubar as 

barreiras que separam cores, idiomas, costumes e paixões, compartilhando alegria, cidadania e 

felicidade. Para tal, o jornal apontou que o sangue quente e festivo dos mineiros representou o 

tempero final nessa mistura que deu muita liga. Através de variadas entrevistas, os visitantes 

elogiaram a hospitalidade, apreciaram a culinária típica mineira e se encantaram com o clima 

ameno do inverno. Muitos, ainda, compararam BH a outras cidades-sede e manifestaram o 

desejo de voltar em breve. Diversos exemplos do encantamento vivido por turistas brasileiros 

ou estrangeiros comprovaram que Belo Horizonte tornou-se realmente uma rota importante 

para ser visitada, ou seja, "todo mundo gostou". Apesar do fracasso brasileiro em campo, o 

EM ressaltou que a confraternização de culturas dos cinco continentes foi o maior legado 

deixado pela Copa do Mundo em BH. 

 Estatisticamente, num universo de 54 pessoas (ou grupos) entrevistadas pelo jornal 

Estado de Minas em 2014, encontramos 70 tipos de impressões dos turistas sobre BH 

(lembrando que a pessoa poderia elogiar mais de um aspecto da cidade). Para ver o conteúdo 

completo das entrevistas em termos qualitativos, conferir a Tabela 1, nos APÊNDICES. Já em 

termos quantitativos, elaboramos o Gráfico 1 abaixo: 

 

 
 

 A partir do exposto, ficou evidente a necessidade do Estado de Minas demonstrar o 

alcance de um cosmopolitismo belo-horizontino. No entanto, sabe-se que não basta receber 
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Gráfico 1 - Elaborado pelo autor: 

Impressões dos turistas sobre BH, em entrevista ao EM (2014) 
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turistas durante algum tempo para reivindicar tal posto. Cidades cosmopolitas possuem 

moradores estrangeiros, e não apenas visitantes casuais. Normalmente, essa designação é 

exclusiva de grandes centros urbanos onde existem pessoas de vários países diferentes, sendo 

possível notar a influência de diversas culturas na alimentação, arquitetura, costumes, formas 

de vestir, artes, tradições, etc. Cidades como Nova Iorque e Londres são consideradas 

cosmopolitas. No Brasil, apenas São Paulo e Rio de Janeiro poderiam chegar próximas disso e 

Belo Horizonte ainda estaria longe desse ideal. 

 Em termos culturais, a cidade-espetáculo carrega representações, valores e 

intencionalidades que não podem ser negligenciadas. Especialmente em tempos de 

megaeventos esportivos, o multiculturalismo se faz presente e constitui mais uma estratégia 

de reinvenção do tecido urbano. Assim, as imagens que enfatizam o congraçamento entre as 

nações e as celebrações étnicas serão sempre bem-vindas na hora de propagandear a cidade 

para o mundo. Trata-se de um recurso mercadológico essencial para o turismo e que, 

particularmente em Minas, encontrou-se presente no discurso do jornal através da tradição 

hospitaleira de receber bem os que vem de outros lugares. Contudo, muitas vezes ocorre uma 

"teatralidade ostensiva do cenário cultural dessas cidades, sintomas de uma civilização do 

simulacro".
115

 Isso porque a dita coexistência harmônica não se efetiva plenamente na 

realidade. Inclusive, existem dimensões do conceito de multiculturalismo que o opõem à ideia 

de pluralidade: 

O marco global no qual se inscreve o pensamento da identidade própria na 

tradição ocidental exclui desde o princípio a possibilidade da alteridade e da 

pluralidade. E um de seus fios, ao menos, que compõem a trama do pensar da 

identidade remonta à filosofia de Parmênides (...) a intenção primeira, 

exemplificada pela atitude de Parmênides se mantém. O verdadeiro, o real é 

uno e idêntico (...) O chamado multiculturalismo "é uma etiqueta" hoje do 

que na realidade sempre ocorreu: a mestiçagem, a impureza das culturas e das 

identidades. Essa raiz bastarda de tudo que é vivo, essa impureza constitutiva 

do que devém.
116

 

  

 Nesse sentido, ocorreram vários episódios de intolerância e momentos de tensão entre 

torcedores rivais, que acarretaram a necessidade de um reforço da segurança e um rígido 

controle estatal para evitar problemas maiores que desgastassem a imagem da cidade perante 

a opinião pública. Um exemplo foi relatado pelos policiais militares que estavam preocupados 

com um possível encontro entre os "barra bravas argentinos" e os "hooligans ingleses" em 

BH. Consideradas torcidas violentas, alimentam ainda uma rivalidade histórica fora dos 
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gramados desde a Guerra das Malvinas, em 1982. Segundo o tenente-coronel da PM, Alberto 

Luiz: "Já adotamos medidas para que essas torcidas não se encontrem. Elas serão tratadas 

como outros manifestantes. Se têm ingresso, vão seguir para o Mineirão. Se não têm, serão 

abordados. Se tiver alguma suspeita, serão detidos".
117

 

 Interessante notar que essas duas Seleções nem chegaram a se enfrentar em campo, 

mas pelo fato de ambas jogarem no Mineirão em datas próximas, o sinal de alerta estava 

ligado. Se havia uma preocupação com essas torcidas, o cenário entre brasileiros e 

colombianos era totalmente diferente, marcado pela amizade e cordialidade. Isso até as 

quartas de final do Mundial. Discorreremos sobre este fato mais à frente, quando tratarmos da 

mudança de comportamento de alguns brasileiros perante os colombianos, após o lance que 

tirou o jogador Neymar da Copa de 2014. 

 Para além desses casos envolvendo grupos maiores de torcedores, a reportagem do 

Estado de Minas flagrou alguns momentos em que os estrangeiros eram os causadores de 

transtornos, tais como: turistas que não queriam pagar o táxi, utilizavam-se de transportes 

clandestinos, ou que dirigiam bêbados. Outros ainda foram acusados de usarem as calçadas 

como se fossem banheiros públicos e, mais grave, explorarem sexualmente mulheres 

mineiras. 

 Portanto, o que se viu nos megaeventos realizados aqui foi uma grande quantidade de 

estrangeiros ou mesmo brasileiros se deslocando e enfrentando sérios problemas, tais como: 

altas taxas de criminalidade e violência, deficiências na infraestrutura de aeroportos e dos 

transportes urbanos como um todo, bem como cobranças abusivas dos preços dos serviços 

alimentícios e hoteleiros. É bastante elucidativo o seguinte trecho da reportagem intitulada: 

"Turistas que sofrem... e turistas que aprontam". Vejamos dois exemplos: 

A dor de cabeça do mexicano José Ramon Obregon Trejo, de 62 anos, da 

cidade de Obrera, começou no sábado, quando o vidro do carro que a família 

alugou para passear na capital foi estourado. O veículo foi deixado na esquina 

das ruas Major Lopes e Lavras, no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul 

de Belo Horizonte e, 15 minutos depois, quando pai, mãe e filhos voltaram, 

duas malas e uma sacola, com roupas e documentos pessoais, incluindo os 

passaportes com visto norte-americano, haviam sido levadas (...) Outra 

ocorrência envolvendo colombianos foi no sábado. Leonardo Aguirra, 

morador de Bogotá, foi preso acusado de furtar o celular de uma brasileira na 

Savassi. Segundo a PM, o ladrão abordou a vítima como se a tivesse 

paquerando. Ele a distraía para que o comparsa pegasse o aparelho na bolsa 

dela. Só que a jovem e testemunhas perceberam e chamaram a polícia. Ainda 

de acordo com a PM, o colombiano assumiu o crime e disse que outro celular 

encontrado com ele havia sido furtado no Rio de Janeiro.
118

 

 

                                                           
117

 ESTADO DE MINAS, 17/06/2014, p. 16. 
118

 Ibidem. 



60 
 

 Entretanto, ressalta-se que tais acontecimentos sempre foram tratados de maneira 

isolada pelo jornal, sem que manchassem a boa imagem da calorosa recepção mineira frente 

aos turistas nacionais e estrangeiros. Ou seja, o jornal continuava insistindo em dizer que BH 

teria mudado de patamar com a Copa de 2014. Vale a pena evidenciar os comentários 

extremamente otimistas dos homens encarregados da organização do Mundial em BH e no 

estado de Minas. Na sequência, o primeiro reafirmou a entrada da cidade na listagem de 

realização dos grandes eventos, enquanto o segundo valorizou essa experiência de 

intercâmbio inédita para Minas Gerais: 

O secretário municipal Extraordinário para a Copa do Mundo, Camillo Fraga, 

acredita que o maior feito da Copa foi internacionalizar BH. "Nosso primeiro 

jogo foi Colômbia x Grécia e muitos colombianos foram vistos na cidade 

depois. Ou seja, eles voltaram ou nem foram embora. A despeito de todas as 

obras e legados materiais, esse legado imaterial é o que vamos colher no 

futuro", avalia. Para ele, outro exemplo que reforça a tese é a escolha da 

Inglaterra de fazer a base de suas equipes olímpica e paralímpica em BH. "A 

última cidade que sediou as Olimpíadas nos escolheu. É Londres optando por 

BH." Fraga ressalta que, com a Copa, a capital mostrou capacidade para 

realizar grandes eventos e receber grandes equipes, um reforço e tanto na 

vocação para o turismo de eventos e de negócios. "Os turistas vão indicar a 

cidade para um amigo ou até voltarão. Tenho certeza de que BH tem ainda 

muito a colher".
119

 

 

 A essência de todo o material analisado sobre o papel fundamental desempenhado pela 

repercussão midiática antes, durante e após a realização dos megaeventos, pode ser resumida 

em um comentário do editorial do jornal Estado de Minas, imediatamente após o fim do 

torneio em 2014. Nele, faz-se uma avaliação da participação de BH na Copa do Mundo, 

enxergando no horizonte uma oportunidade única de aproveitar-se dos impactos gerados pelo 

tempo das competições esportivas com o intuito de fomentar o turismo local: 

É hora de pensar no legado da Copa para Belo Horizonte, depois de 32 dias 

de muita festa e alegria. Jogos de tirar o fôlego, surpresas, zebras e até o 

inimaginável estiveram em campo durante a Copa. A traumática eliminação 

da Seleção Brasileira nem de longe apagou a empolgação e as ótimas 

impressões dos turistas estrangeiros que estiveram na cidade para 

acompanhar os seis jogos disputados no Mineirão ou apenas conhecer a 

cidade. Dentro e fora do estádio, torcidas comemoraram e fizeram bonito. A 

Savassi se tornou o principal ponto de concentração de torcedores de vários 

idiomas. O mundo descobriu BH, Belô para os estrangeiros. Foram 158 

mil pessoas de 75 países por aqui e, como resposta, a cidade mostrou o seu 

melhor. Ao todo, 345 mil pessoas assistiram aos jogos no Mineirão. Houve 

ainda um batalhão de torcedores, entre 30 mil e 40 mil, que vieram à cidade e 

nem sequer tinham ingresso. Nas centrais de atendimento ao turista (CAT), 

montadas em nove pontos da capital e em Confins, 23 mil pessoas pediram 

informações. Com tantos elogios sobre a hospitalidade, a culinária e os 

serviços, fica o debate sobre a internacionalização de BH e o 
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compromisso de traçar um futuro promissor depois de experiências tão 

ricas.
120

 [Grifo nosso]. 

 

 Apontamos a tendência do Estado de Minas de considerar que Belo Horizonte passou 

no teste e se preparou bem nos quesitos segurança, saúde, mobilidade, lazer, serviços e 

hospitalidade. Pode-se inferir que, por meio dessa propaganda ultra-positiva, o jornal visava 

atender aos interesses dos grupos dominantes, tanto no estado quanto na cidade, ambos de 

tradição política conservadora. De uma forma ou de outra, o balanço local dos megaeventos 

teria que ser um sucesso, resultando, sobremaneira, na exposição internacional de BH e Minas 

Gerais como lugares agradáveis para serem visitados. Abarcamos de modo especial nesse 

capítulo a relação dos megaeventos com a construção da cidade-espetáculo. A seguir, 

discorreremos mais detalhadamente sobre o impacto dos torneios a nível estadual e federal, 

seguindo a mesma lógica de reprodução do capital. 
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CAPÍTULO 2: OS MEGAEVENTOS ESPORTIVOS E A GOVERNANÇA ESTATAL 

 

a) O Estado neoliberal e o imperialismo da FIFA 

 

 Inicialmente, gostaríamos de apresentar as especificidades das relações de poder no 

capitalismo, a fim de discutir alguns aspectos da dominação na contemporaneidade e a sua 

notória mudança perante os Estados. David Harvey
121

 afirma que a partir do início da década 

de 1970 têm-se o surgimento de um processo de crise de superacumulação do capital. As 

crises, aliás, passaram a ser gradativamente mais abrangentes, duras e catastróficas, atingindo 

mais aspectos da vida social e envolvendo mais territórios e sociedades. Um bom exemplo são 

as crises de rentabilidade: há uma queda acentuada das taxas de lucro em relação ao capital 

investido. 

 O autor supracitado também acredita que o capital começou a fugir do processo de 

acumulação expandida, buscando cada vez mais estratégias extraprodutivas. Estas passaram a 

ser fundamentais para os grandes grupos econômicos, principalmente a acumulação por 

desapossamento, via espoliação. Harvey critica os autores adeptos do pensamento de que o 

capitalismo teria abolido o constrangimento ou a coação física e criado formas 

exclusivamente pacíficas e estritamente econômicas. Na verdade, o geógrafo britânico atesta 

que a coerção nunca deixou de existir, seja através da guerra, da fraude, da dívida pública, etc. 

 Assim, a rentabilização se garante menos por acumulação regular (propriedade 

privada) e vai em busca de variadas estratégias. Outro exemplo seria a própria "estética do 

lazer",
122

 estudada no primeiro capítulo em relação à cidade-espetáculo: "A fragmentação, a 

efemeridade, o ecletismo, a forma anteposta à função, o triunfo da imagem sobre a substância 

são elementos identificáveis de uma estética pós-moderna nos novos espaços urbanos".
123

 

Logo, tornou-se crucial o papel do Estado para o processo de acumulação de capital, 

garantindo a facilitação de diversos incentivos para o mercado. 

 Grosso modo, esse é o modelo conhecido por neoliberalismo. Indubitavelmente, em 

cada formação social esse processo ganha configurações específicas. Dessa forma, o 

neoliberalismo não possui uma única modalidade de expressão, pois os interesses do capital 

se adaptam às realidades sociais e políticas de cada país. Há certas resistências em alguns 
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setores, daí a importância dos intelectuais e da mídia, que estabelecem os fundamentos 

ideológicos que geralmente legitimam as ações do capital, viabilizando as estratégias de 

acumulação por desapossamento. 

 Nesse sentido, no capitalismo, várias instituições que eram consideradas do domínio 

político se deslocaram para outros campos, de sorte que a discussão futebolística em torno dos 

megaeventos esportivos também aumentou o seu escopo de possibilidades analíticas. Virgínia 

Fontes
124

 escreveu sobre os anos 1990, período marcado por transformações nas formas de 

governança que, em certa medida, se refletem até hoje. A autora entende que: 

Uma sociabilidade deste tipo conserva e amplifica as contradições 

características do capital, modificando-se a institucionalidade que o sustenta. 

Precisa multiplicar atividades de convencimento, em todas as direções, desde 

a propaganda, passando pelo gigantismo tentacular da mídia proprietária, até 

as atividades culturais e associativas populares, redirecionando-as. Ao 

mesmo tempo, aumenta as formas de repressão, através da coerção 

econômica e da violência.
125

 

 

 Tudo isso chegou ao Brasil e confrontou-se com um movimento popular pós-regime 

militar nos anos 1980 e 1990, cujos limites desse trabalho não permitirão analisar mais a 

fundo. Interessa saber que houve ali uma estratégia de reapropriação de vários discursos: 

ideias como cidadania, participação e democracia foram recuperadas. Justamente graças a 

essa conjuntura anterior socialmente efervescente, que adentramos no século XXI com uma 

intensa atividade dos movimentos sociais, atores fundamentais para entender os anos de 2013 

e 2014. Discorreremos sobre a politização dos megaeventos e perceberemos uma dificuldade 

da FIFA em lidar com protestos e manifestações dentro de uma sociedade marcada pela 

liberdade de expressão. 

 Interessante notar, portanto, que o movimento de saída das massas para as ruas, 

observado nos anos de 1980 e 1990, voltou à tona na Copa das Confederações de 2013 e na 

Copa do Mundo de 2014, evidentemente em um cenário bastante diferente daquele. 

Emergiram programas de ações muito difusos, ambíguos e, por vezes, contraditórios. 

Compreendemos, assim, que a realização dos megaventos esportivos exemplificaram muito 

bem uma experiência histórica brasileira: 

Grandes eventos são realizados no Brasil unicamente por vontade de 

governantes ou de grupos econômicos muito poderosos - nos casos mais 

recentes, empreiteiras, conglomerados da mídia e entidades internacionais 

ligadas a práticas esportivas (estas últimas geralmente com enormes 

históricos de ilegalidades). Da primeira grande mostra da República, em 

1908, à Copa de 2014, passando por demonstrações grandiloquentes de 
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"civilização", como a exposição de 1922, a Copa de 1950, a ECO 92 e o Pan 

de 2007, o que se vê do outro lado da fatura, entoando um grito raramente 

ouvido, é o restante da sociedade: mulheres e homens que sentem 

diariamente a qualidade de vida nas cidades brasileiras piorar, com 

transportes caros e disfuncionais, sistemas de saúde e educação que não 

conseguem, a despeito dos crescentes gastos públicos, cumprir suas funções 

mais básicas.
126

 

 

 Acompanhamos como uma série de fatores começaram a transformar mais 

rapidamente as instituições: ideologias, formas de trabalho, mídias, culturas, etc. Nossa 

intenção, portanto, é verificar os consensos que já foram estabelecidos a respeito dessas 

dinâmicas mais recentes do capitalismo, especificamente nas suas relações de poder com as 

políticas de Estado e aparelhos privados como a FIFA. Certo é que vai se estabelecendo uma 

governança pautada na manutenção dos lucros do grande capital, fato que recentemente tem 

evocado uma grande insatisfação popular, haja visto as manifestações de 2013 e 2014. 

 Sendo assim, em um outro momento desse capítulo, diretamente relacionado ao 

exposto acima, enfocaremos mais detidamente em dois aspectos cruciais dos megaeventos 

esportivos. Tratam-se das tendências mercantilizadoras e militarizantes da FIFA na gestão dos 

estádios brasileiros, revelando o caráter intransigente da entidade. Tais modelos se 

encaixaram perfeitamente naquilo que a federação máxima do futebol mundial entendeu como 

adequado para a prática torcedora durante as competições de 2013 e 2014. Alicerçadas na 

ampliação do consumo, as exigências da FIFA modificaram os estádios de futebol, 

favorecendo claramente uma parcela da sociedade e excluindo outra deste espaço social 

tradicional para os brasileiros. 

 Por conseguinte, as medidas que explanaremos buscaram promover a disciplinarização 

do comportamento dos torcedores durante os jogos. Assistimos, portanto, a episódios de 

proibições impostos pelo chamado Código de Conduta da FIFA, que prezavam pela segurança 

e conforto durante os espetáculos futebolísticos, mas revoltaram grande parcela dos 

brasileiros. Por isso, merecerão um olhar mais atento nessa nossa análise. Charles Tilly 

utilizou a metáfora de um "casamento perfeito" para explicar essa lógica: "A história diz 

respeito ao capital e à coerção".
127

 

 Logo, trataremos nesse capítulo do famoso "padrão FIFA", que reinou durante os 

megaeventos esportivos no Brasil. Tal slogan foi tão marcante que virou referência nas 

manifestações de 2013 para se referir a um ideal de vida almejado por toda a população, no 
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qual tudo seria perfeito como um jogo em uma arena esportiva. Em suma, abordaremos na 

prática como a metáfora do futebol foi traduzida para o cotidiano das pessoas. 

 Veremos, ainda, como as filiações político-ideológicas do jornal Estado de Minas 

interferiram diretamente na cobertura dos torneios internacionais, embora as tensões de cunho 

regional também tivessem assumido grande destaque na pauta do periódico. Interessa-nos, 

assim, a repercussão da grande imprensa mineira sobre os fatos ocorridos em Belo Horizonte 

nos anos de 2013 e 2014, bem como a atuação da FIFA junto aos governos estadual e federal. 

Isso posto, após verificarmos os discursos do jornal Estado de Minas sobre o assunto e 

utilizarmos do elucidativo aporte teórico de Tilly, poderemos perceber como os Estados-

nação modernos estão perdendo sua autonomia frente ao surgimento de organizações 

transnacionais (e imperialistas) como a FIFA. 

 Charles Tilly
128

 escreveu sobre a gênese das cidades e dos Estados desde a 

Antiguidade até chegar naquilo que denominamos de Estado nacional, forma na qual os países 

europeus acabaram convergindo (ainda que por meio de trajetórias bastante distintas), e se 

apresentam hoje como terrenos férteis à implantação dos megaeventos. Posto isso, vale 

rememorar brevemente as experiências de formação dessas sociedades passadas para 

entendermos a atuação dos Estados atuais, tal como o Brasil, nosso foco de estudo. Nesse 

sentido, corroboramos a tese do autor de que devemos salientar a diversidade desses 

processos, isto é, os Estados (periféricos) da América Latina não repetirão rigorosamente o 

caso europeu, pelo contrário, tratam-se de contextos bastante diferentes. 

 Primeiramente, é preciso salientar que não existe uma definição precisa e consensual 

de Estado, instituição que notadamente ganhou importância ao longo dos milênios e estendeu 

seu poderio por todo o mundo. Tilly assegura, porém, que conseguiremos identificar os 

principais traços dos Estados contemporâneos investigando as coerções históricas sob a qual 

operam, bem como a durabilidade das relações entre si e a efetivação da prioridade sobre 

outras organizações. Tratam-se, pois, de campos de dominação que podem acumular-se ou 

concentrar-se, manifestando-se nas formas administrativas, extrativas, militares, distributivas 

e produtivas.
129

 

 A partir do exposto, quando se examina a relação de "amor e ódio" entre as cidades e 

os Estados, conforme expressão usada por Charles Tilly, percebe-se que um é indispensável 

ao outro, tendo emergido mais ou menos no mesmo momento da história mundial. Destarte, 

"por trás das mudanças geográficas das cidades e estados atuava a dinâmica do capital (cujo 
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campo preferido eram as cidades) e da coerção (que se cristalizava sobretudo nos estados)".
130

 

Esmiuçaremos mais à frente esse "casamento perfeito", quando formos tratar dos processos de 

mercantilização e militarização promovidos pela FIFA nos torneios futebolísticos em 2013 e 

2014. 

 Retomando a argumentação de Charles Tilly e acrescentando as observações de Josep 

Fontana,
131

 vemos que Estados extensos e cidades numerosas coexistiram por muito tempo, 

até que lentamente os chamados Estados-nação passaram a dominar vastos territórios e 

caracterizaram-se pelo compartilhamento de identidades linguísticas, religiosas e simbólicas. 

Tal processo não ocorreu sem conflitos e foi marcado igualmente por avanços e recuos, 

muitos dos quais perduram até hoje. Isso porque existem reivindicações históricas de 

populações pelo direito a constituírem um Estado separado, bem como surgiram antagonistas 

poderosos que ameaçam constantemente a soberania dos Estados. Nas palavras de Tilly: 

"Esses sinais indicam que os Estados da forma como os conhecemos não durarão para 

sempre, e podem em breve instante perder a sua incrível hegemonia".
132

 

 É justamente essa última contracorrente, encabeçada pelos antagonistas poderosos, 

que se revela fundamental em nossa discussão. Para além dos blocos econômicos, redes 

mundiais de negociantes e organizações financeiras, acreditamos que a FIFA possui uma 

capacidade enorme de desafiar a autoridade estatal, especialmente em tempos de megaeventos 

esportivos. 

 Tilly mostra, ainda, que existem pelo menos quatro concepções alternativas de 

formação do Estado: as análises estatistas, geopolíticas, segundo o modo de produção e pelo 

sistema mundial. As diferenças entre elas são sensíveis e servirão para precisarmos as nossas 

intenções. Em linhas gerais, o modelo estatista trata da mudança política como sendo o 

resultado de eventos de estados particulares, independente da variação econômica. Já as 

análises geopolíticas acreditam que o sistema internacional forma os Estados, cujas relações 

entre si possuem uma lógica e influência próprias. A terceira vertente aponta para a decisiva 

participação dos capitalistas, que ditam as regras do jogo pelo controle estatal. Por fim, 

interpreta-se ainda a formação do Estado segundo a lógica da economia do globo, o que 

determina a sua posição: central, periférica ou semiperiférica.
133

 

 Vale ressaltar que, sozinhas, nenhuma destas linhas de raciocínio acima expostas dão 

conta da intrincada problemática referente à atuação dos Estados contemporâneos, mas 
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podemos utilizar de alguns elementos delas para enriquecer a nossa reflexão. No caso de uma 

Copa do Mundo da FIFA, por exemplo, para um país receber este megaevento esportivo é 

necessário primeiramente que haja o interesse individual dos seus governantes (estatismo), 

isto é, que seja feita uma "escolha racional", conforme expressão de Tilly. 

 Contudo, vontade não basta. A fim de que os investimentos exigidos pelo Caderno de 

Encargos da FIFA sejam concluídos, o Estado deverá moldar o seu "padrão de adaptação 

nacional" à política internacional (geopolítica), adotando um, ou vários, dos quatro estilos 

seguintes: aquiescente, intransigente, fomentador ou preservador. No caso brasileiro, 

percebemos um consentimento em aceitar as intromissões da FIFA desde o início, enquanto 

somente em momentos isolados havia alguma manifestação de indignação perante certos 

comentários da entidade, logo rapidamente superados. Já o estilo fomentador esteve presente 

durante todo o processo, sendo que raramente procurou-se preservar a legislação local. 

 Nesse sentido, certamente os imperativos econômicos envolvidos na geração e 

distribuição da mais-valia tiveram um papel determinante, que abarcaram desde os processos 

licitatórios de construção dos estádios até a sua futura concessão definitiva às empresas 

interessadas (modo de produção). 

 Ademais, nos últimos Mundiais (África do Sul, Brasil e Rússia) e no próximo (Catar), 

a escolha de países periféricos não se deu por acaso (sistema mundial). São nessas frágeis 

democracias, dominadas por interesses escusos de oligarquias locais, que o grande capital 

encontra maiores facilidades para seu ciclo de reprodução. Tratam-se, ainda, de terrenos 

(coloniais) férteis para a atuação (imperialista) das grandes corporações transnacionais, como 

a FIFA, nas periferias do globo (no nosso caso, a América). 

 Nesse sentido, traçaremos agora um paralelo entre o que foram os grandes impérios 

coloniais da Era Moderna, estudados por Josep Fontana
134

, com as atuais iniciativas de 

promoção dos megaventos esportivos. Em que pesem as enormes diferenças entre um 

empreendimento e outro, podemos estabelecer minimamente uma comparação em termos de 

projeto político. 

 Segundo Fontana, o imperialismo baseou-se em uma operação montada sob um 

"engano coletivo" para o benefício de poucos. Sendo assim, enfatizamos um excerto relativo à 

ilusão imperial, mas que parece se encaixar perfeitamente com o nosso tema de análise: 

Vê-se que o custo foi pago pelo conjunto da população através de impostos, 

enquanto que os benefícios concentraram-se, principalmente, nos grupos 
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dirigentes da política e da economia, recebendo em troca de seus 

investimentos, muito mais do que haviam colocado para sua manutenção
135

 

 

Não foi exatamente isso que aconteceu no tempo dos megaeventos esportivos brasileiros? 

Neles, os lucros exorbitantes ficaram nas mãos dos dirigentes-FIFA, enquanto os governantes 

municipais, estaduais e federal despejavam (e ainda despejam) as despesas sobre o povo.
136

 

 Continuamos o raciocínio de Fontana dizendo que, assim como na relação imperialista 

entre as colônias e as metrópoles, pautada na exploração daquelas para o enriquecimento 

destas através de "grandes obras", a FIFA igualmente enxerga nos países-sede dos jogos 

verdadeiras "terras de lucro". Tratam-se de locais "atrasados", que precisam ser "civilizados" 

e colocados no "caminho do desenvolvimento". Parafraseando Lytton Strachey: "o 

imperialismo [da FIFA] é, ao mesmo tempo, fé e negócio".
137

 [Colchetes nossos]. 

 

b) O cabo de guerra entre os burocratas-FIFA e os estadistas sob a ótica weberiana 

 

 No que concerne à questão da dominação, Max Weber
138

 narrou como se deu a 

distribuição do poder ao longo da história, atribuindo papel fundamental à imposição da 

vontade de uma ou mais pessoas (instituições) sobre as outras. Abordando propriamente a 

questão da dominação, ele nos indica o campo de estudos das relações de poder em torno do 

futebol quando afirma: 

Uma posição, também designada pela linguagem corrente como 

"dominação", pode, entretanto, desenvolver-se tanto nas relações sociais do 

salão, quanto no mercado, do alto de uma cátedra universitária, à frente de 

um regimento, numa relação erótica ou caritativa, numa discussão científica 

ou no esporte.
139

 [Grifo nosso]. 

  

 À vista disso, entendemos que a dominação está presente nos mais variados ramos da 

ação social, significando essencialmente poder. Da nossa parte, julgamos que os megaeventos 

esportivos representam uma categoria peculiar de dominação, ao juntar "tipos radicalmente 

opostos" em um mesmo momento. "Por um lado, a dominação em virtude de uma constelação 

de interesses [da FIFA] (especialmente em virtude de uma situação de monopólio), e, por 
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outro, a dominação em virtude de autoridade [governos autoritários] (poder de mando e dever 

de obediência)".
140

 [Colchetes nossos]. 

 Essa fusão pode ser cumprida, na visão do autor, por convicção, obrigação, medo ou 

vantagens pessoais. Acreditamos, assim, que a relação FIFA-governo era motivada um pouco 

por cada um desses fatores. Analisando brevemente esse "casamento", nota-se que inúmeros 

embates foram travados entre a entidade e o governo federal antes, durante e após a realização 

dos megaeventos. Como bem definiu o colunista do jornal Estado de Minas, Mário Fontana: 

"Ninguém ignora que a Fifa age como se fosse a dona do Brasil e os governantes não 

passassem de funcionários à disposição da entidade".
141

 

 No período pré-Copa das Confederações, a cobrança da organizadora do evento era 

para que tudo saísse conforme o cronograma. Depois, a preocupação era se os protestos 

populares atrapalhariam a realização e o andamento dos jogos. Sempre submisso nessa 

relação, o governo brasileiro começou a se manifestar contrariamente a esse poder de mando 

da FIFA somente quando tudo já estava consumado, ou seja, no período pós-Copa do Mundo. 

 Seria inviável trabalharmos aqui detalhadamente com os três períodos (antes, durante e 

depois dos megaeventos), todos igualmente ricos em informações, mas que necessitariam de 

um esforço muito grande e poderiam ser vistos em um outro momento. Por isso, optamos por 

restringir essa análise ao momento dos torneios propriamente ditos, em virtude principalmente 

da maior repercussão dos eventos e, por conseguinte, da ampliação das fontes de pesquisa. 

 Feitas essas necessárias explicações, podemos introduzir o nosso assunto com algumas 

reportagens emblemáticas que tratam dos embaraços causados por dirigentes da entidade no 

contato com o governo brasileiro. De imediato, é preciso dizer que as relações de dominação, 

expostas acima segundo o pensamento de Weber, estiveram presentes ao longo de todo o 

período dos megaeventos, porém foram realçadas devido à possibilidade desses serem 

cancelados. De sorte que em 2013, durante as manifestações de junho, o secretário-geral da 

FIFA, Jèrôme Valcke, descartou o cancelamento da competição esportiva, mas cobrou 

segurança das autoridades locais. De acordo com a reportagem do EM, intitulada "Nada de 

parar com a bola": 

Apesar de referências à Fifa estarem presentes em diversos cartazes de 

manifestantes – como "Quero hospital padrão Fifa"– e de haver críticas ao 

alto investimento na competição – com gritos como "Da Copa eu abro mão 
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por mais dinheiro para saúde e educação", a entidade buscou se dissociar das 

insatisfações.
142

 

 

 Nesse mesmo sentido, em entrevista coletiva concedida no fim da Copa das 

Confederações, o comandante da FIFA, Joseph Blatter, disse que os gastos do governo com 

os megaeventos não eram problema da entidade e se esquivou das mazelas do país. Nas suas 

palavras, repercutidas pelo jornal: 

 "Entendo as manifestações sociais, mas por outro lado, o futebol traz 

esperança. Acompanhamos as reações do governo, que prometeu mudanças, 

mas isso não é problema nosso, não nos responsabilizamos por isso", 

declarou. "É a melhor Copa das Confederações que organizamos”, elogiou o 

presidente, após declarar que "o futebol teve um papel positivo" no âmbito 

das manifestações. Ele fez questão de reafirmar que não há "plano B" para 

organizar o Mundial de 2014 em outro país (...) "A Fifa sai maior deste 

torneio", frisou ele, quando perguntado sobre os possíveis impactos dos 

protestos na imagem da Federação Internacional de Futebol.
143

 

  

 Passado o calor das manifestações e a empolgação com o torneio, quando já se 

encontrava na Europa, Blatter afirmou que o Brasil poderia não ter sido a melhor escolha da 

Federação. Preocupado com os protestos populares, inclusive ônibus da FIFA foram atacados, 

o presidente se mostrava receoso com a instabilidade social no país e cobrava das autoridades 

brasileiras uma postura enérgica para resolver o problema, visando o Mundial de 2014. A 

notícia traz duras críticas de Blatter, que reproduziremos a seguir: 

O dirigente já avisou à presidente Dilma Roussef que não pode haver 

distúrbios semelhantes durante o Mundial. "A Fifa não pode ser 

responsabilizada pelas discrepâncias sociais que existem no Brasil", afirmou. 

"Não somos nós (a Fifa) que temos que aprender com os protestos, mas sim 

os políticos brasileiros." Para o dirigente, as manifestações devem ser tratadas 

apenas como questões internas, sem interferir nas competições da Fifa. "Para 

mim, estes protestos soam como alarmes para o governo, para o Senado, o 

Congresso. Eles devem trabalhar nisso para evitar novos protestos", disse. 

"No entanto, os protestos, se pacíficos, são parte da democracia e devem ser 

aceitos (pelo governo). Estamos certos de que o governo, e principalmente a 

presidente, vai encontrar as palavras e as ações para prevenir novas 

manifestações. Eles têm um ano para resolver isso".
144

 

  

 O cabo de guerra entre o governo brasileiro e a FIFA se estendeu, posto que no dia 

seguinte à supracitada entrevista, o Ministério do Esporte emitiu uma nota oficial comentando 

a declaração de Blatter. Nela, o ministro Aldo Rebelo rebateu que "o sucesso da Copa das 

Confederações comprova o acerto da escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo. 
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Quanto às manifestações, o Brasil é um país democrático, que garante aos seus cidadãos plena 

liberdade de expressão".
145

 

 Mediante tais conflitos, percebemos como o poder de mando vinculado diretamente à 

administração democrática é instável, conforme salienta Weber. Ademais, este tipo de 

formação social gera a chamada "dominação dos honoratiores", representados, em nosso 

caso, pela FIFA. Trata-se de uma autoridade baseada no prestígio e honra, encarregada de um 

"dever honorífico" (organização da competição esportiva mais importante do planeta), que é 

"guardado a sete chaves" pelos seus funcionários. 

 Logo, as suas intenções e decisões não precisam ser transparentes, caracterizando-se 

como uma "dominação secreta", isto é: "a administração burocrática é sempre uma 

administração que exclui o público. A burocracia oculta, na medida do possível, o seu saber e 

o seu fazer da crítica".
146

 Para além dos segredos frente ao público, há uma tendência 

semelhante de esconder-se dos governos, como vimos acima, porque os burocratas confiam 

que "as medidas do Estado nesta área desembocam tão frequentemente em caminhos 

imprevistos e despropositados".
147

 

 Um bom exemplo dessa necessidade de se esquivar dos governos pôde ser visto nas 

denúncias relativas ao escândalo da máfia dos ingressos, no qual alguns membros da FIFA 

estavam sendo acusados pela polícia brasileira de praticar atos ilícitos na venda dos mesmos. 

Entre os criminosos, havia desde pessoas comuns a ex-jogadores, dirigentes de federações, 

políticos brasileiros e, até mesmo, quadrilhas internacionais especialistas no assunto. 

Revelou-se, ainda, que algumas entradas, destinadas a patrocinadores, eram obtidas na própria 

FIFA, por meio de seus agentes, o que gerou desconfiança inclusive sobre a entidade. O jornal 

Estado de Minas fez algumas denúncias sobre essas vendas ilegais nos arredores do Mineirão, 

fato que motivou a polícia a fechar o cerco contra os cambistas. 

 Na reportagem: "FIFA explica, mas não convence", o EM apresentou uma entrevista 

do diretor de marketing da entidade, Thierry Weil. Ele tentou dar algumas explicações sobre 

as ações que estavam sendo tomadas contra os criminosos pela polícia brasileira, através da 

Operação Jules Rimet, mas esbarrou em muitas contradições: 

A verdade é que, a cada dia, o cerco se fecha contra a Fifa e os dirigentes da 

entidade começam a abrir uma guerra fria de informações contra a polícia. 

"Não se divulga informações para a imprensa de uma investigação em 

andamento. Na Europa, isso não acontece. Vemos várias informações na 
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imprensa passadas pelos investigadores que não são confirmadas quando 

somos chamados a colaborar", reclamou publicamente Thierry Weil. A 

indireta teve como endereço o líder das investigações, Fábio Barucke, e o 

promotor Marcos Kac, que chegou a afirmar que tem provas contundentes 

contra um "tubarão", e que a Fifa está fugindo das responsabilidades. "O que 

posso dizer? Quem ri por último ri melhor. As investigações conseguiram 

provas contundentes. Em breve, assim que chegarmos aos outros envolvidos, 

nós vamos adotar as medidas cabíveis", ironizou Kac.
148

 

 

 Atualmente, nós já sabemos "quem riu por último" nessa história. Um ano depois do 

Mundial, vários dirigentes da FIFA, incluindo o presidente, foram condenados nos EUA e na 

Suíça por inúmeros crimes de corrupção, que provaram a existência de uma quadrilha 

escondida por trás da entidade há tempos. Não somente restrita ao esquema de ingressos, a 

organização criminosa também atuava na venda de sedes dos Mundiais e recebimento de 

propinas para a comercialização dos direitos de transmissão das suas competições esportivas. 

As denúncias, inclusive, atingiram também as cúpulas da Confederação Sul-americana de 

Futebol (CONMEBOL) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), extensões da FIFA 

na América. 

 Após a apresentação desses casos de corrupção, vale a pena regredirmos um pouco no 

tempo para entendermos melhor tais práticas profundamente condenáveis atualmente. Os 

grupos dominantes consideravam no passado a corrupção como algo normal e aceitável, 

enquanto a maior parcela da sociedade recriminava totalmente tais atos ilícitos. Fontana 

indica que a corrupção é incompatível com o Estado, mas ao mesmo tempo a manutenção da 

autonomia nem sempre é possível. Dito de outra forma: 

As funções do Estado eram 'a promoção externa e interna dos interesses 

básicos do modo de produção dominante e a manutenção da harmonia social'. 

Estes dois objetivos têm muito de contraditório, de modo que a necessidade 

de manter a paz social conduz, normalmente, a esconder do público em geral 

os acordos políticos realizados em benefício de determinados grupos, 

justificados como necessários para favorecer os 'interesses básicos do modo 

de produção dominante' e a interferência entre o público e o privado que dão 

lugar.
149

 [Grifo nosso]. 

 

 Ou seja, por mais que a sua função devesse ser a de uma entidade neutra, de um 

árbitro imparcial (para usar a linguagem futebolística), a realidade nos mostra que nem 

sempre isso acontece. No caso do Brasil, por exemplo, isso gerou fortes críticas durante a 

realização dos torneios esportivos porque assistimos a um Estado facilitador dos interesses 

dos grupos dominantes, manifestado claramente nas denúncias relativas aos casos de 

corrupção. 
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 Conforme destacado acima, no âmbito futebolístico é nítida uma interferência cada 

vez maior da FIFA, entidade supranacional que dita as regras das Copas do Mundo sem a 

menor preocupação em atingir diretamente a soberania dos países-sede. Os governos federais 

aceitam prontamente tais intromissões, "em benefício de determinados grupos", demonstrando 

enorme submissão a interesses externos que violam os direitos de ocupação dos espaços 

citadinos. 

 Entendemos, portanto, que por meio da divulgação de um sistema de regras racionais, 

pela defesa da tradição e pela existência da burocracia, a FIFA se resguarda 

institucionalmente perante os governos, as federações nacionais, seus patrocinadores e os 

torcedores. Logo, a entidade é composta por um grupo de funcionários que obedece aos 

seguintes critérios: hierarquia de cargos, instrução na matéria em um nível abstrato, atuação 

profissional com uma finalidade impessoal, aspiração à estima social, nomeação para cargos 

superiores, administração por meio de documentos, etc. Em suma: 

Fundada em Paris, em 1904, a Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) é a entidade responsável por organizar e dirigir os 

principais torneios internacionais de futebol, entre os quais se destaca a Copa 

do Mundo de Futebol. Sediada em Zurick, na Suíça, a FIFA possui status 

legal de pessoa jurídica como organização internacional privada sem fins 

lucrativos na forma de associação, conferido pelo Registro Comercial de 

acordo com o Código Civil Suíço (FIFA, 2012). (...) Mesmo se comportando 

como um espaço social autônomo [a FIFA] submete-se hierarquicamente à 

suprema autoridade do Comitê Olímpico Internacional (COI). A regra 

máxima que rege o mundo do futebol é o Estatuto da FIFA (...) Com o poder 

decisório fortemente centralizado na Presidência e no Comitê Executivo, 

graças à existência de poucas regras claramente estabelecidas, a FIFA opera 

sob o controle de um seleto grupo composto pelas seis Confederações 

Continentais e quatro Associações Britânicas, responsáveis pela indicação de 

23 membros que, juntamente com o presidente, constituem esse Comitê. A 

jurisdição máxima para a resolução de disputas é o Corte Arbitral do Sport 

(CAS). (...) Conforme expresso no Relatório Financeiro da entidade referente 

a 2010, a atual situação financeira da FIFA é "bastante sólida" (FIFA, 

2011a).
150

 [Colchetes nossos]. 

 

 A concepção econômica da entidade sugerida ao final do texto acima recorda-nos mais 

elementos da burocracia weberiana, tais como: um sistema de orçamento bem definido; a 

manutenção da disciplina do funcionalismo; o avanço na organização técnica, racional e 

objetiva dos especialistas; a necessidade de investir na educação e formação, dentre outros. 

Dito de outra forma, segundo o comentário extremamente pertinente de um colunista do 

jornal Estado de Minas, o sociólogo Paulo Delgado, justamente indagando sobre esse status 
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da entidade mandatária do futebol mundial e sua relação com os países-sedes dos 

megaeventos esportivos: 

De uma maneira geral, os países que pleiteiam sediar a Copa não sabem 

muito bem que Copa fazem. Não há nenhum complô, nem profissionalismo 

exemplar na gestão desses grandes eventos. Simplesmente, não há é a 

possibilidade de negociar improvisadamente com esses cardumes boêmios de 

cartolas que se movem em alta velocidade pelo mundo avisando anos antes 

que vão chegar e botar para quebrar. Protegidos pela charmosa, glacial e 

confidencial Suíça, que lhes garante um status fiscal especial e favorável de 

entidade sem fins lucrativos, a Fifa não tem medo da Receita Federal de 

nenhum país do mundo. Seu jeito de pavão, sua vida secreta e egoísta, vem 

da colossal popularidade das séries de 11 endinheirados cabeças-moles, 

simpáticos apátridas, comprados e vendidos pelo mundo como se fossem 

bolas de soprar. Enchidas também por governos de direita e de esquerda que 

adoram deitar e rolar como a bola.
151

 

  

 O artigo acima, intitulado "Pavão misterioso", define criticamente o caráter dessa 

instituição tão influente nas relações diplomáticas mundo afora, muitas vezes suplantando 

importantes agências internacionais, como a ONU e o FMI, por exemplo. No entanto, é 

fundamental dizer que se trata da opinião de um dentre tantos colunistas que escrevem 

periodicamente no jornal, mas não se resume ao posicionamento do Estado de Minas como 

um todo. Isso fica evidente quando comparamos o artigo acima a um outro texto, "O legado 

da Copa", em que Mário Fontana deixa de lado os aspectos negativos do torneio e, de maneira 

bastante otimista, revela que é preciso "tratar o Mundial com espírito triunfalista": 

O que vem sendo comentado, com dados negativos, sobre o legado da Copa 

do Mundo no Brasil diz respeito a gastos excessivos, construção de estádios 

com preços superfaturados e futuros elefantes brancos, atrasos, corrupção 

deslavada, mortes de operários, protestos públicos, violência e sabe-se lá o 

quê mais. Tudo isso seria suficiente para desmoralizar até mesmo uma 

competição de enorme grandeza esportiva como esta. No entanto, como o que 

está feito não está por fazer e como já não tem conserto, o jeito é passar a 

encarar o torneio com cores as mais brilhantes possíveis. Por exemplo, em 

matéria de divulgação sobre as belezas turísticas do Brasil na imprensa 

internacional, ainda não houve nada igual. Dezenas de reportagens de 

emissoras de TV estrangeiras sobre a Copa destacaram as atrações turísticas 

do país. Algo de empolgar até os próprios brasileiros, que já estão 

acostumados com esses cenários. A solução para o momento é tratar o 

Mundial com espírito triunfalista. Primeiro, torcer para que tudo ocorra sem 

atropelos em todas as cidades que vão sediar os jogos. E que cheguem muitos 

turistas estrangeiros, que cessem os protestos e, last but not least, que o 

Brasil conquiste o hexacampeonato.
152

 

  

 Logo, no interior do jornal ocorrem tensões e disputas entre os colunistas sobre a 

maneira que se deve encarar os megaeventos de uma forma geral. Mais à frente, porém, 

discutiremos como a linha editorial abordou a temática das relações entre o regional e o 
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nacional, graças aos emblemáticos episódios ocorridos em Belo Horizonte. Perceberemos, 

assim, quais são as opções e filiações político-ideológicas do "grande jornal dos mineiros". 

 Arrematando nossa análise até aqui sobre a FIFA e a sua relação com os governos, 

apontamos um estudo no qual o sociólogo Max Weber
153

 destacou onde era possível encontrar 

o poder: nas "classes", nos "estamentos", ou nos "partidos". De maneira geral, trazendo para a 

nossa reflexão, pode-se dizer que a Federação atua direta ou indiretamente nesses três 

âmbitos, como verificaremos a seguir. 

 Enquanto representante de uma "classe", a entidade está vinculada a interesses 

econômicos e condicionada pelo mercado. Na organização dos megaeventos ela exclui os não 

possuidores (vendedores ambulantes locais, por exemplo) em detrimento dos possuidores 

(grandes marcas multinacionais). Tal monopolização dos serviços oferecidos resulta em "lutas 

de classes", ao diferenciar sobremaneira os agentes envolvidos nessas comunidades (cidades-

sede). Basta lembrar da insatisfação daqueles que ficaram sem oportunidade de trabalho 

durante os megaeventos esportivos brasileiros, em locais onde tradicionalmente habitavam, 

sem ao menos terem a chance de concorrer na disputa em torno da fixação dos preços 

(tabelados abusivamente pela FIFA nos estádios e seu entorno, o que gerou revolta também 

por parte de muitos torcedores). Nesse sentido, é bastante elucidativo o comentário de Arlei 

Damo a esse respeito: 

Assim como a ética protestante contribuiu para impulsionar o capitalismo 

moderno, na clássica formulação weberiana, o ethos capitalista e o espírito 

das copas andam de mãos dadas, ainda que por vezes o par provoque um mal-

estar, havendo a necessidade de encobrir a lógica utilitarista do capital com 

um simbolismo romântico tomado de empréstimo do clubismo e do 

nacionalismo.
154

 

  

 No que tange aos estamentos, compreendemos que na ação social dos indivíduos 

também é preciso ressaltar a questão da "honra" social, e não exclusivamente os fins 

econômicos. Nesse sentido, Weber aponta que a sua maior expressão está na exigência de 

uma condução de vida específica, limitando algumas pessoas ao círculo estamental e 

estabelecendo uma hierarquia social. Dessa maneira, "muitas vezes, o 'estamento' (...) atua 

fortemente num sentido exclusivo e se baseia na seleção dos pessoalmente qualificados".
155

 

Ora, não seria este o objetivo do Código de Conduta da FIFA e do recente processo de 
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elitização do futebol brasileiro? Cria-se, pois, um tipo antropológico puro, um "torcedor" 

ideal, que sabe se comportar perfeitamente dentro das arenas durante os espetáculos 

futebolísticos. Paralelamente a isso, instaura-se uma nova "estilização da vida", fomentada 

conjuntamente pela atuação de um Estado insaciável. 

 Ao passo que as classes realizam-se na ordem econômica e os estamentos na social, os 

partidos agem no âmbito da política. Implica, portanto, uma relação associativa efêmera ou 

perene, que se vale de estratégias diversas para alcançar o poder. No entanto, diferentemente 

dos partidos políticos tradicionais, acreditamos que a FIFA atua mais no sentido de um lobby 

político durante os megaeventos esportivos: 

Sua governança de fato é complexa, pois ao mesmo tempo em que sua 

administração é majoritariamente exercida por agentes privados, garantindo 

um distanciamento de entes públicos, se faz necessário o exercício do lobby 

político para angariar financiamento público para a realização de seus 

eventos e desenvolvimento da sua organização.
156

 [Grifo nosso]. 

 

 Por meio da chamada "governança global"
157

, a entidade utilizou-se da estratégia 

conhecida nas Relações Internacionais como soft power, na qual moldou as atitudes do 

governo brasileiro, influenciando-o e persuadindo-o a aprovar uma série de leis
158

 que a 

favorecessem. Dentre elas, podemos mencionar as duas mais importantes: a Lei Geral da 

Copa
159

 e a Lei Antiterrorismo
160

. Ou seja, para fazer valer seus interesses, a própria FIFA 

não empregou a força física, mas sim as táticas de convencimento, que contaram com a 
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aquiescência dos três poderes da República. Assim, através da exploração simbólica e 

midiática do maior evento esportivo do planeta, a entidade penetra nas legislações dos países-

sede, adaptando-as a seu modo. 

 Por fim, entendemos que o órgão vai além e alcança ainda uma influência mundial, 

que extrapola o período dos megaeventos, inclusive. Isso porque possui um programa político 

bem definido no Estatuto FIFA
161

, bem como variadas bandeiras que levanta esporadicamente 

em torno da causa esportiva (fair play, antirracismo, sustentabilidade, etc.). 

 

c) O "padrão FIFA" de mercantilização: "estádio-casa de ópera/shopping center" 

 

O estádio idealizado por autoridades públicas e dirigentes esportivos ainda é 

um estádio fortemente administrado, que se assemelha à figura arquitetônica 

do panóptico (apud BENTHAM, 2008). Um estádio que une três ideais: o 

"estádio-casa de ópera", o "estádio-prisão" e o "estádio-shopping center". "As 

semelhanças com uma casa de ópera residem no fato de que o futebol é visto 

como um espetáculo para ser olhado, em que os torcedores devem 

permanecer sentados, sem interagirem entre si. Por sua vez, as semelhanças 

com uma prisão residem no fato de que o torcedor é visto com suspeita, como 

um criminoso potencial, que deve ser isolado, individualizado e 

permanentemente vigiado. E, finalmente, as semelhanças com um shopping 

center residem no fato de que o espetáculo futebolístico deve ser um espaço 

de oferta de produtos e serviços, onde o torcedor é permanentemente 

estimulado a consumir (apud LOPES; MARTINS; REIS, 2014, p. 258, 

tradução nossa)".
162

 

 

 Grande símbolo do futebol no estado de Minas Gerais, e um dos mais expressivos do 

mundo, o Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) ganhou o perfil de uma arena 

multiuso de "padrão internacional", comportando 62.160 torcedores na parte interna e uma 

imensa esplanada na área externa. Apesar de ter sido construído em partes com dinheiro 

público, o estádio foi entregue administrativamente a um consórcio privado, o Minas Arena, 

por meio de um contrato estipulado em R$677 milhões, que tem o prazo de 27 anos. Caberá 

ao estado de Minas Gerais fiscalizar o uso desse espaço, que passará a ser explorado e 

operado pela concessionária.
163

 Sabe-se que a realidade das parcerias público-privadas (PPP's) 

tornou-se uma rotina na gestão das modernas arenas do Brasil, conforme salienta Rafael 

Fortes: 
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O estranho modelo de privatização à brasileira funciona assim: durante o 

período das obras, quando só há gastos e o estádio fica fechado, a 

responsabilidade é do Estado. Com a inauguração – momento em que caem 

drasticamente os gastos e começam a entrar as receitas –, a administração 

passa para grupos privados: primeiro, a FIFA; depois, os consórcios 

encabeçados por empreiteiras.
164

 

 

 Assim, fica claro o desejo da FIFA proteger os seus diversos parceiros comerciais na 

administração desses estádios, visto que o esporte tornou-se um negócio altamente lucrativo 

para o mercado financeiro atual. Além disso, a entidade recebeu isenção de impostos do 

governo brasileiro no período de 2010 a 2014, bem como as empreiteiras responsáveis pelas 

obras. 

 Na verdade, desde os anos 1980 estamos assistindo à uma visão minimalista do 

Estado, pautada nas privatizações das atividades econômicas e no desmantelamento dos 

serviços sociais. Tudo isso acontece, na visão de Josep Fontana,
165

 porque o modo de 

produção dominante não se encontra ameaçado. Pelo contrário, ele é defendido por todas as 

instituições atreladas ao mercado. Uma delas, segundo o autor, corresponde aos meios de 

comunicação, "que se esforçam por convencer-nos que vivemos no melhor dos mundos 

possíveis que é, além do mais, o único mundo possível, de modo que é necessário abandonar 

toda a esperança de mudá-lo substancialmente".
166

 

 Desse modo, o jornal Estado de Minas exibiu uma reportagem na qual exaltava o 

processo de modernização tecnológica implementado no "Gigante da Pampulha", 

demonstrando como a segurança, a infraestrutura e o serviço de telefonia celular ficaram bem 

mais ágeis após o remodelamento feito na arena. Foram elogiadas diversas melhorias, tais 

como: a automatização elétrica da iluminação e alarmes; a existência de internet e 

comunicação rápida no entorno da arena; o imenso telão de alta definição, que exibe o tempo 

todo imagens nítidas da partida e da torcida; e o eficiente sistema de segurança, monitorado 

pelo Centro de Controle de Operações (CCO), composto por inúmeras câmeras altamente 

modernas.
167

 

 De acordo com Severiano Braga, gerente de operações do grupo gestor, depois de um 

longo processo de planejamento e estudos realizados: "Podemos afirmar que a Tecnologia da 
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Informação e Comunicação adotada no Mineirão é das mais evoluídas do mundo".
168

 Após a 

reforma, o maior palco do futebol mineiro tornou-se, então, um espaço que atendeu e 

suplantou as exigências da FIFA. Ou seja, a linha editorial do Estado de Minas silenciou-se 

sobre as polêmicas acerca das PPP's, em nome da defesa de uma modernização tecnológica 

trazida para uma arena "mais inteligente". A grande inovação do novo estádio dizia respeito 

ao caráter extremamente sustentável da sua utilização. Segundo a otimista reportagem: 

O Mineirão foi o primeiro estádio do país a receber uma usina solar, que é 

capaz de gerar energia para abastecer até 900 residências. Os 8.844 painéis 

captam a energia do sol e a envia para a rede da Cemig, que tem um posto no 

interior da arena. A concessionária elétrica se encarrega, então, de redistribuir 

a eletricidade entre as casas. O estádio conta ainda com sistema de 

reaproveitamento de água da chuva, que é armazenada em um reservatório de 

aproximadamente 6 milhões de litros. De acordo com o Minas Arena, a 

quantidade é suficiente para, em caso de estiagem de até três meses, poder 

usar essa água em descargas de sanitários, irrigação de gramado, jardins e 

limpeza das áreas externas.
169

 

 

 Interessante, porém, é perceber que alguns dos novos conjuntos arquitetônicos e 

urbanísticos, apresentados como restauradores de um diálogo com a "identidade local", na 

verdade provocaram o efeito inverso. Isso ocorreu no novo Mineirão, que perdeu 

características tradicionais em função da necessidade de se enquadrar na lógica das modernas 

arenas esportivas. Ademais, surgiram vários outros estádios no país com elementos 

arquitetônicos padronizados, situação que levou à descaracterização dos traços singulares de 

cada um. Outrossim, alguns desses monumentos transformaram-se em "pastiches, clichês 

superficiais de uma ideia de cidade", isto é, são muito bonitos por fora, mas inabitáveis por 

dentro. Criou-se, então, uma "sociabilidade fictícia" que produziu uma "estetização das 

relações sociais". Nelas, os cidadãos são confundidos com consumidores e as cidades com 

mercados.
170

 

 Vale a pena demonstrar, então, como a busca pelo convencimento de que a obra 

realmente teria sido um sucesso era uma constante nos discursos do periódico. Atestamos isso 

na entrevista do ex-jogador e craque do futebol argentino, Diego Armando Maradona Franco, 

quando esteve no Mineirão a convite do governo do estado de Minas, numa clara jogada de 

marketing político. Maradona acompanhou a sofrida vitória da sua poderosa Seleção em cima 

dos modestos iranianos e, ao final da partida, se rendeu ao conforto do estádio e à calorosa 
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acolhida mineira. Aproveitou para provocar o Rio de Janeiro, onde supostamente teria 

enfrentado alguns problemas dias antes: 

Minas Gerais merecia um estádio moderno como o novo Mineirão (...) Aqui 

se tem tradição no futebol e era preciso um estádio moderno (...) Estou muito 

contente por estar em Belo Horizonte. Agradeço por ter sido tratado com 

muito carinho e muito respeito. Facilitaram minha ida para o estádio. Foi 

ótimo. Melhor que no Rio de Janeiro.
171

 

 

 Outrossim, ainda com relação ao estádio e essa suposta modernidade, vemos que nem 

sempre há um consenso na aceitação de novos costumes, principalmente se levarmos em 

conta as tradições e hábitos daqueles que participam diretamente desse processo. Segue 

abaixo o comentário feito por um dos colunistas do jornal Estado de Minas, Mário Fontana, a 

esse movimento em curso em um dos mais antigos complexos esportivos do estado: 

De 1950 para cá, a população brasileira cresceu espantosamente, bem como 

as cidades. Só os estádios de futebol tiveram sua capacidade reduzida – e de 

forma violenta (...) Tudo pelo conforto decretado pela Fifa. Na continuação 

vejam o que aconteceu com o Mineirão. Tinha capacidade para receber até 

130 mil pessoas. Hoje, totalmente modernizado, o público máximo permitido 

é de 62 mil espectadores. Em jogo do Campeonato mineiro, o estádio chegou 

a registrar a presença de 135 mil torcedores. Pois bem. Com a população 

maior e os meios de transporte mais avançados, as grandes massas ficaram 

incapacitadas de frequentar os estádios como antigamente. Enfim, com a TV 

em casa, o povão já não estaria tão interessado em assistir in loco às partidas 

de seus times.
172

 

  

 Vimos que o jornalista inicialmente se espanta com essa drástica redução da 

capacidade das arenas, mas acredita que o povo "já não estaria tão interessado" em frequentar 

os estádios. Seria somente essa a explicação? De uma hora pra outra o brasileiro teria perdido 

o gosto pelo futebol? Ou tal diminuição dos assentos não estaria diretamente ligada ao 

aumento no preço dos ingressos? Enfim, o desejo daqueles que estão moldando este novo tipo 

de torcedor é exatamente esse: o sujeito fica em casa e paga um pacote pelos jogos que deseja 

assistir, enquanto somente os mais privilegiados têm o direito de acesso ao estádio. Curioso 

notar, ainda, que o mesmo Mário Fontana escreveu uma reportagem intitulada: "Saudades, 

padrão Fifa",
173

 na qual expôs com pesar a falta de conforto nos jogos locais após o término 

do Mundial. 

 Eis aqui um claro exemplo de tensão discursiva presente dentro do jornal Estado de 

Minas, conforme expusemos na Introdução desta dissertação. Enquanto o referido cronista se 

mostrava animado com o conforto proporcionado pelo "padrão FIFA" durante os 
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megaeventos, várias outras reportagens da linha editorial criticaram a disciplinarização do 

espetáculo através da imposição de um Código de Conduta aos torcedores, como mostraremos 

adiante. 

 No entanto, convém fazermos antes uma pausa explicativa para lembrar que 

compreendemos o esporte na qualidade de um campo, segundo o conceito de Bourdieu.
174

 Tal 

qual existem os campos filosófico, artístico, religioso, científico, jurídico, político, etc., o 

campo esportivo é igualmente capaz de produzir sistemas simbólicos. Dentro desses sistemas, 

destacam-se algumas normas, crenças, atitudes e valores, que são constantemente redefinidos, 

também chamado de habitus. 

 Então, de acordo com Bourdieu, o habitus difundido pelas instituições não é neutro, ao 

passo que existe uma relação de poder entre dominantes e dominados, ainda que por meio da 

"mão invisível"
175

 da FIFA. Assim sendo, dentro do campo esportivo coexistem diversas 

classes e interesses em disputa, conforme verificamos no comportamento de torcidas, 

jogadores, dirigentes, imprensa, etc. Na intenção de compreendermos com mais acuidade o 

papel desses agentes dentro do futebol-espetáculo, espaço devidamente estruturado segundo a 

lógica da FIFA, apresentamos a seguir algumas importantes categorias elencadas pelo 

antropólogo Arlei Damo: 

Essas quatro categorias seriam: a) os profissionais: atletas e todos os demais 

especialistas que contribuem para a preparação e a realização das 

performances propriamente ditas; b) os torcedores: público aficionado pelos 

espetáculos, presenciais ou midiatizados, distinguidos por diferentes graus 

de adesão ao clubismo (desde os fanáticos aos torcedores de ocasião), 

capacidade de apreciação estética das performances de campo, além das 

classificações nativas instituídas no próprio espaço social (sócios, 

organizados, vips, povão, etc.); c) os dirigentes: profissionais ou amadores, 

de clubes, ligas ou federações, exercendo funções administrativas, 

consultivas ou deliberativas (caso dos árbitros); d) os mediadores 

especializados: compreendendo toda a sorte de profissionais que concorrem 

para a promoção dos espetáculos (uma espécie de espetacularização de 

segunda ordem; recriação ou reelaboração dos eventos, como sugere Toledo), 

através dos noticiários (antes, durante e depois dos eventos) e das 

transmissões propriamente ditas (simultâneas aos jogos).
176

 [Grifo do autor e 

itálico nosso]. 
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 É preciso deixar claro que discorreremos aqui somente a respeito dos torcedores 

portadores de ingressos para o Mundial, que foram os alvos do Código de Conduta da FIFA. 

Sabe-se, porém, que a grande maioria deles não representa os que cotidianamente 

acompanham o futebol profissional nos estádios do país. Isso porque a torcida pela Seleção 

Brasileira possui características bem diferentes daquela aficionada por clubes. Vale a pena, 

então, fazermos uma digressão a esse respeito antes de adentrarmos no caso específico dos 

torcedores de megaeventos esportivos. 

 Os apaixonados pelos times brasileiros vivem diariamente a sua rotina, em maior ou 

menor grau. Dentro do grupo dos "midiatizados", por necessidade ou vontade própria, existem 

os que assistem ao noticiário esportivo, comentam nas redes sociais ou pagam pacotes de 

assinatura televisiva pelos jogos. No que tange aos "presenciais", que comparecem aos 

campeonatos para apoiarem seus clubes do coração, também existe uma estratificação bem 

definida dentro dos estádios. Por mais que esteja acontecendo no país um processo de 

elitização do futebol, ainda encontramos os setores mais populares, normalmente ocupados 

pelas chamadas torcidas organizadas, que cantam, dançam e vibram em pé durante todo o 

jogo. Grosso modo, as arquibancadas são compostas em sua maioria pelas classes médias e os 

camarotes pelas classes altas. Há de se ressaltar, ainda, o avanço dos programas de sócio-

torcedores dos clubes nos últimos anos, que igualmente selecionam os fãs de acordo com a 

renda por meio de planos diferenciados. 

 Essa realidade acima não pode ser transposta para o caso da torcida verde-amarela. Em 

razão da Seleção Brasileira não atuar com a mesma frequência dos clubes, surgem os 

chamados "torcedores de ocasião", já que a mobilização em torno do escrete canarinho 

resume-se basicamente ao período das Copas. Outrossim, estamos assistindo a um processo 

de desinteresse dos brasileiros pelo torneio
177

, visto que ao longo dos últimos anos diminuiu-

se bastante a relação afetiva das pessoas com o selecionado e o futebol em geral. 

 Há tempos atrás, as Copas mobilizavam os torcedores, que possuíam um sentimento 

de empatia muito forte com os jogadores. Hoje, devido ao acelerado processo de 

mercantilização do futebol, a maioria dos atletas milionários atua fora do Brasil. Perdeu-se, 

então, aquele orgulho de ver na Seleção os jogadores representando o seu país e, por 

consequência, o seu time do coração. Em outras palavras: 

A tendência da globalização da cultura em curso - que rapidamente teve nos 

esportes um veículo de encontro, de trocas, de apropriações entre os 
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diferentes estados-nações - estaria transformando ou desintegrando a 

identidade nacional sintetizada como narrativa homogênea na nossa "pátria 

de chuteiras" (...) Observemos que o futebol brasileiro, ou mais 

especificamente, o jogador brasileiro que veste a camisa nacional também 

representa clubes da Europa ou de diferentes partes do mundo, além de 

representar empresas multinacionais na forma de gerir o capital e a produção. 

Uma empresa como a Nike, por exemplo, está associada a diferentes seleções 

nacionais e leva o consumidor a uma espécie de pluri-identificação, pois, 

identifica-se com a seleção, com o jogador e com a empresa 

simultaneamente. As marcas empresariais estão mesmo tempo um 

representante do futebol brasileiro, ídolo de brasileiros, mas também de 

italianos e agora também de espanhóis. Suas camisas e produtos associados a 

ele são vendidas em todas as partes do mundo. A televisão transmite em 

tempo real um jogo do Real Madri para todos os continentes. Esse processo 

de desterritorialização do ídolo e do futebol, de redefinição de tempo e 

espaço, cria um novo processo de identificação e tradução das diferentes 

identidades culturais.
178

 

  

 Vale ressaltar que a nossa intenção não é analisar dicotomicamente essa realidade de 

distanciamento do torcedor com a Seleção como sendo boa ou ruim. Apenas evidenciaremos 

de que maneira isso tem contribuído para afastar o povo do seu maior "símbolo nacional", o 

futebol. Contudo, abordaremos melhor essa discussão no próximo capítulo, quando formos 

matizar o discurso da "pátria de chuteiras". 

 Voltando ao nosso foco de análise do momento, a discussão em torno do Código de 

Conduta da FIFA, é preciso entender que ele não significa meramente a imposição de 

comportamentos que sejam melhores do que os anteriormente existentes. Trata-se, pois, de 

sobrepor uma racionalidade sobre a outra. Entretanto, acabou entrando em contradição com 

normas brasileiras anteriores, como o Estatuto do Torcedor
179

. É bastante estranho, por 

exemplo, autorizar a estrangeiros no Mundial algumas práticas que os brasileiros já são 

proibidos há anos, cito o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de bandeiras nos estádios. 

Dessa maneira, o nosso povo ficou exposto, deixando a entender que nós não somos 

preparados para conviver com tais privilégios civilizatórios. 

Outro exemplo da disciplinarização dos comportamentos, foi o caso dos torcedores 

que tiveram que ocupar os assentos de acordo com sua numeração. O problema desse tipo de 

controle reside no fato de desconsiderar uma cultura anterior, que não é facilmente mudada, 

como atestado no depoimento de um torcedor: "Parece que vamos ao teatro ou a uma igreja. 
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Não se pode fazer nada, levar nada para torcer e fazer barulho. Daqui a pouco, eles proíbem a 

festa do futebol, proíbem gritar também".
180

 

 Assim, podemos dizer que o ato de torcer por um clube ou por uma Seleção é algo 

incorporado nos sujeitos. Ou seja, ninguém vai ao estádio e fica refletindo sobre outras 

possíveis atitudes, pois já existem as normas consuetudinárias de comportamento. Ainda que 

diversos, dependendo do tipo de torcedor e local que ocupa no estádio (conforme visto 

acima), esses procedimentos são funcionais dentro da lógica futebolística. Dessa forma, 

entendemos melhor o motivo da grande irritação dos brasileiros perante o Código de Conduta 

imposto pela FIFA, porque visava a uma "padronização", o que na maioria das vezes 

demanda muito tempo para ser assimilado e praticado. 

 O jornal Estado de Minas expôs, então, algumas dessas restrições na reportagem 

denominada: "Com licença, dona Fifa".
181

 Além de exigir que os fãs assentassem nos lugares 

marcados pelo ingresso, alegando primar pela ordem nos espetáculos, a entidade promoveu 

uma série de restrições nos estádios, tais como: computadores pessoais; fogos de artifício e 

sinalizadores; armas e outros objetos violentos; megafones, sirenes ou buzinas a gás; qualquer 

instrumento musical; garrafas, copos, canecas, latas ou recipientes fechados e de vidro; 

alimentos e bebidas trazidos de casa; grande quantidade de papel ou rolos de papel; grande 

quantidade de pó ou farinha; guarda-chuva; instrumentos que emitissem raios laser; materiais 

promocionais, comerciais (camisas ou outros acessórios exibindo estampas de marcas não 

patrocinadoras da competição), de caráter racista, xenófobo ou ideológico; animais; 

embalagens de spray e substâncias inflamáveis. Em contrapartida, era permitido somente o 

caríssimo cardápio oferecido, revoltando estrangeiros e brasileiros. 

 Para se ter uma ideia de outras exigências da FIFA durante os megaeventos e a sua 

influência no dia a dia das cidades-sede, o Estado de Minas exibiu a seguinte reportagem: 

"BH modo de usar: o que muda na sua vida durante a Copa".
182

 Nela, foram apresentadas as 

alterações no funcionamento de bancos, escolas (UFMG teve que fechar em dias de jogos, por 

exemplo), trânsito, comércio, serviços públicos e até mesmo lazer dos habitantes da metrópole 

(festas juninas tiveram que ser adiadas em 2013), algumas especialmente em dias de jogos no 

Mineirão. Destaques para aquelas restrições que infligiam a própria Constituição, ao proibir 

que pessoas não credenciadas circulassem em torno do estádio durante as partidas, por 

exemplo. Outrossim, se alguém desejasse transmitir os certames na calçada para mais gente 
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assistir, como ocorre frequentemente em bares e restaurantes da capital, estaria impedido de 

mudar o canal da TV durante o intervalo. Outra determinação apontava que só era permitida a 

entrega de botijões de gás por empresas que usassem motocicletas, fato que revoltou os 

trabalhadores do setor: 

"É um absurdo. Quem vai nos compensar pelo prejuízo?", questiona o 

presidente do Sindicato dos Transportadores e Revendedores de Gás em 

Minas, Nelson Ziviani, que critica a decisão da BH Trans de permitir a 

entrega do produto apenas em motocicletas. A determinação, fixada em 

portaria de 14 de maio, vale das 8h às 21h dos dias 14, 17, 21, 24 e 28 deste 

mês, e das 10h às 23h59 do dia 8 de julho, datas com jogos no Mineirão. 

Segundo o empresário, menos de 10% das distribuidoras em BH têm esse 

tipo de veículo. "Vamos pagar funcionários, água, luz, mas vamos ficar 

impedidos de trabalhar", reclama, afirmando que o uso de motocicletas não é 

rentável. As restrições consideram que o poder público deve "garantir a 

segurança e o bem estar de todos os cidadãos nacionais e estrangeiros, assim 

como das delegações esportivas, árbitros e demais autoridades" durante a 

competição.
183

 

 

 Finalmente, aqueles que descumprissem as regras poderiam ser processados 

judicialmente pela FIFA, posto que o direito de exploração do evento pertence a ela, que 

estabelece as regras para a sua divulgação e durante um determinado período sobrepõe o seu 

poder à própria legislação do país-sede. É sobre essa questão da soberania nacional e outros 

aspectos relacionados à segurança e controle dos megaeventos esportivos que discutiremos no 

subtópico a seguir. 

 

d) O "padrão FIFA" de militarização: "estádio-prisão" 

 

 O segundo aspecto que demandou bastante atenção do setor público diz respeito à 

segurança dos torneios e à sua consequente militarização. Segundo argumento corrente, 

vivemos em um tempo no qual a força militar se desenvolveu e tornou-se um ramo 

especializado dos governos. Josep Fontana também pesquisou esta que é uma das principais 

características dos Estados-nação: a de monopolizar a violência, tanto interna quanto 

externamente. Concentraremos os nossos esforços na compreensão do primeiro aspecto, isto 

é, na atuação do Estado brasileiro contra os inimigos da ordem social mais próximos. 

 Na visão desse historiador, o Estado nada mais é do que "um conjunto de instituições 

que possuem os meios de coerção legítima".
184

 Ou ainda: "O Estado é uma 'máquina' que não 

tem outro objetivo senão realizar seus fins, normalmente através da força".
185

 A fim de 
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garantir a realização da Copa das Confederações 2013 e da Copa do Mundo 2014, portanto, a 

"máquina" estatal brasileira utilizou-se maciçamente do emprego da força policial, com o 

intuito de proteger os interesses da FIFA. 

 Dizemos, então, que os megaeventos esportivos se encaixam em uma noção de tempo 

sui generis identificada pelo "estado de exceção". Ou seja, "uma suspensão temporária da 

ordem vigente no estado de direito democrático que se justificaria pela necessidade de 

garantir a existência deste mesmo estado de direito democrático".
186

 Portanto, os megaeventos 

necessitam de um aparato repressivo físico para que seus organizadores possam atuar de 

acordo com suas próprias regras por um determinado período de tempo excepcional. Dessa 

forma: 

A qualquer um que saiba interpretar os sinais, não há dúvida de que a Copa 

do Mundo de 2014 possui todas as características que identificam um evento 

fundador. E, nesse caso, fundador da exceção, compreendida não como 

modelo de governo subsumível a estruturas legalmente previsíveis, tais como 

a ditadura e o estado de sítio, mas antes dando lugar a uma relação entre 

direito e realidade, norma e fato, dever‐ser e ser que se afasta a passos largos 

dos modelos clássicos pensados pela teoria do Estado de Direito. Parece 

salutar revisitar a história recente para nos lembrarmos que, assim como 

ocorreu na Inglaterra, na África do Sul e na Grécia, a promoção de 

megaeventos esportivos mundiais tem dado lugar a estruturas de segurança 

e controle – tanto físicas quanto econômicas – que não se desvanecem com o 

fim das competições, mantendo‐se indefinidamente enquanto formas 

parasitárias e dificultadoras do normal funcionamento do Estado de 

Direito.
187

 [Grifo nosso]. 

 

 Logo, quanto maior for a dominação exercida pelo capital, maior será o poder de 

coerção estatal para a garantia da ordem. Isso porque a desigualdade social se fará presente 

em um nível elevado, provocando críticas da sociedade ao modelo de gestão adotado, como 

assistimos nos países latino-americanos que implantaram o neoliberalismo no final do século 

passado. Neles, formaram-se alianças entre os inimigos do Estado, fato que gerou 

manifestações de rua, quase sempre tratadas pelos governantes como casos de polícia, e não 

de política. Os ditos "marginais difíceis de integrar", nas palavras de Fontana, correspondem, 

ainda hoje, ao estereótipo daqueles que são perseguidos pelas forças repressoras. Ou seja, 

"uma sociedade que teme as classes subalternas, desconfia sobretudo dos pobres".
188
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Um bom exemplo desse temor com relação à fúria dos socialmente desfavorecidos 

pôde ser visto às vésperas do Mundial de 2014. Relembrando-se de alguns dos episódios de 

selvageria presenciados em 2013, comerciantes tiveram que colocar estruturas de proteção 

nos seus estabelecimentos para impedir a depredação do patrimônio, principalmente em dias 

de jogos do Brasil. Com isso, BH ficou extremamente blindada visualmente contra qualquer 

tipo de protesto, seja em direção a monumentos públicos ou privados. 

Reforçou-se substancialmente o efetivo policial na capital mineira, tendo sido montada 

uma grande estrutura logística e tecnológica que agia na preservação das áreas destinadas à 

FIFA, na instalação de blitzes e na regulação do espaço aéreo. Em várias reportagens essa 

preocupação ficou evidente, seja em 2013 para remediar os problemas ou em 2014 para 

preveni-los. Dessa forma, montamos o Gráfico 2, e separamos os temas em: prevenção; 

efetivo militar/policial; ocorrências e outros. Em um total de 37 reportagens, encontramos 45 

vezes algum desses aspectos acima (podendo repetir mais de um tema na mesma reportagem, 

por serem intimamente relacionados). Percebe-se um equilíbrio na quantidade de tópicos 

abordados pelo jornal, o que revela uma preocupação parecida com os momentos que 

antecedem os torneios e as suas realizações. 

 

 
 

 Se o gráfico não apresenta disparidades, a diferença significativa em termos de 

conteúdo foi que, em 2013, as autoridades foram pegas de surpresa com as manifestações e 

não estavam tão preparadas para enfrentá-las. Já em 2014, a estratégia utilizada foi a da não 

Efetivo 

militar/policial: 

12 = 27% 

Ocorrências: 

11 = 24% 

Prevenção: 

14 = 31% 

Outros: 

8 = 18% 

Gráfico 2 - Elaborado pelo autor: 

Reportagens do EM sobre o tema "segurança" (2013-2014) 
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tolerância com relação aos protestos e outros possíveis transtornos. Em geral, a vinda de mais 

tropas para a capital era sempre elogiada pela linha editorial, tendo em vista a tranquilidade 

que passavam à população. Dessa forma, evidenciamos na Tabela 2 (conferir nos 

APÊNDICES) algumas manchetes e os seus subtítulos, para se ter uma ideia qualitativa do 

incentivo que o jornal conferiu ao reforço da segurança. 

 A maioria das reportagens, portanto, retratava a preocupação das autoridades públicas 

em garantir que os megaeventos transcorressem normalmente, sem maiores imprevistos. 

Exemplificando, muitas delas abordaram temas já comentados anteriormente, como a ação 

dos cambistas e a vigilância em torno do Mineirão. Sabemos que as manifestações de 2013 

impulsionaram enormemente o Estado a se mobilizar para que, em 2014, não fossem vistos 

atos de vandalismo e terror durante o Mundial. Isso ficou muito claro na própria intimidação 

do presidente da FIFA ao governo brasileiro para garantir a segurança do torneio, já estudada 

anteriormente. 

 Logo, o chamamento de tropas militares, a ostensiva fiscalização e a necessidade de 

prevenção caracterizaram o ano de 2014, mas deixaram uma pergunta no ar: a segurança só é 

garantida em época de grandes eventos? Escolhemos, pois, dentre as tantas reportagens 

elencadas acima, uma das que consideramos mais emblemáticas produzidas pelo Estado de 

Minas no período. Nela, o principal colunista de esportes do jornal, Jaeci Carvalho, vai além 

de uma mera discussão futebolística. Momentos antes do apito inicial da Copa do Mundo ele 

problematizou a temática da segurança, bem como outras questões polêmicas, que 

comentaremos em seguida. Aqui, novamente, vemos um exemplo de reportagem que foge da 

tendência adotada pela linha argumentativa do editorial, esta preocupada apenas em 

quantificar o efetivo policial e enaltecer a garantia da segurança em números. Vejamos em 

que medida Jaeci avançou na discussão: 

Aqui em BH, desde sexta-feira pude perceber que em cada esquina há dois ou 

três policiais, guardas municipais e seguranças à paisana. Tudo para proteger 

a população que paga impostos? Nada disso. Para proteger os torcedores 

estrangeiros e as delegações que virão à Copa do Mundo. Não me surpreendi. 

Toda vez que há um grande evento no país, os governos federal e estadual 

dão máxima segurança e nos elevam ao nível dos países sérios, civilizados e 

que se preocupam realmente com a população. Foi assim na Copa das 

Confederações e não seria diferente agora. Concordo que devamos dar 

segurança aos visitantes, para que não sejam assaltados, estuprados ou 

assassinados (...) Mas a pergunta que faço é: será que o povo, que paga um 

dos impostos mais caros do mundo, não merece a mesma segurança o ano 

inteiro? Infelizmente, para nós, restam migalhas. Os governantes alegam que 

não há dinheiro para contratar policiais nem melhorar a frota de viaturas nem 

pôr homens nas ruas, como agora (...) Pois é, mister Blatter e mister Valcke 

andarão em carros blindados, protegidos até pela Polícia Federal, com o 

status de chefes de estado. Jogadores e delegações terão mais segurança do 

que o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos, 
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Barack Obama. Mas nós, simples mortais, que pagamos impostos de Suíça e 

temos benesses de África, não merecemos nada. Aliás, merecemos ser mortos 

nas ruas, por bandidos cruéis, sem um policial por perto para nos defender. 

Somos lixo para o Estado (...) Não podemos, porém, fechar os olhos à 

realidade de antes da Copa. As ruas estão cheias de policiais agora, mas há 

uma semana andavam desertas, sem segurança. Poxa, como dona Fifa 

consegue tantas coisas boas que não conseguimos em séculos. É 

impressionante o poder de Blatter e sua trupe. Eles determinam, o país 

obedece como cordeirinho. Fico pasmo ao ver a segurança quadruplicada nas 

cidades-sede. Ocorre-me agora uma curiosidade: nos municípios sem Copa a 

segurança será a mesma, ou eles ficarão abandonados, como estavam as que 

receberão a competição? Pena que nossos governantes queiram vender uma 

imagem para fora que jamais tivemos. Mas não adianta, o mundo inteiro tem 

visto a guerra civil que se instalou aqui. Não vamos conseguir mascarar nada. 

As imagens de gente morrendo vítimas de balas perdidas ou de assaltos 

rodam o planeta todos os dias. Os estrangeiros sabem também que os líderes 

do crime organizado determinam, de dentro de prisões de segurança máxima, 

o que desejam fazer. Parece piada. No Brasil é mais fácil falar de um celular 

na prisão do que das ruas. Que vergonha! (...) Que bom estarmos seguros 

para ir aos jogos. Que bom poder sair do Belvedere e descer para a Savassi, 

sem risco de ser assaltados por um motoqueiro, como ocorreu sexta-feira com 

um advogado. Pelo menos nos 30 dias de Copa vamos viver no país mais 

seguro do mundo. Tão logo as delegações digam adeus, voltaremos ao caos 

que se instalou no Brasil. Já que políticos corruptos o transformaram num 

país da mentira, vamos nos iludir nesse mês de bola rolando e pensar que 

vivemos na Suíça, com violência perto de zero. Pelo menos nas cidades-sede 

teremos essa sensação.
189

 

 

 Apesar de tecer duras críticas à falta de segurança cotidiana e à ilusão vivida no 

período compreendido pelos megaeventos esportivos, o jornalista continua sua crônica 

insistindo em não misturarmos política e futebol. Em um outro momento do texto, que não 

vamos transpor aqui, ele convoca os leitores a apoiarem o torneio, demonstrando nossa 

receptividade, além de torcer pela Seleção Brasileira, que, na sua visão, nada tem a ver com as 

mazelas do país. Aos insatisfeitos com a atual conjuntura da nação, Jaeci sugere aguardar "o 

momento certo" para se indignar, isto é, durante o período eleitoral. 

 Trata-se, pois, de um típico discurso que sempre permeia os noticiários às vésperas de 

Mundiais.
190

 Nesse sentido: 

O jornal, a revista, a entrevista, sejam eles quais forem, não são 

completamente imparciais na veiculação das notícias, tampouco na análise 

das mesmas. Cabe ao historiador avaliar o sentido e o direcionamento pelos 

quais tais notícias são veiculadas e caracterizadas. Um aspecto notório na 

leitura dos jornais e revistas, é que à medida que os anos avançavam, e 

especialmente, por ocasião da realização das copas do mundo de futebol 

iniciadas em 1930, houve um maior interesse no acompanhamento do 

futebol. Cremos que tal fato decorre do gradativo alcance popular despertado 

pelo esporte (...) O poder público ao se aperceber disto, destinou a ele mais 

atenção. Não é tarefa fácil compreender e interpretar fontes originadas de 
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crônicas esportivas (...) Invariavelmente se percebe a orientação clubística e 

mesmo político-ideológica de quem emite a notícia.
191

 

  

 As primeiras transmissões radiofônicas de uma Copa do Mundo, em 1938, 

mobilizavam multidões ao "pé do rádio" para acompanhar o craque popular Leônidas da 

Silva. Ali, na terceira edição do torneio organizado pela FIFA, o futebol, que antes era um 

sinônimo de modernidade restrita às elites brasileiras, começou a ser apropriado pela 

coletividade até chegar a se transformar em um símbolo nacional. 

 Além do rádio, a imprensa escrita também procurou acessar um público mais amplo, 

com interesses diferenciados. Até então vinculados ao caráter político e literário, os jornais 

brasileiros ingressaram na modernidade da informação tratada como mercadoria (publicidade 

e melhorias técnicas, por exemplo). Dessa forma: "A interpretação do futebol como símbolo 

de identidade nacional contou com a participação de profissionais da imprensa, sobretudo 

locutores de rádios e cronistas esportivos".
192

 

 É preciso salientar que no final da década de 1930 os órgãos da imprensa 

atravessavam um período de controle e censura através do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) varguista. Assim, estimulou-se a produção de um discurso em torno da 

nação contra o inimigo externo e "ao contrário do que possa parecer à primeira vista, a nova 

orientação não foi de todo mal-recebida. Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários 

Associados, converte-se, do dia para a noite, de liberal ardoroso em admirador do 

nazismo".
193

 

 Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil apresentou candidatura única para sediar a 

Copa do Mundo de 1950, na intenção de aproveitar-se de um esporte já bastante popular no 

país para solidificar a ideia de unidade nacional, além de apresentar-se para o mundo como 

um local desenvolvido e civilizado. Mais uma vez foi realçado o papel da imprensa na 

cobertura do evento e sua relação com o sentimento de brasilidade. Segundo Fraga: 

A criação desse sentimento passa, em certa medida, pela ação da imprensa 

escrita, instituição com capacidade de divulgar, em um texto pretensamente 

neutro, sentidos e sensações que se espalham pelo tecido social, formando 

aquilo que comumente conhecemos como "opinião pública". Moto contínuo, 

mas em sentido contrário, a imprensa também divulga a mobilização que se 

cria em torno do acontecimento, retroalimentando assim um sentimento que 

pode em parte ser gerado a partir de suas próprias ações e interesses. "Tudo 

agora, pois, é futebol, somente futebol. Nem mesmo a política interessa. Nem 
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mesmo as reivindicações de salários, a questão do tabelamento dos gêneros 

alimentícios, nem as danças terríveis de Luz del Fuego" (A Tarde, 26 jun. 

1950, p. 10).
194

 

  

 Poderíamos elencar, ainda, diversos outros momentos de imbricação entre futebol, 

política e imprensa nas Copas do Mundo pós-1950. Seja no período populista, com a chegada 

da TV, passando pelo regime militar, no qual o aparelho estatal controlava a divulgação de 

notícias ou no processo de redemocratização, com a recente chegada da internet. 

 Essa mobilização da imprensa na intenção de despolitizar os torcedores, como vimos 

neste trecho acima e naquela crônica de Jaeci Carvalho, parece não se encaixar mais no 

contexto pós-2013. O famoso "país do futebol", a "pátria de chuteiras", paradoxalmente 

utilizou de um evento esportivo para evidenciar suas contradições e gritar pro mundo inteiro 

que "o gigante acordou". Enfim, de meros espectadores obedientes e pacíficos, tudo indica 

que os torcedores daqui demonstraram sinais de mudança, que merecem ser estudados com 

mais calma à frente, no capítulo 3. 

 O que fica disso tudo é a clara indicação da insatisfação de um povo que, apesar de 

ainda amar o esporte bretão, começou a questionar e fiscalizar atentamente a forma como ele 

tem sido conduzido. Sendo assim, nosso próximo capítulo irá se concentrar em torno da 

problemática definição do futebol como um símbolo da identidade nacional brasileira, algo 

que vem sendo repensado nos últimos anos. Antes, passemos agora a um balanço final das 

tensões presentes na cobertura jornalística do Estado de Minas, para então encerrarmos este 

capítulo. 

 

e) Balanço final: sucesso ou fracasso? A tensão entre o local, o regional e o nacional na 

cobertura jornalística 

 

 De maneira geral, pode-se dizer que "o grande jornal dos mineiros" apostou 

inicialmente no fracasso das obras da Copa do Mundo que estavam a cargo do governo 

federal e, com isso, procurou desgastar a imagem do governo Dilma Rousseff, do Partido dos 

Trabalhadores (PT). Desse modo, o noticiário do EM começou a insistir na condenação dos 

investimentos públicos nacionais que estavam atrasados, principalmente com relação ao 

Aeroporto Internacional de Confins. Esta obra repetidamente apareceu com destaque em 
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manchetes pessimistas, tais como: "Obras, poeira e transtornos no desembarque em 

Confins"
195

; "Puxadinho só depois da Copa"
196

; "Um aeroporto pela metade"
197

; dentre outras. 

 Nessas reportagens, o periódico procurou apresentar um balanço das reformas de 

ampliação do aeroporto de Confins, encabeçadas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária (Infraero), iniciadas em setembro de 2011 e prometidas para ficarem prontas 

antes do Mundial. No entanto, a menos de uma semana da Copa, o que se via era um canteiro 

de obras para receber os turistas, restando a conclusão das áreas de check-in, do setor 

administrativo, das salas de embarque e desembarque, de galerias e outras intervenções 

cruciais para o deslocamento dos passageiros no saguão. 

 Curioso notar que, após tamanha dificuldade da empresa estatal em cumprir os prazos 

estabelecidos, a concessão do aeroporto foi entregue à iniciativa privada findados os 

megaeventos, cabendo ao consórcio BH Airport prosseguir na condução das obras e 

administração de Confins pelos próximos 30 anos. Portanto, assim como no caso do estádio 

Mineirão, de responsabilidade estadual, agora foi a vez do governo federal assumir para si o 

prejuízo das reformas para, em seguida, entregar "de bandeja" aos investidores, que lucrarão 

na utilização desses espaços. 

 Contudo, é interessante notar que, paralelamente a essa condenação da atuação do 

governo federal no aeroporto, o jornal Estado de Minas exibia, nas mesmas reportagens, 

notícias otimistas relativas à participação do governo de Minas em Confins. Por exemplo, na 

menção positiva feita às obras das estradas estaduais que dão acesso ao aeroporto, entregues 

dentro do prazo. De acordo com o EM: 

Na contrapartida, as obras de ampliação das rodovias de acesso ao Aeroporto 

de Confins foram entregues dentro do prazo. Ontem, o trecho que 

compreende a duplicação e implantação de faixas lindeiras na LMG-800, 

continuação da Linha Verde e na MG-424, entre o entroncamento com a MG-

10 e Pedro Leopoldo, a sinalização já havia sido colocada e as faixas 

pintadas.
198

 

 

 Por esses e outros motivos, a Copa não se mostraria favorável à imagem do governo 

petista, já que o periódico potencializou determinados problemas, desgastando-o 

sensivelmente no cenário nacional e internacional. Em contrapartida, como vimos, o balanço 

local, tanto em MG quanto em BH, deveria ser um sucesso. E tudo caminhava para que isso 

realmente acontecesse, pois os serviços básicos funcionavam tranquilamente, os jogos no 
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Gigante da Pampulha estavam sendo disputados em alto nível, o público comparecia com 

entusiasmo e a Seleção Brasileira ia passando por seus adversários (tendo exterminado o 

fantasma uruguaio no Mineirão em 2013 e eliminado o Chile com emoção em 2014). Faltou, 

no entanto, combinar o roteiro final com o destino, com o imponderável. Enquanto no futebol 

o 7 a 1 enterraria o sonho do hexa em território belo-horizontino, outro acontecimento 

marcante literalmente abalaria o solo mineiro. De acordo com Flavio de Campos: 

Setores da imprensa pareciam ansiar por uma catástrofe durante a realização 

da Copa. Uma tragédia cuja responsabilidade pudesse ser atribuída ao 

governo federal. No entanto, o incidente mais grave ocorreu em Belo 

Horizonte. Caiu o viaduto da oposição, em uma cidade que era administrada 

pelo PSB e em um estado governado pelo PSDB.
199

 

  

 O episódio supracitado tragicamente contou com a morte de duas pessoas, sem contar 

outras feridas, e alimentou um sentimento de pânico e insegurança generalizados em Belo 

Horizonte. Apesar de inevitavelmente ser obrigado a relatar tamanho acontecimento, o Estado 

de Minas, mais uma vez, tentou associar o fato negativo ao governo Dilma. Isso porque, já na 

capa da notícia (conferir Figura 3), o texto diz que, apesar de ser administrado pela Prefeitura 

de BH, "o viaduto faz parte do conjunto de obras federais para a implementação do corredor 

de BRT na avenida".
200

 

 Passado o "calor" da repercussão midiática em torno dessa tragédia, o jornal voltaria a 

cumprir sua missão de internacionalizar BH, tranquilizando os turistas que para cá viessem. A 

partir do exposto, entendemos que os megaeventos esportivos se tratavam de oportunidades 

ímpares para o incremento do turismo de eventos e de negócios. Dentre os discursos, 

destacamos uma observação pós-Mundial do secretário de Estado de Turismo e Esportes de 

Belo Horizonte, Tiago Lacerda, filho do então prefeito Márcio Lacerda: 

"A avaliação da Copa é muito positiva, em número de visitantes, ambiente e 

clima festivo. Tivemos várias avaliações positivas, de torcedores, turistas que 

não foram ao estádios, pessoas que trabalharam, da Fifa, do Comitê 

Organizador Local, das empresas que trabalharam com eles, jornalistas 

estrangeiros, principalmente daqueles que foram a outras sedes", afirmou o 

secretário de estado de Turismo e Esportes, Tiago Lacerda. Para os mineiros, 

foi uma experiência inédita. "Esse intercâmbio é muito positivo, inclusive 

para a autoestima".
201

 

 

 Sabe-se que Minas Gerais apresenta uma série de atributos a serem explorados, 

contudo, essas prerrogativas ainda são pouco desbravadas, seja pelo poder público ou 

                                                           
199

 CAMPOS, Flávio de. "A Copa da política em um país do futebol". In.: MARQUES, José Carlos (org). A 

Copa das Copas? Reflexões sobre o Mundial de Futebol de 2014 no Brasil. São Paulo: Edições Ludens, 2015, p. 

38. 
200

 ESTADO DE MINAS, 04/07/2014, p. 1. 
201

 ESTADO DE MINAS, 16/07/2014, p. 15. 



94 
 

empresas privadas. Quando iniciativas de sucesso aconteciam, o Estado de Minas procurava 

valorizar tais atitudes empreendedoras. Um importante espaço ligado ao governo estadual que 

atrai eventos de entretenimento e negócios para BH durante todo o ano foi revitalizado através 

de parcerias público-privadas (PPP's). O centro de convenções Expominas, após 

investimentos de aproximadamente R$150 milhões da Codemig (Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais), transformou-se em um local moderno para 

feiras, congressos e diversos eventos, totalizando 72 mil metros quadrados de área construída, 

três pavilhões e arena multiuso. Durante cada uma das partidas do Mundial, aproximadamente 

20 mil pessoas lotavam a FIFA Fan Fest no Expominas, em animadas comemorações 

coletivas que surpreenderam positivamente os organizadores. 

 Assim sendo, tendo que finalmente admitir o sucesso futebolístico e de logística do 

Mundial, o EM procurou alertar seus leitores para o uso político que se faria dele 

posteriormente, em se tratando de ano eleitoral. Nesse sentido, exibiu uma reportagem na qual 

apresentava uma declaração do senador Aécio Neves, então candidato à presidência pelo 

PSDB, logo após a derrota brasileira no Mineirão: 

"Sempre fui muito reto nas minhas palavras: Copa do Mundo é uma coisa, 

eleição é outra. O governo da presidente Dilma é que, infelizmente, a cada 

momento, tem uma reação diferente. Quando vieram as manifestações, ela 

não tinha nada a ver com Copa do Mundo. Quando a Copa dá certo, parecia 

até que era ela a artilheira da Seleção. Acho que quem vai pagar o preço (pela 

eliminação) são aqueles que tentaram se apropriar de um evento que é de 

todos os brasileiros", afirmou Aécio, completando que ficou atônito com a 

derrota histórica para a Alemanha.
202

 

 

 Com relação à essa suposta utilização dos resultados do Mundial como forma de 

propaganda política, entendemos que essa pauta foi estrategicamente deixada de lado durante 

as eleições presidenciais, tanto pelo PT (Dilma) quanto pelo PSDB (Aécio). Não era 

interessante para nenhum dos dois capitalizar esse tema, visto que, apesar de ser um evento 

realizado a nível federal, houve intensa participação dos governos estaduais e municipais 

durante todo o processo, desde as candidaturas das cidades-sede até o legado deixado pelos 

torneios. Desse modo, tanto os louros quanto os prejuízos teriam as responsabilidades 

divididas. E como o ônus foi bem maior em todas as esferas, impulsionado exponencialmente 

pela marca simbólica negativa do 7 a 1, o silenciamento se apresentou como a melhor saída 

para ninguém correr riscos perante o eleitorado. 

 Portanto, um dos resultados deste trabalho foi evidenciar a ausência de imparcialidade 

na forma de expor as notícias, que se mostrou bastante reveladora através da postura editorial 
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do jornal Estado de Minas. Incumbido da missão de exaltar os feitos das administrações 

municipal e estadual, bem como apontar os erros da esfera federal, o periódico assumiu um 

papel de destaque na condução da cobertura das Copas de 2013 e 2014. 

 E não somente o jornal mineiro, como também outros grandes veículos de 

comunicação nacionais adotaram essa atitude maniqueísta ao tratar do legado político dos 

megaeventos esportivos. Tal fato reverberou nas eleições presidenciais de 2014 e contribuiu 

para uma maior efervescência política do país, conforme alertou à época o cientista social 

Francisco Ladeira: 

Se para a mídia hegemônica o Brasil nunca esteve tão mal, para a imprensa 

pelega as alianças espúrias do atual governo com latifundiários, políticos 

corruptos e fanáticos religiosos se justificam em nome da "governabilidade" 

(...) Sendo assim, o cenário político em nosso país caminha para uma 

perigosa dicotomia entre o conservadorismo tucano, representante das elites e 

contra políticas sociais, e o pseudoprogressismo petista, mais interessado em 

se perpetuar no poder do que em promover grandes mudanças estruturais no 

Estado brasileiro. Grosso modo, podemos inferir que a democracia brasileira 

pouco evoluiu em relação à época do voto de cabresto. Enquanto outrora o 

"cabresto" era imposto pelos poderosos coronéis, atualmente ele é 

tacitamente inculcado pela mídia, por meio dos noticiários políticos e das 

intenções de voto. Portanto, como bem asseverou Rui Costa Pimenta, o 

processo eleitoral brasileiro nada mais é do que um "jogo de cartas 

marcadas".
203

 

 

 Para encerrar, gostaríamos de deixar claro que o jogo linguístico da produção 

jornalística está sempre aberto à imaginação, à opinião e à polêmica. Consequentemente, os 

discursos carregam ideologias políticas nas suas variadas maneiras de narrar, conforme 

atestamos nas reportagens tendenciosas do Estado de Minas, que se inseriam em contexto 

mais amplo de polarização política liderada pela grande imprensa brasileira. 
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CAPÍTULO 3: OS MEGAEVENTOS ESPORTIVOS E A IDENTIFICAÇÃO 

NACIONAL 

 

a) Nação e identidade sob diferentes olhares: Anderson, Hobsbawm e Brubaker/Cooper 

 

 O conceito de nação tem sido objeto de inúmeros estudos das ciências sociais ao longo 

do tempo, em especial da historiografia, principalmente pelo fato de ter legitimado a formação 

dos Estados nacionais modernos, vistos nos dias de hoje como modelos de poder e soberania. 

Assim, durante os séculos XVIII, XIX e XX, diversos trabalhos buscaram encontrar um 

suposto passado remoto da nação, isto é, a sua eternidade, os seus traços prévios, enfim, a sua 

essência. 

 Todavia, com o advento da Segunda Guerra Mundial tais concepções passaram a ser 

questionadas e, a partir dos anos 1970 e 1980, as pesquisas voltaram-se para a nação com um 

olhar mais distanciado, procurando entender o fenômeno e os elementos que lhe forneciam 

concretude. Dessa forma, a nação foi enxergada mais como um fenômeno social e um objeto 

passível de questionamentos (chegando em alguns casos a desqualificá-la), do que um 

movimento político que ganhasse a adesão dos historiadores. 

 Neste sentido, podemos elencar alguns agentes que são construtores da nacionalidade 

brasileira, como os intelectuais e políticos, por exemplo. Tratavam-se, porém, mais de 

projetos em disputa do que da conformação de uma identificação coletiva apontada somente 

para uma única direção. 

 Atualmente, devido à globalização e à criação de inúmeros blocos econômicos e 

tecnológicos, muitos estudiosos apontam para o fim da nação (como fizeram anteriormente os 

teleologistas socialistas e liberais). Contudo, ela ainda demonstra sinais de resistência e 

fortalecimento, haja visto os movimentos nacionalistas presentes até hoje. 

 À vista disso, nosso objetivo nesse capítulo será compreender os agentes e as formas 

pelas quais o futebol identificou-se, ou não, com a nação brasileira em tempos de 

megaeventos esportivos (2013 e 2014). Para tal, apresentaremos brevemente uma discussão 

em torno do conceito de nação enquanto um problema historiográfico, a fim de chegarmos à 

noção de identificação nacional, que optaremos nesta análise. 

 A partir do exposto, analisaremos duas obras fundamentais no que concerne à 

definição do conceito de nação. Nelas, Benedict Anderson
204

 e Eric Hobsbawm
205

 recusam 
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um conceito essencialista da nação, segundo o qual um grupo de pessoas compartilharia 

traços objetivos comuns (território, sangue, língua, cultura, passado coletivo, etc.), 

conscientes ou não disso, e depois ocorreria a reivindicação de uma soberania política. 

 Hobsbawm aponta que não existe nenhum caso em que isso se verifica, isto é, "não se 

pode estabelecer se esse corpo de pessoas considera-se ou não dessa maneira simplesmente 

consultando escritores ou porta-vozes políticos de organizações que demandam o status de 

'nação' para aquele corpo".
206

 E vai além ao questionar igualmente uma concepção subjetiva 

da nação, pautada em um plebiscito constante pela adesão (vontade) das pessoas, o que, 

segundo ele, poderia gerar erros de interpretação e falsas aparências. 

 Por isso, Hobsbawm possui uma relação com a nação que chamaremos aqui de 

"agnóstica". Isto é, ele não sabe defini-la e ao mesmo tempo diz que existem várias 

significações, apesar de nenhuma delas lhe servir. Logo, ele estabelece uma periodização do 

conceito de nação, historicizando-a. Em linhas gerais, a concebe como algo moderno, fruto da 

Era das Revoluções e ligada a uma forma particular de soberania (modelo liberal-

representativo). Além disso, na sua visão, a nação tem que corresponder a um corpo grande de 

pessoas, que se considerem seus membros, suficientemente capazes de possuir visibilidade 

econômica. 

 Enquanto Hobsbawm se esquiva de uma definição precisa da nação, Benedict 

Anderson o critica dizendo que ele "está tão ansioso em demonstrar que o nacionalismo se 

dissimula sob falsas aparências, que assimila 'invenção' a 'contrafação' e 'falsidade', ao invés 

de assimilá-la a 'imaginação' e 'criação'".
207

 Destarte, Anderson enumera algumas 

características essenciais para a existência das nações, em sua clássica obra: "Comunidades 

imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo".
208

 

 Primeiramente, as nações são comunidades, ou seja, apontam para um sentido de 

horizontalidade, igualdade e fraternidade. Nesta perspectiva, encaixa-se perfeitamente a 

metáfora da família: os filhos sacrificam-se ao "morrerem pela mãe pátria" e os homens tem o 

dever de defender a honra de todos os membros, principalmente das mulheres. Para utilizar 

um exemplo do nosso tema de estudo, os jogadores das seleções seriam esses "filhos" que se 
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doam inteiramente em campo pelo seus países, mas ao mesmo tempo devem respeitar seus 

adversários, como sugere o chamado fair play (jogo limpo) da FIFA. 

 Um exemplo de como isso foi visto no discurso do jornal Estado de Minas aconteceu 

logo após a suada vitória da Seleção Brasileira nas quartas de final do Mundial de 2014 contra 

a Colômbia, por 2 a 1. A exaltação feita pelo periódico ao atleta canarinho David Luiz, na 

reportagem sugestivamente intitulada: "O legítimo capitão", evidencia o sentido de 

comunidade proposto por Anderson. Ao mesmo tempo em que David honrou a camisa 

brasileira com a sua entrega em campo (marcou um dos gols) e se tornou xodó e "herói 

nacional", ele também ganhou o carinho dos torcedores colombianos após uma atitude 

inusitada dentro do gramado do Castelão, em Fortaleza: 

Mas não foi somente o petardo decisivo contra as redes de Ospina que 

garantiu a David Luiz o status de queridinho. A determinação com que o 

craque jogou do começo ao fim e o gesto de solidariedade ao artilheiro James 

Rodríguez puseram em alta a cotação do defensor. Depois da partida, ele 

consolou o armador, a revelação do Mundial, pedindo que os presentes ao 

estádio o aplaudissem e trocando de camisas com o rival eliminado. "Ele 

jogou com raça e emoção o tempo todo e está muito além de alguns outros 

jogadores da Seleção", disse Gabriel Machado. Para Suelem Alcântara, o 

gesto foi de uma nobreza cada vez mais rara no gramado: "Eles foram rivais 

dentro de campo, mas na hora em que ele abraçou James, em que a 

solidariedade sobressaiu, vimos o quanto o futebol é muito mais que um 

esporte. Ele tem um coração de ouro". A ação do jogador emocionou também 

a família de Nelsinho Santos. Na festa de comemoração da vitória, ele estava 

acompanhado do sobrinho Gustavo Faria, de 11 anos, vestido com o 

uniforme do Brasil e peruca que caracteriza os cachinhos de David Luiz. 

"Nem o Neymar consegue fazer um gol como o que ele fez", comemorou 

Gustavo. "Ele jogou com emoção, que é a maior característica de um 

brasileiro. Mostrou garra e que sabe fazer a diferença. Agora, faltam só mais 

dois jogos para trazermos essa taça para casa", completou Nelsinho. Nem 

mesmo a saída de Neymar da Copa do Mundo, provocada por fratura na 

vértebra, fez com que os torcedores desanimassem. "Temos outros jogadores 

e, no mais, Neymar não estava jogando muito mesmo. David Luiz está 

melhor e vai nos salvar nos próximos jogos", profetiza, confiante, o alagoano 

Luiz Alberto. A seu lado, o amigo indiano Siddharth Kotheri, que também 

enalteceu a conduta do zagueiro. "Ele jogou bem e ainda fez um grande gesto 

no fim da partida. Abraçou o adversário e pediu para o público aplaudir. É 

uma ação que todos os jogadores deveriam copiar", afirmou. Em Belo 

Horizonte, até mesmo colombianos que viram sua seleção ser eliminada 

exaltaram a atuação de David Luiz e a do colombiano James Rodríguez, 

artilheiro da Copa com seis gols, um deles de penalidade contra o Brasil. 

"Foram os dois melhores. Carregaram as duas equipes nos ombros e fizeram 

a diferença no resultado", disse Andrés Giraldo. Para Carlos Madrid, o 

momento mais emocionante não ocorreu durante a partida, mas sim quando 

ela terminou, com o choro de James e o consolo de David. "Foi um gesto 

além do profissional. Foi lindo, e com isso ele ganhou até a nossa torcida. 

Agora somos David Luiz".
209
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 Nesse sentido, vale a pena observar a capa do caderno de esportes do mesmo dia 

07/07/2014. Ela dizia que as atuações seguras e o carisma de David Luiz, lembrado por sua 

cabeleira e por suas caretas nas redes sociais, eliminaram qualquer desconfiança da torcida e o 

transformaram em ídolo da nação. Mais significativo que o texto porém, foi o apelo 

imagético. Ocupando toda a página do impresso, o rosto do atleta brasileiro foi colocado junto 

à frase do hino nacional: "Gigante pela própria natureza", associando o jogador à pátria 

(conferir Figura 4). 

 A partir do exposto, verifica-se como os esportistas podem ser rapidamente alçados à 

condição de heróis ou vilões, posto que o sucesso de uns necessariamente perpassa pelo 

fracasso de outros. A metáfora do jogo como uma "guerra" é emblemática nesse sentido. 

Diferentemente de outros tipos de celebridades, como as da música ou da televisão, os atletas 

devem agir para "redimir a sociedade", transformando-se em verdadeiros ídolos de uma 

nação. Recorrentemente, portanto, tais mitos são criados a partir de suas difíceis trajetórias de 

vida, aproximando-os do público em maior ou menor grau. 

 Decerto tal fato ocorre desde os tempos da invenção dos Jogos Olímpicos na Grécia 

Antiga, ou mesmo nos primeiros passos do futebol no Brasil. Contudo, o que estamos 

assistindo há alguns anos é a potencialização dessas construções simbólicas em uma "cultura 

do espetáculo" moderna cada vez mais midiatizada. De acordo com Ronaldo Helal: 

Hoje, as teorias sobre comunicação de massa adotam uma perspectiva que 

busca mostrar que, como qualquer cerimônia tribal, os espetáculos modernos 

também necessitam de testemunhas (público) para legitimar seus eventos. 

Mais do que meros espectadores passivos, estas testemunhas são parte 

integrante da "cerimônia espetacular". Assim, mídia, público, ídolos, fãs, 

indivíduos anônimos e celebridades, artistas e audiência, ao mesmo tempo 

em que fazem parte de dimensões sócio-existenciais diferenciadas, coexistem 

dentro de um universo integrado onde uma parte não faz sentido sem a outra. 

A perspectiva adotada aqui é a de que mídia e sociedade moderna não podem 

ser entendidas como departamentos autônomos, independentes entre si: a 

sociedade moderna é, em última instância, uma sociedade "midiatizada". A 

mídia seria, assim, um espaço privilegiado de produção de discursos sociais e 

os espetáculos esportivos modernos um dos emblemas mais visíveis deste 

processo de "midiatização" de eventos culturais.
210

 [Grifo nosso].  

  

 Em segundo lugar, a nação é imaginada por ser impossível conhecer diretamente todos 

os seus membros, sendo preciso inventar um elo entre eles. Em outras palavras, ela é abstrata, 

mas tem que ser forjada uma concretude a fim de adquirir a dimensão de um artefato cultural. 

Tal imaginação pode ser evidenciada pela própria Seleção Brasileira de futebol, que tem a 

função de unir a todos em uma "corrente pra frente" durante as Copas. Isso ficou claro na 
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citação acima do Estado de Minas, quando o torcedor Nelsinho Santos associou a 

emoção/garra do atleta David Luiz às características abstratas próprias de "todos os 

brasileiros". 

 Fernando Bitencourt
211

 aponta que, por meio da Seleção temos nos pensado como 

nação e povo: ora positivamente, incluindo nas vitórias os diversos modos de ser brasileiro 

em nossa "comunidade imaginada", ora negativamente, expulsando de nossa brasilidade os 

responsáveis pelos fracassos. Isto é, para além do território, das experiências históricas 

comuns, da mesma língua, das práticas e símbolos, entre outras questões, a Seleção ajuda a 

construir uma identidade brasileira comum. Para o autor, o pensamento sobre nós mesmos é 

levado ao extremo nesse espaço onde nossa identidade vai ser debatida, inventada e 

construída. Dito de outra forma, nas palavras de Arlei Damo: 

A mobilização popular em torno dos selecionados nacionais é tão intensa que 

em alguns países, como no Brasil, chega a ser mais densa de significados do 

que os eventos tradicionais de culto à nação (...) Como não basta uma equipe 

de onze vestir-se com as cores da nação para simbolizá-la, pois as 

representações não estão dadas, como por vezes se crê, é preciso um aparato 

engenhoso para encaixar a nação no time de maneira tal que isto pareça 

natural. Faz-se isso a cada copa, a partir de um acúmulo já realizado ao longo 

de muitas edições desse mesmo evento e de outras tantas ocasiões – jogos 

amistosos, eliminatórias, torneios continentais, etc. – nas quais os torcedores, 

quase sempre instigados pela mídia, trazem à tona a memória que os envolve 

a tais eventos. A magia da seleção é, pois, construída, arquitetada, 

manipulada, de maneira tal que a equipe de onze venha a ser reconhecida 

como um símbolo laico do Estado-nação, uma espécie de variação em 

relação ao Clube-torcida.
212

 [Grifo nosso]. 

 

 Com relação a essa consciência imaginada, o jogador Fernandinho deu o seu recado 

aos torcedores: "A gente sabe da responsabilidade que temos [sic], estamos representando um 

país, uma nação, 200 milhões de pessoas. Mas estamos preparados".
213

 [Colchetes nossos]. 

Interessante observar aqui a ideia de que a Seleção "carrega" o país, sendo o seu maior 

símbolo de identidade nacional. 

 Percebe-se, então, que Anderson enfatiza o caráter simbólico da nação, assim como o 

faz Hobsbawm. Ambos não "engessam" (como fazem os essencialistas) o que seriam os 

traços diacríticos ("fronteiras") da nação, pelo fato de saberem que estes variam no tempo e 

estão em processo de constante mudança. Logo, abre-se a possibilidade de pensarmos sobre as 
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variadas formas de ser brasileiro a partir dos estudos sobre o futebol, sobretudo no que 

concerne à identidade nacional em função do Estado, conforme discorreremos mais à frente. 

Enfim, tratar do esporte em paralelo com a "invenção das tradições" ou "comunidades 

imaginadas" implica considerar que ele é intrinsecamente simbólico, porém igualmente eficaz 

na definição das pautas sociais, como é o caso do racismo, por exemplo: 

Ao recorrer à literatura, acadêmica ou jornalística, sobre o passado do futebol 

brasileiro, temos a impressão de estarmos sempre lendo os mesmos textos, 

com variações não significativas. Em quase toda a produção sobre a história 

do futebol brasileiro encontram-se três momentos narrativos integrados ou 

amalgamados, que falam da chegada do futebol inglês e elitista ao Brasil, da 

sua popularização e do papel central do negro nesse processo. O primeiro 

momento narra a chegada do futebol e enfatiza a segregação dos negros e dos 

pobres, o segundo relata suas lutas e resistências e o terceiro descreve a 

democratização, ascensão e afirmação do negro no futebol. Esse tipo de 

narrativa, reproduzido no interior das ciências sociais, encontra sua origem e 

validade no livro O negro no futebol brasileiro (NFB), escrito por Mario 

Filho, cuja primeira edição foi publicada em 1947 e a segunda, acrescida de 

dois novos capítulos, em 1964. Assim, o NFB funciona como história mítica 

que vai sendo atualizada adequando-se às demandas de construção de 

identidade e/ou às denúncias antirracistas, independentemente do piso 

sociológico, histórico ou antropológico do qual os textos afirmam partir. A 

reiteração obsessiva de tal narrativa confirma, valida e faz verdadeira a 

história contada. Os "causos" ou fatos descritos a partir do NFB assumem 

toda a carga explicativa, mais simbólica do que argumentativamente, do 

processo de exclusão, popularização, democratização e construção do estilo 

brasileiro de jogar futebol. Pode-se dizer que novas narrativas acabam por 

fazer parte da mitologia ou da invenção da tradição do futebol brasileiro (cf. 

Hobsbawm e Ranger, 1997). Assim, a recontada história do futebol 

transforma-se em mito, tal como definiu Watt (1997): "uma história 

tradicional largamente conhecida no âmbito da cultura, que é creditada como 

uma crença histórica ou quase histórica, e que encarna ou simboliza alguns 

valores básicos de uma sociedade".
214

 

 

 O grande problema da obra de Mario Filho reside na maneira pela qual foi utilizada 

pelos cientistas sociais como fonte para provar interpretações acerca das relações raciais e do 

estilo próprio de jogar do futebol brasileiro. Isso se deveu, em grande medida, à carência de 

bons trabalhos da historiografia do futebol, que acabou convertendo o NFB em um clássico. 

Um dos sintomas desse processo foi o surgimento dos chamados "novos narradores", isto é, 

os leitores de Mario Filho que usaram da sua obra acriticamente e mantiveram viva a tradição 

inventada sobre o país e seu futebol. Consequentemente, muitos deles incorporaram o caráter 

nacionalista estatal dos anos 1930 e 1940, igualmente influenciados pelo "freyrismo popular", 

tema que analisaremos no próximo subtópico. Apenas a título introdutório, podemos dizer que 

a visão desses intelectuais elegeu a mestiçagem como elemento central/original da nossa 

integração/identidade nacional, responsável inclusive pela superação do racismo no Brasil: 
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A narrativa do NFB acaba por emitir a mensagem: o futebol, quando branco, 

era um produto importado; quando preto e mestiço, torna-se brasileiro. 

Observe-se que esse tipo de narrativa em muito se assemelha à estrutura do 

conto, no sentido de Vladimir Propp (1984). O racismo no NFB pode ser 

pensado como o "inimigo interno" que impedia a realização da nação, mas 

que acaba derrotado, no plano da narrativa, enquanto a nação se realiza em 

função da integração do negro e da afirmação do futebol brasileiro (cf. 

Hobsbawm, 1990). Assim, o racismo fica subordinado à unidade nacional na 

narrativa.
215

 

 

 Voltando aos critérios definidos por Anderson, encontramos um terceiro elemento que 

caracteriza a nação: seus limites. Em síntese, ela não abrange a humanidade inteira (diferente 

das grandes religiões, por exemplo), tendo que delimitar um território. Por essa razão, nas 

Copas do Mundo só podem atuar jogadores que nasceram nos países de origem ou que se 

naturalizaram. Em uma perspectiva diferente funcionam os campeonatos disputados por 

clubes, que não tem esse apelo nacionalista, já que num mesmo time podem conviver atletas 

de várias nacionalidades. Porém, é interessante pensar sobre a expressão "limite" também 

nesse ponto. Em algumas ligas de futebol, por exemplo, o número de atletas estrangeiros 

começou a ser restringido. Talvez, no futuro, a própria FIFA também coloque barreiras para a 

naturalização de atletas, evitando que o Mundial perca a sua carga simbólica de ser uma 

disputa entre nações.  

 A quarta característica que Anderson trabalha diz respeito a uma origem superior do 

poder das nações. Posto que ela é soberana, entende-se que o conjunto dos cidadãos (em 

contraposição aos súditos dos reis) gesta esse modelo próprio de organização, através da sua 

atuação direta, ou por meio dos seus representantes, dentro do Estado nacional moderno e 

independente. Sabe-se, porém, que nem sempre os interesses da maioria dos habitantes da 

nação são levados em conta pelo poder público, principalmente em tempos de megaeventos 

esportivos. Uma boa síntese acerca dessa perda de soberania nacional durante o Mundial de 

2014 pode ser evidenciada no excerto a seguir: 

O conjunto de medidas exigido pelo Caderno de Encargos da Fifa e pela Lei 

Geral da Copa chancelou a exclusão social em um raio de dois quilômetros 

dos Locais Oficiais de Competição, viabilizou a ampliação do endividamento 

das cidades-sede e significou a aceitação de ingerências que afrontaram a 

soberania nacional. Além disso, com a modernização da arquitetura dos 

estádios, em nome do conforto e da segurança, vem se alterando a 

gestualidade torcedora. A elitização provocou a exclusão dos setores 

populares. Os estádios viraram arenas e a torcida virou plateia, que vaia e 

aplaude. Uma forma de higienização social.
216

 [Grifo nosso]. 
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 Como já tratamos exaustivamente no capítulo 2 sobre vários dos elementos acima, 

concernentes à relação dos megaeventos esportivos com o Estado, encerraremos agora nossa 

comparação entre Anderson e Hobsbawm para, em seguida, avançarmos na discussão acerca 

da identidade nacional. Assim, se a historicidade da nação pode ser considerada uma 

semelhança entre os dois autores em questão, uma diferença é que Anderson centra as suas 

atenções nos intelectuais que abordam a temática, para entender as formas como ela foi 

imaginada. Já Hobsbawm atrela o simbolismo a todas as outras realidades da sociedade 

(econômica, demográfica, política, etc.). Interessante notar, ainda, que os meios de 

comunicação são vistos por este autor como uma forma de difundir a nação e interligar os 

membros da comunidade nacional, conforme tentaremos demonstrar mais à frente. 

 Neste momento, apresentaremos de forma sucinta uma abordagem relativamente 

recente sobre a questão da identidade, que em certa medida dialoga com Anderson e 

Hobsbawm. Porém, os dois autores norte-americanos que veremos a seguir trazem à tona um 

debate que extrapola a clássica noção de identidade nacional. Por esta razão, utilizaremos 

preferencialmente das suas ideias em nossa análise acerca dos megaeventos esportivos 

brasileiros de 2013 e 2014. 

 O sociólogo Roger Brubaker e o historiador Frederick Cooper
217

 propuseram um 

árduo exercício de avanço no conceito de identidade, ao apontarem as suas contradições e 

entenderem que atualmente existem diferentes fenômenos sendo abarcados na mesma 

categoria de análise. Ao discutirem a perda de capacidade explicativa do termo, eles 

criticaram o demasiado alargamento do seu uso pelos cientistas sociais. Contudo, tal 

sentimento de esgotamento da noção de identidade não implicou na apresentação de uma nova 

concepção. 

 Nesse sentido, a intenção de Brubaker e Cooper se voltou não somente para a 

condenação de uma visão essencialista da identidade, mas também para a problematização das 

versões alternativas chamadas de construtivistas, lideradas principalmente por Anderson e 

Hobsbawm, abordadas nas linhas anteriores. Primeiramente, no que concerne à interpretação 

essencialista, sabe-se que existe certa necessidade dos seus adeptos em encontrar um conjunto 

de traços semelhantes e permanentes, e consequentemente legítimos de serem considerados 

identitários. Então, Brubaker e Cooper criticam essa posição por ser uma noção muito rígida 
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de identidade, bem como pelo seu caráter reificante, que atribui um valor de "coisa" ao 

conceito. 

 Ademais, a visão dita "leve" dos construtivistas também foi taxada pelos norte-

americanos como reificação, apesar dos seus próprios autores tentarem se esquivar disso a 

todo momento. A diferença é que não se trata da busca por algo original, longínquo e 

independente da vontade dos indivíduos (como ocorre no caso dos essencialistas), mas sim de 

perceber um valor construído ao longo do tempo por determinados agentes. 

 Pela primeira vez, portanto, a abordagem construtivista foi encarada como 

problemática e inconsistente analiticamente, devido ao seu caráter "ficcional", plural e 

mutante. Sobre este último elemento, inclusive, Brubaker e Cooper enxergam nele uma 

grande incoerência, visto que o termo identidade deveria ter um valor intrínseco de 

permanência, ou, ao menos, de uma certa unidade na diversidade. 

 Tendo em vista esse debate, será possível entendermos melhor os argumentos 

apresentados pelos norte-americanos em seu texto, que nos serão de grande valia neste 

trabalho. Para os referidos autores, a identidade é vislumbrada como uma categoria prática e 

de análise. Quanto à sua primeira utilidade, trata-se de quando ela é mobilizada pelos agentes 

coletivos e normalmente volta-se para uma organização política e social. Vale ressaltar que, 

na visão de Brubaker e Cooper, é neste momento que o termo adquire a sua eficácia. 

 Finalmente, podemos nos debruçar agora sobre as relevantes proposições analíticas 

inauguradas pelos norte-americanos, que consideramos a parte mais enriquecedora de seu 

trabalho. Diante das dificuldades e imprecisões de usos do termo identidade, o sociólogo e o 

historiador em questão sugerem a sua substituição por três grupos de noções principais: 

identificação, auto-compreensão e comunalidade. 

 É mister dizer que neste trabalho enfocaremos sobretudo a primeira noção 

(identificação). Por isso, averiguaremos inicialmente, de forma breve, os dois últimos termos. 

No que tange à auto-compreensão, trata-se de uma palavra utilizada para explicar a ação dos 

indivíduos a partir do conhecimento de si e da sua localização social, que direcionam as suas 

atividades. Um bom exemplo disso foi explorado no primeiro capítulo desta dissertação, 

quando discorremos sobre a mineiridade e suas múltiplas facetas. Ou seja, em Minas Gerais, a 

compreensão do que é "ser mineiro" diz muito sobre a forma de agir dos seus habitantes, 

sejam eles políticos, empresários, atletas, jornalistas, etc. 

 Já a comunalidade é definida como o sentimento de pertencimento a um grupo, por 

meio de características que estabelecem laços, como no caso dos mais variados tipos de 
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torcidas, que expusemos em um outro momento deste trabalho. O exemplo que comentamos, 

por ser atualmente o mais notório nos estádios brasileiros, dizia respeito ao pertencimento 

clubístico através da renda. Há de se ressaltar, porém, que esse tipo de vínculo não é rígido: 

"Nenhum banqueiro estará impedido de torcer por um clube dito 'do povo', da mesma forma 

que o bancário haverá de encontrar uma boa razão que justifique sua adesão caso ela seja por 

um clube tido como 'de elite'".
218

 Aqui, mais uma vez, verificamos um distanciamento com as 

noções essencialistas de identidade. 

 Por outro lado, tanto o sentido de auto-compreensão quanto o de comunalidade se 

aproximam das "comunidades imaginadas" de Benedict Anderson. Ao salientarem a 

importância da solidariedade horizontal entre os indivíduos, Brubaker e Cooper sinalizam que 

a história social diz mais respeito aos sujeitos do que aos agentes externos. A título de 

exemplo, poderíamos dizer que a geração de jovens saída das redes sociais em direção às ruas 

na Copa das Confederações de 2013 sabia muito bem o que queria, ainda que não tivesse uma 

articulação central e propusesse pautas bastante heterogêneas. Talvez, por isso, tenha 

demorado muito para ser entendida pela grande imprensa à época, por exemplo. 

 Passado o calor dos acontecimentos, começamos a encontrar algumas explicações que 

nos ajudam a relacionar as "Jornadas de Junho" com as teorias identitárias vistas até aqui. 

Ainda assim, existem muitas dúvidas sobre esse fenômeno e serão necessárias mais pesquisas 

a respeito. Uma delas é a do cientista político Rafael Abreu, que discorre sobre o fato das 

manifestações terem se espalhado pelo Brasil como um todo e não ficarem restritas apenas ao 

eixo Rio-São Paulo. Observemos a sua indagação: 

Como compreender, portanto, o fato de que setores expressivos da sociedade 

brasileira se manifestem de modo mais homogêneo, criando algo próximo de 

uma "comunidade imaginada" em meio a um cenário de diversidades e 

formas de vida heterogêneas?
219

 [Grifo nosso]. 

  

 Dúvidas como essa ainda pairam nas cabeças dos especialistas no assunto. Justamente 

em função disso, nossa intenção ao abordar as manifestações de 2013 não será a de encontrar 

todas as respostas. Pelo contrário, apenas gostaríamos de estabelecer alguns apontamentos 

iniciais sobre o caso belo-horizontino, para que outros estudos venham a aprofundar o tema 

no futuro. Talvez por isso estejamos bastante preocupados primeiramente em apoiarmos nos 
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conceitos e definições de autores ligados à identificação nacional, para depois fazermos as 

nossas ponderações a respeito. De saída, é interessante verificar a síntese de Ilse Scherer- 

Warren a respeito das "Jornadas de Junho": 

Em 2013, as manifestações se iniciaram de forma semelhante, em torno das 

pautas do MPL, relativas à necessidade de mudanças estruturais no sistema 

de mobilidade urbana e dos direitos dos cidadãos à cidade e a seus 

equipamentos públicos. Como no passado, a luta buscava mudanças no 

sistema social e no campo dos direitos humanos e da cidadania. Entretanto, as 

manifestações foram se transformando numa diversidade de lutas específicas. 

Inicialmente, havia alguma identidade, o protesto ao que foi caracterizado 

como o excesso de repressão policial à livre manifestação dos cidadãos. Em 

seguida, elas situaram-se em torno de uma pluralidade, às vezes antagônica, 

de protestos e demandas relativos ao desempenho das instituições sociais e 

políticas, à carência de políticas públicas e à necessidade de legitimidade e 

legalidade no campo das mudanças culturais. Do ponto de vista 

organizacional, mesclavam-se participantes de movimentos organizados, de 

partidos políticos, membros de grupos semiorganizados de expressão estética 

e cidadãos individualizados, simpatizantes com as causas em pauta. O que 

articulava a diversidade de atores ao evento era, num primeiro momento, o 

direito às vozes da cidadania nos espaços públicos e às respectivas 

manifestações; num segundo momento, foram os questionamentos e a 

reprovação às políticas institucionais de uma forma geral, os quais se 

construíram através de uma espécie de articulação discursiva informal e 

efêmera, pois realizada basicamente através de redes virtuais, com pouca 

organicidade, de uma forma geral. Esse segundo tipo de articulação, pela 

forma como se deu, sem a existência ou com uma frágil "identificação na 

política" (Mignolo, 2008), ou seja, sem o trabalho de construção de um 

compartilhamento ou uma articulação discursiva em torno de um projeto de 

mudança, ainda que provisório e inacabado, é o que caracteriza a efemeridade 

do grito das ruas de 2013 no Brasil, e a incerteza sobre sua continuidade para 

a maioria dos analistas.
220

 [Grifo nosso]. 

  

 Logo, havia uma suposta identificação inicial dos manifestantes em torno de múltiplas 

pautas políticas e sociais, cito os pedidos por melhores condições de saúde, educação, 

segurança, transportes, bem como as críticas aos gastos com o Mundial. Porém, a autora 

entende que, a partir dos confrontos (físicos e ideológicos) entre os grupos, evidenciaram-se 

as contradições políticas sobre a melhor maneira que enxergavam a resolução dessas pautas. 

Por isso, sublinhamos o uso da expressão: "frágil identificação na política".  

 À vista disso, acreditamos ter sido a noção de identificação uma alternativa eficaz para 

utilizarmos, tanto no futebol quanto na política, em detrimento do complexo conceito de 

identidade. Como analistas, entendemos que não é preciso reconhecer a identidade nacional 

enquanto uma decorrência natural dos megaeventos esportivos, mas sim enxergar os grupos 

que mobilizaram os processos de auto-identificação e suas relações com o externo. De sorte 
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que abordaremos apenas alguns momentos de identificação nacional durante os megaeventos 

esportivos. 

 Entendemos, pois, que a identificação pressupõe um processo (real e concreto) e 

aponta para o fato de que a identidade não necessariamente se efetiva sempre. Nesse sentido, 

estamos bem próximos do agnosticismo de Hobsbawm, quando este preferiu não determinar 

precisamente o que era a nação, conforme discutimos anteriormente. Primeiramente, vejamos 

a seguir como se deu a relação entre o futebol e a nação ao longo do tempo. Afinal de contas, 

os autores que destacamos enxergam na historicidade uma grande aliada para entendermos 

melhor o presente. 

 

b) Os intérpretes da nacionalidade no futebol 

 

 Inicialmente, apontaremos de uma forma geral quem foram os intelectuais pioneiros 

na elaboração de explicações sobre o Brasil, para depois entrarmos especificamente no caso 

do futebol. Oliveira Vianna abriu os caminhos para uma corrente interpretativa do chamado 

"novo nacionalismo" pós-Primeira Guerra Mundial, momento em que se redefinia a ideia de 

nação brasileira ao buscar aquilo que fosse autêntico, fugindo das ilusões estrangeiras. Jurista, 

elitista e mulato, ele pretendia conhecer e fazer um diagnóstico do país, através da análise do 

nosso passado, identificando as necessidades de reformas e propondo ações estatais. A título 

de exemplo, o escritor enxergava como historicamente o poder privado suplantava o público 

e, por isso, defendia um Estado forte, centralizado, antiliberal e autoritário. 

 Posteriormente, três grandes ensaístas dialogaram com o pioneiro Vianna na 

valorização do passado positivo brasileiro, utilizando-se de trajetórias globalizantes (mais 

livres) e não precisamente historiográficas (preocupadas com a empiria e a documentação). 

Foram eles: Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Hollanda e Caio Prado Jr. Devido às 

limitações deste trabalho e ao elevado grau de influência que teve na historiografia dos 

esportes, concentraremos a nossa análise apenas no primeiro autor. 

 Em sua obra fundamental, Casa-grande e senzala
221

, Freyre inicialmente tece elogios 

ao povo português, visto como guerreiro, e não condena a escravidão, por acreditar que tenha 

sido uma circunstância histórica e geradora de uma sociedade muito viva e alegre, marcada 

pelo encontro das raças. Aqui reside a originalidade do seu trabalho, ao resolver uma questão 
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teórica fundamental: para Freyre, a raça não significa um problema, mas sim a síntese do 

brasileiro, visto que o mulato seria o melhor do branco, do índio e do negro. Ou seja: 

Reconhecendo o valor da influência dos negros e dos índios, a reflexão 

desenvolvida por Gilberto parecia lançar, finalmente, as bases de uma 

verdadeira identidade coletiva, capaz de estimular a criação de um inédito 

sentimento de comunidade pela explicitação de laços, até então insuspeitos, 

entre os diferentes grupos que compunham a nação.
222

 [Grifo nosso]. 

  

 Assim, Freyre passou a atribuir uma importância maior à riqueza da cultura brasileira 

devido ao seu hibridismo. Em linhas gerais, comparativamente ao restante do mundo seríamos 

um povo maravilhoso, no qual as diferentes raças conviveriam harmoniosamente bem 

(democracia racial). Gilberto apontou, ainda, de que maneira os antagonismos em equilíbrio 

não se romperam no Brasil. Alguns elementos evidenciados por ele causaram escândalo à 

época, tais como: a heterogeneidade da casa-grande (o que não significa ausência de 

despotismo), a ideia de trópico (clima irregular/excessos), as diferenças nas alas de 

concepções cristãs (liberdade dos franciscanos versus ortodoxia dos jesuítas), e a centralidade 

da sexualidade na formação nacional.
223

 

 Esses atributos abriram veredas cruciais na indicação de uma determinada imagem de 

Brasil como o país da festa, hedonista, dionisíaco, dentre outros adjetivos conhecidos e 

extremamente difundidos no exterior. Vimos muitos desses estereótipos nos comentários dos 

turistas estrangeiros que se encantaram por Belo Horizonte (conferir Tabela 1). A título de 

exemplo, apenas para retomar um deles, o argelino Ahmed Mebrek assim definiu os 

brasileiros: "As pessoas são acolhedoras, sorridentes e têm sempre bom humor. Vocês são 

sempre assim?"
224

 

 Veremos que, para Freyre, o futebol corresponderia a um desses elementos promotores 

da solidariedade, harmonia e igualdade, ao defini-lo como uma "verdadeira instituição 

nacional". Mesmo tendo sido um autor bastante criticado e problematizado ao longo dos anos, 

notamos que ainda há um esforço enorme para que o freyrismo se popularize, conforme 

tentaremos demonstrar a partir desse instante, por meio do estudo de suas obras e das de seus 

seguidores. Iniciamos com um trecho do prefácio de Gilberto Freyre, escrito em 1947, para o 

livro de Mario Filho, O negro no futebol brasileiro: 
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O futebol teria numa sociedade como a brasileira, em grande parte formada 

de elementos primitivos em sua cultura, uma importância toda especial que 

só agora vai sendo estudada sob critério sociológico ou parassociológico. E 

era natural que tomasse aqui o caráter particularmente brasileiro que tomou. 

Pois tornou-se o meio de expressão, moral e socialmente aprovado pela nossa 

gente - pelo Governo, pela Igreja, pela Opinião Pública, pelo Belo Sexo, pela 

Imprensa - de energias psíquicas e de impulsos irracionais que sem o 

desenvolvimento do futebol - ou de algum equivalente de futebol - na 

verdadeira instituição nacional que é hoje, entre nós, teriam provavelmente 

assumido formas de expressão violentamente contrárias à moralidade 

dominante em nosso meio.
225

 

 

 Em Foot-ball mulato
226

, escrito logo após a boa exibição da Seleção Brasileira no 

Mundial da França de 1938, Freyre descreveu claramente como seria o nosso jeito de jogar. 

Mesmo ficando em terceiro lugar, o Brasil saiu com a sensação de dever cumprido, por ter 

apresentado ao mundo um desempenho bonito conhecido até hoje como futebol-arte. Nessa 

Copa, destacou-se o craque Leônidas da Silva, apelidado de "Diamante Negro" devido à sua 

cor, que foi o melhor jogador do torneio e depois ovacionado como um "herói nacional" na 

volta pra casa. Ele representava a síntese do mulatismo descrito por Freyre: 

Acaba de se definir de maneira inconfundível um estilo brasileiro de futebol; 

e esse estilo é mais uma expressão do nosso mulatismo ágil em assimilar, 

dominar, amolecer em dança, em curvas ou em músicas técnicas europeias ou 

norte-americanas mais angulosas para o nosso gosto: sejam alas de jogo ou 

de arquitetura. Porque é um mulatismo, o nosso – psicologicamente, ser 

brasileiro é ser mulato – inimigo do formalismo apolíneo – para usarmos com 

alguma pedanteria a classificação de Spengler – e dionisíaco a seu jeito – o 

grande jeitão mulato. Inimigo do formalismo apolíneo e amigo das variações; 

deliciando-se em manhas moleironas, mineiras a que se sucedem surpresas de 

agilidade. A arte do "songa-monga". Uma arte que não se abandona nunca à 

disciplina do método científico mas procura reunir ao suficiente de 

combinação de esforços e de efeitos em massa a liberdade para a variação, 

para o floreio, para o improviso. Até mesmo a liberdade para a ostentação ou 

para a exibição do talento individual num jogo de que os europeus têm 

procurado eliminar quase todo o floreio artístico, quase toda a variação 

individual, quase toda a espontaneidade pessoal para acentuar a beleza dos 

efeitos geométricos e a pureza de técnica científica. Sente-se nesse contraste 

o choque do mulatismo brasileiro com o arianismo europeu. É claro que 

mulatismo e arianismo são considerados não como expressões étnicas mas 

como expressões psicossociais condicionadas por influências de tempo e de 

espaço sociais. O contraste pode ser alongado: o nosso futebol mulato, com 

seus floreios artísticos, cuja eficiência – menos na defesa do que no ataque – 

ficou demonstrada brilhantemente nos encontros deste ano com os poloneses 

e os tchecoslovacos é uma expressão de nossa formação social democrática 

como nenhuma. Rebelde a excessos de ordenação interna e externa; a 

excessos de uniformização, de estandartização; a totalitarismos que façam 

desaparecer a variação individual ou espontaneidade pessoal. No futebol, 

como na política, o mulatismo brasileiro se faz marcar por um gosto de 

flexão, de surpresa, de floreio que lembra passos de dança e de capoeiragem. 

Mas sobretudo de dança. Dança dionisíaca. Dança que permita o improviso, a 
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diversidade, a espontaneidade individual. Dança lírica. Enquanto o futebol 

europeu é uma expressão apolínea – no sentido "spengleriano" – de método 

científico e de esporte socialista em que a pessoa humana resulta mecanizada 

e subordinada ao todo – o brasileiro é uma forma de dança, em que a pessoa 

humana se destaca e brilha. O mulato brasileiro "deseuropeizou" o futebol 

dando-lhe curvas, arredondados e graças de dança. Foi precisamente o que 

sentiu o cronista europeu que chamou aos jogadores brasileiros de "bailarinos 

da bola". Nós dançamos com a bola (...) O estilo mulato, afro-brasileiro, de 

foot-ball é uma forma de dança dionisíaca.
227

 

 

 Dentre as interpretações culturalistas que recuperaram pressupostos teóricos de Freyre, 

podemos citar as clássicas obras de Roberto DaMatta: Carnavais, malandros e heróis e A 

casa e a rua. Entretanto, enfocaremos aqui um livro que se refere substancialmente ao papel 

do futebol na construção da identidade nacional, intitulado: Universo do futebol: esporte e 

sociedade brasileira.
228

   

 À guisa de contextualização, o texto foi escrito em 1982, época em que o marxismo 

reinava nas ciências sociais brasileiras e o futebol era enxergado apenas como um aparelho 

ideológico do Estado e um fator de alienação, portanto depreciativo para a autonomia de um 

povo. DaMatta foi um dos poucos
229

, naquela época, que buscou desconstruir tal concepção, a 

partir de um prisma culturalista, afirmando que o futebol era um símbolo da nacionalidade, 

independentemente do governo, além de conseguir igualar uma sociedade altamente 

hierarquizada. Nas palavras de DaMatta, o futebol: 

Dramatiza nossas relações sociais e põe em relevo nosso modo de ser 

brasileiro através da ampliação microscópica de nossas estruturas sociais. 

Nesses termos, pensar o futebol é encontrar em um tipo específico de 

manifestação cultural elementos configuradores de nossa identidade. Não 

esqueçamos: o futebol é um "fato social total".
230

 

 

 Para tal empreendimento, DaMatta se valeu de conceitos antropológicos e uma nova 

dimensão da ideia de "jogo". Enquanto o campo esportivo (retomando Bourdieu) seria 

composto pela junção de elementos como a tática, a disciplina, a técnica, o controle físico, a 

performance, dentre outros, a configuração do futebol no Brasil para ele suporia uma outra 

leitura, que recuperasse atributos freyreanos. Desse modo, para além do "frio" campo 

esportivo, DaMatta acreditava que o brasileiro pensava o futebol tal qual enxergava o próprio 

cotidiano, conforme verificamos na famosa alcunha: "a pátria de chuteiras". Ou seja, o esporte 
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aqui seria a metáfora da vida, possibilitando a perpetuação de ritos e a dramatização das 

relações sociais como a sorte, o azar, o destino (previsibilidade versus imprevisibilidade), etc. 

Por conseguinte: 

Hoje, eis o futebol brasileiro associado a expressões como "melhor do 

mundo" e "futebol-arte". Ainda que idealizadas e, por isso mesmo, 

questionáveis, é possível ler por trás do tom ufanista de ambas um 

desdobramento de nada mais nada menos que nossa identidade nacional. 

Afirmar sermos os "melhores" em um esporte que nós mesmos 

transformamos em "arte" significa marcar, e de modo enfático, uma de nossas 

mais prezadas características, que nos diferencia de outros povos, de outras 

culturas. E isso adquire importância ainda maior quando lembramos que o 

fervor pelo futebol é tão universal quanto o próprio jogo e suas regras, ao 

contrário da tourada ou do beisebol, por exemplo. Afinal, embora o football 

association tenha nascido na Inglaterra e desde logo se constituído em 

fenômeno global, só existe um "país do futebol" - para citar outro famoso 

epíteto sob o qual o Brasil se faz reconhecer perante o mundo e a si 

mesmo.
231

 

 

 Tendo em vista o que foi dito acima, pretendemos apresentar agora alguns caminhos 

que levaram a essa rápida ascensão do esporte bretão no Brasil, depois da sua introdução em 

São Paulo e no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Preliminarmente, é preciso dizer que 

já eram encontradas referências a um estilo brasileiro próprio de jogar futebol desde os anos 

1910. Por exemplo, na conquista do título inaugural da Seleção, o Campeonato Sul-americano 

de 1919, houve a exaltação de um dos primeiros heróis nacionais no esporte: Arthur 

Friedenreich, apelidado de "Fried" ou "El tigre". 

 Podemos apontar que a partir da década de 1930 o futebol já era o esporte mais 

popular do país, pois chegava ao interior de quase todos os estados (cidades grandes e 

pequenas), além de começar a surgir torcedores e jogadores das camadas populares. 

Obviamente, tal prática desportiva não passaria despercebida pela política varguista, passando 

a ser controlada e incorporada como um dos símbolos representativos da nacionalidade, 

através de diversas estratégias adotadas pelo regime ditatorial conhecido como Estado Novo. 

Getúlio elaborou instrumentos burocráticos muito mais eficientes e promoveu uma verdadeira 

associação entre o seu governo e os esportes, em busca da unidade nacional. Iniciava-se, 

então, um momento de redefinição do conceito de nação e de construção de um novo homem 

brasileiro, tanto pelas aptidões físicas quanto morais. 

 Outrossim, acontecia um movimento de "pacificação" do futebol, imposto pelo 

governo federal, no qual promovia-se uma centralização dos poderes na Confederação 

Brasileira de Desportos (CBD), concomitantemente à tentativa de eliminação das disputas 
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regionalistas existentes nas Ligas. Também a profissionalização dos jogadores se intensificou, 

corroborando com o discurso "estadonovista" de extensão dos direitos sociais aos 

trabalhadores. 

 Nada é mais emblemático, porém, do que o esforço de Vargas em garantir uma 

participação digna do time brasileiro na Copa do Mundo de 1938, na França, já mencionada 

anteriormente. Trata-se, pois, de um dos momentos mais singulares para se pensar a relação 

entre o futebol e a nação, isto é, o povo sendo representado pelos onze jogadores em campo. 

Este primeiro grande esforço de propaganda política na organização da Seleção foi 

demonstrado por meio de algumas importantes medidas governamentais: a campanha 

nacional do selo, cuja renda custearia as despesas da viagem; o envio da filha do presidente 

(Alzira Vargas) como madrinha do escrete canarinho; a instalação de alto-falantes para 

transmitir os jogos, fato que gerou as primeiras comoções coletivas no Brasil, etc. 

Resumidamente, expomos aqui as impressões de Antônio Soares acerca do Mundial de 1938 e 

do legado de Freyre: 

A construção de uma identidade positiva assume um tom psicanalítico. 

Colocar a auto estima da nação no divã da sociologia e da literatura brasileira 

foi o legado de Freyre: "Era como se tudo dependesse de mim e dos de minha 

geração; da nossa maneira de resolver questões seculares. E dos problemas 

brasileiros, nenhum que me inquietasse tanto como o da miscigenação" 

(Freyre, 1981, p. 47). Apesar das adversidades, do complexo de inferioridade 

e da distância que o Brasil tinha dos países desenvolvidos, Freyre ressalta que 

os resultados da Seleção de 1938 eram mais um dos indícios do potencial da 

"civilização mestiça". É possível notar que estamos diante de um discurso 

que tenta descobrir ou descortinar a nação ou o seu dever ser – e, de fato, a 

nação, na forma de estado nacional, não poderia desconsiderar o elemento 

afro-brasileiro ou nenhuma outra etnia. Este sentimento de realização da 

nação via futebol está estampado nas páginas dos jornais da época em que 

Freyre escreve essas linhas (Negreiros, 1998). Freyre tinha um projeto de 

realização pessoal que incidiu na formação da cultura nacional. Ele foi um 

homem que desejava deixar sua marca na história, o que de certa forma 

logrou sucesso. Desejava tornar o Brasil um país que se orgulhasse de suas 

diferenças como marca de superioridade. A miscigenação em larga escala no 

Brasil, que no passado fora vista como um empecilho ao progresso e motivo 

de vergonha, torna-se um desafio para o pensamento de Freyre (Skidmore, 

1994). Seu projeto foi buscar, no mar de contradições, violências e 

antagonismos próprios do desenvolvimento do "novo mundo", o que era ser 

brasileiro, isto é, tornar aquilo que era visto como vergonha em motivo de 

orgulho e identidade.
232

 

  

 Então, o legado da Era Vargas é muito forte, visto que o futebol tornou-se um símbolo 

da nação. Todavia, não se pode creditar apenas à política cultural varguista os louros pela 

ascensão do esporte no país. Ainda que se observe a interferência do Estado e da iniciativa 
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privada em instrumentalizar o futebol e justificar essa ação, Vargas não inventou estrelas 

como Arthur Friedenreich, Leônidas da Silva ou Domingos da Guia, por exemplo. 

 Logo, é preciso elencar outros fatores que contribuíram para a conformação desse 

campo, a partir das décadas de 1930/40, tais como: o sucesso da imprensa e do rádio 

esportivo; a ascensão de uma "sociedade do espetáculo", na qual o futebol surgiu como uma 

grande mercadoria a ser vendida para as massas; e as bem sucedidas performances esportivas 

dos clubes e da Seleção Brasileira. É evidente que alguns desses elementos também estiveram 

presentes em outros países, em maior ou menor grau e com variações de intensidade. 

 No que tange ao último fator supracitado, sabemos que ocorreram esforços de longa 

duração para capitanear os títulos Mundiais à política nacional, seja em governos 

democráticos ou não. Lembramos aqui, apenas como exemplo, da vitoriosa campanha 

brasileira na Copa do Mundo de 1970, amplamente associada ao regime militar que vigorava 

no país. Portanto, o sentimento nacionalista foi sendo depositado nas pessoas ao longo do 

tempo pelos nossos governantes, principalmente através da maciça utilização da imagem da 

Seleção Brasileira de futebol. 

 Não obstante, foram fundamentais os discursos pertencentes ao "freyrismo popular", 

denominados assim por se utilizarem mais dos textos jornalísticos de Freyre do que de sua 

obra científica. Dessa forma, reproduziram-se ao longo do tempo várias interpretações 

sociológicas, antropológicas e históricas que firmaram uma tradição cultural própria: 

Em síntese, esses autores associam o sucesso do futebol brasileiro às 

ideias/qualidades de manha, malícia, malandragem, capoeira, ginga, samba, 

improviso, arte, etc. Essas características assumem nos discursos sobre o 

futebol a pura expressão de singularidade ou de estilo cultural; singularidade 

que estava presente nos esparsos escritos de Freyre sobre o futebol. Em 

Futebol, malandragem e identidade demonstrei que a singularidade de nossa 

identidade não está no futebol malandro ou no "traço sociocultural da 

malandragem", mas sobretudo nos discursos, acadêmicos e jornalísticos, que 

naturalizam tais características como uma quintaessência dos brasileiros.
233

 

  

 Nesse sentido, Hugo Lovisolo comenta sobre as potencialidades de se estudar esses 

tipos de discursos: "Ao se enfatizar determinadas características do estilo nacional, obriga-se 

a um desempenho que aspire a estar próximo delas. Enfatizo que esta é uma hipótese que 

mereceria ser trabalhada, embora as dificuldades metodológicas sejam consideráveis".
234

 

Obviamente, não foram os discursos dos intelectuais que criaram um estilo nacional, mas sim 
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a própria execução do futebol pelos jogadores brasileiros. Ou seja, a prática precede a teoria: 

primeiro veio o jogo, depois a crônica, e não podemos inverter essa ordem sob o risco de 

cairmos no essencialismo identitário ilustrado na citação acima. Por exemplo, não foi a 

distinção mostrada por Freyre no jornal, entre o apolíneo e o dionisíaco, que inventou o nosso 

jeito único de jogar, senão a atuação propriamente dita do selecionado na Copa de 1938. 

 A partir do entendimento dessa influência que os mais variados escritores tiveram na 

formação da nossa identidade, será preciso lembrar de outro importante autor que ajudou na 

construção do "freyrismo popular": Nelson Rodrigues. Por meio de suas crônicas esportivas, 

tipo de fonte ideal para ligar o futebol à brasilidade, o irmão de Mario Filho não somente 

incorporou o discurso freyreano, como também lhe conferiu contornos literários e contribuiu 

para a sua popularização. 

 A grande marca de Nelson Rodrigues como artista era o drama. Antes deste escritor, a 

crônica esportiva se limitava a retratar somente a partida em si. Nelson, porém, captava 

elementos que iam muito além dos gramados: o público (decifrou os sentimentos e os 

conflitos humanos); a personalidade dos jogadores (os onze eram a nação); as identidades 

nacionais; o racismo, etc. Vejamos, por exemplo, o trecho de uma das suas "crônicas 

apaixonadas", esta de 1959: 

Dizem que a bola bateu, simplesmente bateu, no fabuloso bandeirinha. 

Amigos, sejamos mais líricos e menos objetivos. Vamos admitir que o 

"Caixa Econômica" deu um passe que caiu como uma luva, ou melhor, como 

uma meia no pé de Henrique. Jamais Zizinho no apogeu, ou Jair, ou o divino 

Domingos da Guia conseguiram ser tão precisos, exatos, perfeitos (...) Vejam 

vocês a trama diabólica: - "Caixa Econômica" - Henrique - Dida! 
235

 [Grifo 

nosso]. 

 

 A princípio, essa é uma jogada simples, que acontece com frequência no futebol. A 

bola bateu no árbitro assistente (apelidado de "Caixa Econômica") e virou um passe. Mas a 

subjetividade na narrativa de Nelson Rodrigues transformou o lance banal em um 

acontecimento grandioso. Por essa e outras tantas crônicas, sua literatura é considerada 

atemporal: ele foi o grande responsável pela fruição do "freyrismo popular" e em certa 

medida pela nacionalização do futebol. 

 Bons exemplos daquilo que Nelson Rodrigues gostava de narrar em suas crônicas 

puderam ser vistos com muita intensidade nas reportagens do Estado de Minas, logo após os 

dois jogos eliminatórios da Seleção Brasileira realizados no Mineirão em 2014. Interessante 

que foi possível captar emoções bastante distintas, porém ambas carregadas de muito 
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"chororô": primeiro, o de alegria, após a classificação dramática nos pênaltis, contra o Chile, 

nas quartas de final. Segundo, o de tristeza, depois da eliminação na semifinal contra a 

Alemanha, pelo humilhante placar de 7 a 1. 

 No primeiro caso, o que se revelou foi uma instabilidade fora do comum após a difícil 

vitória diante dos bravos chilenos. Consequentemente, grande parte da imprensa e da torcida 

criticou o despreparo emocional dos atletas, muitos extremamente jovens para suportarem 

tamanha pressão. Em contrapartida, na matéria designada: "Por que chorou? Chorou por 

quê?" (conferir Figura 5), foram colocadas as opiniões de diversos especialistas da área, todas 

avaliando positivamente a manifestação emotiva deles, inclusive o próprio Estado de Minas. 

Curioso, no entanto, foi perceber qual o argumento utilizado pelo jornal para amenizar as 

críticas recebidas pelos jogadores: 

O drama pode não ser maior hoje do que foi no passado. E o chororô da 

Seleção Brasileira pode simplesmente ter sido ampliado pelos tempos do HD, 

dos closes "cruéis", que deram origem até mesmo às maquiagens especiais 

para os atores. Então – quem sabe? – Neymar, Júlio César, David Luiz e 

Thiago Silva não são mais chorões que Pelé, Garrincha, Dadá Maravilha ou 

Tostão? Em algum momento da carreira desses craques, eles devem ter 

chorado. Ou pelo menos limpado olhos lacrimejantes com as costas das 

mãos. O problema é que com a alta definição a emoção fica à flor da tela. O 

choro da nossa Seleção ganha tamanho em imagens gigantes.
236

 

  

 Em que pese esse frágil argumento que justifica o choro pela maior exposição 

midiática atual, notamos uma outra razão por detrás dessa explicação. Trata-se de uma 

referência ao discurso de Nelson Rodrigues, também conhecido por exaltar o individualismo 

dos jogadores e a sua irresponsabilidade. Não à toa que o jornal fez questão de aproximar os 

nomes da Seleção atual a um conjunto de ex-atletas de destaque no passado. Dessa forma, o 

Estado de Minas tentou conferir legitimidade ao choro, que estava sendo tão criticado pela 

opinião pública brasileira. Inclusive, esse tipo de enfrentamento contra a maioria da imprensa, 

também se configurou uma marca da carreira de Nelson Rodrigues. 

 Embora tenha sido uma voz dissonante do período, ele sempre insistia em suas 

crônicas na necessidade de manutenção do nosso estilo de jogo que encantava, mesmo em 

caso de derrotas emblemáticas, como as dos Mundiais de 1950 e 1954, por exemplo. Em 

1950, éramos favoritos, bastava um empate na final que seríamos campeões e perdemos para 

os uruguaios. Na Copa seguinte, uma campanha fracassada e decepcionante foi assim definida 

por Nelson: "1954 foi 1950 sem o consolo das maravilhosas atuações anteriores".
237

 

                                                           
236

 ESTADO DE MINAS, 02/07/2014, p. 5. 
237

 RODRIGUES, Nelson. A pátria em chuteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 117. 



116 
 

 Para o escritor João Lyra Filho, o problema estava na formação de caráter do povo 

brasileiro, e não na falta de técnica dos atletas. O contemporâneo de Nelson Rodrigues 

estabeleceu uma espécie de diagnóstico da instabilidade do jogador brasileiro em 1954 ao 

afirmar que: "O estado psicossocial do nosso povo ainda enverdece e os atletas saídos do 

meio do povo não podem improvisar condições e instrumentos de superação, ante aquelas 

provas desportivas que exigem a mobilização de maiores recursos e reservas orgânicas".
238

 

Aqui temos um exemplo de crítica à miscigenação racial na formação da nossa população, 

discurso bem diferente do adotado por Nelson Rodrigues que veremos adiante. 

 Certo é que tudo isso contribuiu para alimentar o chamado "complexo de vira-latas" 

(narcisismo às avessas ou falta de fé em si mesmo), que já naquela época explicava a 

instabilidade emocional dos jogadores brasileiros: 

A pura verdade é a seguinte: o jogador brasileiro é único em matéria de 

fantasia, de improvisação, de invenção. E só uma coisa nos atrapalha: o nosso 

"complexo de vira latas". Estou a imaginar o espanto do leitor: "O que vem a 

ser isso?". Eu explico.  Por "complexo de vira-latas" entendo eu a 

inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do 

resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Na 

vergonha de 50, éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a 

vantagem do empate. Pois bem: e perdemos. Por um motivo muito simples: 

porque Obdulio nos tratou a pontapés, como se vira-latas fôssemos. Eu vos 

digo: o nosso problema não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática. 

Absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se  

convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender. 

Insisto: ser ou não ser vira-latas, eis a questão.
239

 [Grifo nosso]. 

 

 Após esses traumas, veio a consagração do futebol-arte. Sendo assim, as vitórias da 

Seleção canarinho nas Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970 teriam servido para espantar 

nosso "complexo de vira-latas" perante o estrangeiro e foram exaltadas devido à presença de 

uma maneira de jogar que encantou o mundo. Uma das explicações dadas por Rodrigues 

sobre o sucesso brasileiro pautava-se justamente na recuperação do discurso freyreano acerca 

da mestiçagem e da malandragem ("jogo de cintura", a seu ver inexistente em países 

europeus).
240

 Ou seja, Nelson sempre apostou no individualismo de nomes como Pelé e 

Garrincha, contrapondo-se à imprensa local da época que tendia a buscar o modelo no 

coletivismo praticado no exterior. 

 Com o passar dos anos, principalmente graças às outras conquistas da Seleção (1994 e 

2002) e ao sucesso dos jogadores brasileiros no exterior, a narrativa do futebol-arte se tornou 

                                                           
238

 LYRA FILHO, João. Taça do Mundo de 1954. Rio de Janeiro: Pongeti, 1954, p. 52. 
239

 RODRIGUES, Nelson. À sombra das chuteiras imortais. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p.51-52. 
240

 ANTUNES, Fátima Martin Rodrigues Ferreira. "Nelson Rodrigues e o dilema do homem brasileiro: vira-latas 

ou moleque genial". In: ANTUNES, Fátima Martin Rodrigues Ferreira. Com brasileiro não há quem possa: 

futebol e identidade nacional em José Lins do Rego, Mario Filho e Nelson Rodrigues. São Paulo: UNESP, 2004. 



117 
 

hegemônica e ainda hoje é vista por alguns como a essência da nossa maneira de jogar. 

Vejamos um exemplo na reportagem intitulada: "A hora do Brasil voltar a ser Brasil", sobre 

um jogo ainda da primeira fase do Mundial de 2014: "O jogo é no Estádio Mané Garrincha, 

em Brasília. Tomara que o nome inspire a Seleção, que ainda está devendo nesta Copa (...) e a 

torcida espera que, desta vez, tenha uma atuação digna da tradição do pentacampeão do 

mundo".
241

 

 Voltando à reportagem do Estado de Minas sobre o dia da sofrida vitória contra o 

Chile, além da opinião do editorial do jornal mostrada acima, também foram apresentados 

outros depoimentos, agora vindos de estudiosos do assunto, igualmente favoráveis ao 

extravasamento das emoções. Exemplificaremos três deles: um psiquiatra, uma psicanalista e 

uma psicóloga. 

 Primeiro, o psiquiatra José Lorenzato, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, 

disse que um "time emocionado" tem grandes chances de lograr sucesso: 

Isso é bonito, todo artista chora e o jogador de futebol é artista. Um médico 

não chora na frente do paciente; o jornalista não derrama lágrimas diante do 

entrevistado. Artistas trabalham com outra parte do cérebro, o emocional, não 

lidam com a lógica, ou não conseguiriam, por exemplo, driblar. Jogador faz 

como pianista, não sabe o que vai tocar, as emoções estão na ponta dos 

dedos.
242

 

  

 Na mesma linha do raciocínio anterior, a psicanalista Inez Lemos defendeu os 

jogadores e, inclusive, fez um comentário sobre a FIFA, dizendo que a entidade ainda não 

havia conseguido capitalizar as emoções: 

Deveríamos nos orgulhar desse choro, expressão da pureza. Eles são 

jogadores profissionais, mas, acima de tudo, seres humanos. Em qualquer 

profissão, não se pode abrir mão do humano (...) A Seleção Brasileira se 

parece com os brasileiros, com o país. A técnica não chegou aos corações e a 

alma humana foi preservada. Que ótimo que o Brasil chora. Não é à toa que a 

alegria e a sensibilidade vêm encantando os turistas que vieram assistir ao 

Mundial.
243

 

  

 Por fim, a terceira entrevistada foi uma especialista na área esportiva, Camila de 

Castro, psicóloga do Minas Tênis Clube e do time de vôlei masculino, acostumada a lidar 

com essas emoções: 

Não acho que o choro desandou, não me assusta. Faz parte do processo que a 

seleção mais vitoriosa do mundo está vivenciando. Só de ser a única com 

cinco títulos já traz pressão. Tem ainda o fato de o técnico Luiz Felipe Scolari 

e o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira terem tratado o time como 

vitorioso desde o início, como se fosse fácil. Não é, e não tem sido para 
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nenhuma das seleções tidas como favoritas. O choro também é reflexo dessa 

responsabilidade de jogar em casa. De um lado, vem o apoio da torcida, de 

outro, o assédio grande da imprensa nacional, que nunca esteve tão perto do 

time. E tanto uma como outra veem a vitória como obrigação. Tudo é over.
244

 

 

 Tamanha exposição das emoções motivou o técnico Luiz Felipe Scolari a convocar a 

psicóloga Regina Brandão, sua "fiel escudeira" na conquista da Copa do Mundo de 2002, para 

acompanhar a delegação brasileira e entender melhor o que se passava. Apesar dessa 

necessidade explícita do jornal defender o choro dos jogadores, tentando, assim, criar uma 

empatia deles com os torcedores, o que vimos na maioria dos casos foi o contrário. Algumas 

pessoas estranhavam e ironizavam as atitudes dos atletas profissionais, por entenderem que 

não poderiam estar tão despreparados psicologicamente. Nesse sentido, um dos nomes mais 

comentados nas redes sociais foi o do nosso capitão, Thiago Silva. Aquele que deveria 

conduzir o grupo e animar os companheiros ficou boa parte do tempo assentado em cima de 

uma bola, no meio do gramado do Mineirão, assistindo às penalidades e depois desabando em 

lágrimas. 

 Novamente no Gigante da Pampulha, no histórico 8 de julho de 2014, a Seleção 

Brasileira viveria outro drama, dessa vez sem um final feliz. Pra piorar, houve a consumação 

da sua maior goleada sofrida em Copas do Mundo, justamente em uma semifinal, em casa, 

diante dos alemães. Após o fatídico 7 a 1, as emoções dos torcedores foram colocadas à prova 

e o jornal teria a incumbência de registrar os desdobramentos desse acontecimento. 

 Vale a pena mostrar as duas capas (algo raro) do Estado de Minas do dia 09/07/2014, 

afinal de contas trata-se da cobertura da imprensa local, a mais próxima do palco da tragédia. 

Inclusive, o material se espalhou pelo mundo através da internet e foi bastante elogiado pela 

imprensa internacional: "Jornalistas ingleses, argentinos, norte-americanos e italianos também 

registraram as capas e traduziram as manchetes para seus respectivos idiomas. Alguns, como 

o mexicano Juan Manuel Terán, do site Medio Tempo, classificaram o trabalho como 

'contundente'".
245

 De acordo com linguistas: 

A escolha da primeira página de jornal para análise decorre do fato de esta 

funcionar como a porta de entrada dos leitores, atuando como a unidade de 

significação com a qual primeiro se deparam (Ferreira Júnior, 2003). Além 

disso, a atual e crescente proeminência do modo semiótico visual no layout 

da primeira página de jornais tem demandado, conforme argumentam Kress e 

van Leeuwen (1998), o desenvolvimento de um método de análise que 

possibilite compreender os significados construídos através da integração de 
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todos os modos semióticos empregados no layout da primeira página, texto 

eminentemente multimodal.
246

 

  

 Na primeira capa (conferir Figura 6), praticamente em branco, o impresso convidava o 

leitor a virar ou não a página, que trazia em destaque na segunda capa (conferir Figura 7) o 

técnico Felipão junto à palavra "vergonha". De "salvador da pátria", após assumir a Seleção 

em 2012 no lugar de Mano Menezes e conquistado a Copa das Confederações de 2013, o 

gaúcho foi transformado em vilão. Ele foi um dos alvos preferenciais da crítica esportiva, que 

o colocaram como ultrapassado taticamente e culpado pelo vexame. 

 Por conseguinte, isso afetou também o comportamento dos torcedores: surgiram cada 

vez mais críticas, deboches e, em último caso, demonstrações de raiva (houve brigas na 

Savassi, por exemplo). Atualmente, portanto, acreditamos que talvez a palavra mais correta 

para definir o sentimento de muitos torcedores com relação à Seleção Brasileira seja esta: 

indiferença. Ilustramos nosso argumento através das tentativas de "fuga" propostas por alguns 

belo-horizontinos imediatamente após o Mineiratzen. O motoboy Pedro Augusto criticou os 

atletas milionários e aproveitou pra se divertir: "Afinal de contas, amanhã esses jogadores 

estarão todos na Europa, curtindo as férias e nós voltamos para a luta. Então vamos 

sambar".
247

 Nem quem se prontificou a protestar contra a Seleção encontrou apoiadores: "A 

boa e pacata gente do Marreta, da Liga Operária e do Movimento Estudantil Popular 

Revolucionário – trinta no total – protestou. Os moços sabem o que dizem. Mas não havia 

quem ouvisse".
248

 

 Porém, o que realmente saltou aos olhos do jornal foi a demonstração de um bom 

humor dos brasileiros, mesmo que o alvo fossem eles próprios. Ainda durante a partida no 

Mineirão, alguns torcedores começaram a gritar o famoso "olé" todas as vezes que os alemães 

tocavam na bola. Logo: "Ao tratar com humor a derrota, podemos inferir que temos – além de 

uma aceitação menos traumática da perda – uma diminuição de interesse pelo desempenho da 

Seleção".
249

 

 Outro exemplo foram as conhecidas hashtags, palavras-chave antecedidas de uma 

cerquilha (#) e amplamente utilizadas para identificar os assuntos mais comentados pelos 

internautas nas redes sociais. Segundo apurou o EM, as hashtags mais postadas foram: 
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#saudadesNeymar; #11Freds; #vergonhabrazil; #DilmaesqueceudepagarAlemanha; 

#BrasilRumoAoHexa; #EuAcredito; #PrayForBrazil; #nemavolkswagen (uma comparação da 

quantidade de carros do modelo Gol fabricados pela empresa automobilística alemã com a 

rapidez dos gols da Seleção).
250

 

 Se o 7 a 1 virou motivo de piadas nas redes sociais, o que se viu na primeira Copa do 

Mundo realizada no Brasil, em 1950, foi um profundo trauma e um sentimento de comoção 

nacional. Com relação à repercussão promovida pelos conglomerados da mídia, após a 

fatídica partida final contra os uruguaios, a manchete do Jornal do Brasil estampava que o 

ocorrido era a maior e mais dramática surpresa que já se abatera sobre o futebol brasileiro. 

Sobre o poderoso papel desempenhado pela imprensa, em meados do século XX, na formação 

de uma opinião pública nacional, Gerson Fraga escreveu o seguinte comentário acerca da 

atenção deferida ao 4º Mundial: 

Como era de se esperar, à medida que a competição se aproximava, os 

espaços a ela destinados aumentaram nas páginas da grande imprensa, até 

chegar a ser assunto obrigatório nos jornais e revistas de maior circulação. 

Em uma época em que a TV não existia entre nós, era por essas publicações 

que as imagens de nossos maiores atletas chegavam até a torcida brasileira, 

que assim poderia associar os nomes que ouvia no rádio a um rosto que se 

materializava pela fotografia. Contudo, os jornais e revistas da época faziam 

muito mais do que mostrar aos brasileiros o aspecto físico de seus 

representantes dentro do campo; também difundiam a ideia de uma unidade 

chamada Brasil, que agruparia os habitantes do país, independente de seus 

hábitos, costumes e origens.
251

 

  

 Assim, desde 1950 até os dias atuais, para além do papel que os governantes e os 

dirigentes exercem sobre o futebol, há de se ressaltar uma influência cada vez maior da mídia, 

brasileira ou estrangeira. Ou seja, o posicionamento político da televisão, do rádio, do jornal e 

da revista potencializou-se de tal forma que eles conseguem construir ou destruir a imagem de 

jogadores e técnicos (vide o exemplo acima do Felipão). No entanto, assistimos recentemente 

ao surgimento de uma nova ferramenta que vem desafiando o poderio da imprensa 

tradicional: as redes sociais. 

 Se compararmos as atitudes dos brasileiros após as duas derrotas emblemáticas nas 

Copas que sediamos, veremos claramente duas manifestações antagônicas. Isso ajuda a 

entender um pouco a mudança no sentimento de identificação do torcedor com a Seleção. No 

Maracanazo em 1950, após a derrota por 2 a 1 diante dos uruguaios, o que se via era uma 

tristeza profunda, quase um luto nacional. Já no Mineiratzen em 2014, houve um misto de 
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sensações: vergonha, decepção, ironia, escárnio, etc. Nesse sentido, é bastante enfático o 

comentário feito por Francisco Brinati: 

A derrota para a Alemanha, por 7 a 1, causa uma mudança na construção da 

equipe pelos jornais. Palavras como "vexame" e "humilhação" passam a 

categorizar a eliminação em 2014. Ao contrário do que fora verificado em 

1950, não temos o sentido de "tristeza" representado em maioria. Passa-se, 

então, a valorizar o vice-campeonato de 64 anos atrás, tratando-o como um 

episódio "honroso" (...) A Seleção passa para o plano do risível, o que 

contribui para minimizar a derrota dentro do campo de futebol. Temos essa 

construção de que o futebol seria um esporte e que não teria tanta 

importância na sociedade, como historicamente fora tratado (...) O time de 

2014 (...) teria "perdido a identidade" do futebol brasileiro, segundo a 

imprensa, pois atuaria fugindo às características atribuídas a ele ao longo 

dos anos, de "habilidade" (...) Assim, é recorrente a construção discursiva de 

desvinculação entre equipe e nação, usando expressões que indicam que o 

Brasil seria agora a "pátria sem chuteiras". A Seleção deixaria de ser um 

emblema, um dos principais símbolos do país. O discurso dos jornais em 

2014 foi, na maioria, no sentido de afastamento do brasileiro em relação à 

Seleção. Uma escolha que pode influenciar numa eventual perda de 

identificação entre torcedores e equipe.
252

 [Grifo nosso]. 

 

 Na verdade, a dita perda da identidade do futebol brasileiro não sepulta o nosso estilo 

de jogo; antes o reforça, pelo desconforto, como tentou fazer o jornal. Dessa forma, mostra-se 

a identidade como histórica e real, e não essencialista. À vista disso, podemos balizar a 

relação do torcedor com a Seleção, que já não é muito boa há alguns anos. Em períodos 

remotos, narrativas como as de Nelson Rodrigues funcionavam muito bem na construção da 

identidade nacional. De uns tempos pra cá, a lógica tem sido outra. Por maiores que tenham 

sido os esforços em mobilizar uma aproximação do povo com a "segunda família Scolari"
253

 

em 2014 (refiro-me aos discursos do Estado de Minas antes e durante o Mundial), depois da 

humilhante derrota para os alemães assistimos a uma diminuição acentuada daquela antiga 

euforia. 

 Por esses e outros motivos, cabe discutir se ainda hoje os torcedores veem no escrete 

canarinho esse grande ícone da nacionalidade, algo que não podemos (nem pretendemos) aqui 

concluir levianamente como sendo bom ou ruim. Na função de analistas do assunto, 

percebemos como os brasileiros estariam perdendo ao longo dos anos o orgulho pela Seleção, 

que cada vez menos representa a nação. Nem mesmo durante as Copas do Mundo ocorre mais 

a mobilização de outrora, ainda que parte da imprensa se encarregue de tal "missão": 
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O futebol, pensamos, ainda opera como um mecanismo 

integrador/totalizador. No entanto, os agentes do universo futebolístico, não 

mais trabalham no sentido desta associação, ou pelo menos da maneira clara 

e conscientemente dirigida como na época do Mario Filho. Essa associação 

aparece de forma difusa - numa narração do locutor da Rede Globo de 

Televisão, Galvão Bueno, por exemplo; numa crônica "saudosista" do 

Armando Nogueira; no desabafo dos torcedores quando a seleção perde jogos 

ou se apresenta mal. Mas ao mesmo tempo, há todo um outro discurso que 

fala de uma outra coisa, absolutamente diferente: futebol mercado, futebol 

como um "negócio", marketing, clube-empresa, internacionalização, etc.
254

 

 

 Cabe questionar, portanto, a expressão do jornalista Nelson Rodrigues, de que 

seríamos "a pátria de chuteiras". Assim o colunista do Estado de Minas resumiu a situação da 

Seleção pós-7 a 1: "O maior produtor de talentos do mundo da bola minguou. E o Brasil há 

algum tempo não é mais o país do futebol".
255

 Em suma: 

A relação do brasileiro com a seleção mudou há décadas, por causa, 

principalmente, de fatores como a globalização, o êxodo de jogadores para o 

exterior e a melhor organização e valorização do Campeonato Brasileiro. A 

seleção ainda seria a "pátria de chuteiras", mas não nos moldes como 

alcunhou o dramaturgo e jornalista Nelson Rodrigues no final dos anos 1950. 

O Brasil também mudou muito, com a implantação do regime democrático na 

década de 1980, maior organização da sociedade civil e certa liderança 

política e econômica na América do Sul. Como o "país do futebol" foi uma 

"construção" exitosa realizada por agentes do meio jornalístico e acadêmico, 

como Mario Filho e Gilberto Freyre, em um momento de consolidação do 

Estado-nação, podemos questionar se ainda seríamos vistos dessa forma ou se 

gostaríamos de ser vistos assim em um momento de transformações sociais e 

políticas na sociedade.
256

 

 

 Para concluir, observa-se, então, que o futebol deve ser compreendido como uma 

construção histórica, enquanto um paradigma do caráter brasileiro. Nelson Rodrigues seria um 

dos herdeiros diretos dos debates ensaísticos dos anos 1930, ao assumir o discurso freyreano 

como o mais puro e eloquente da nação. Em seguida, DaMatta postulou na sua época um 

importante espaço científico para se discutir o futebol, um dos maiores símbolos da 

representação social brasileira. 

 Todavia, uma crítica que podemos tecer atualmente sobre a interpretação deste 

antropólogo refere-se à sua postura conservadora acerca da nação, embora tenha sido 

considerada revolucionária na década de 1980. Ou seja, na ânsia de demonstrar as 

singularidades, entendemos que DaMatta transformou-se de analista em divulgador das 
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identidades. Cremos que não deva ser essa a preocupação dos cientistas sociais, mas sim a de 

interpretar os mecanismos e processos de construção das identidades, quando elas existirem. 

 Por fim, percebemos que as crônicas de Nelson Rodrigues e os trabalhos de DaMatta, 

por mais que já tenham sido bastante problematizados, ainda continuam servindo como 

modelo para alguns veículos de comunicação, como o Estado de Minas. Através de uma 

linguagem apelativa e dramática, o jornal se mostrou ansioso por forjar uma identidade 

nacional, que, como vimos, nem sempre se verifica na atualidade. Logo, é de suma 

importância questionarmos esses discursos jornalísticos, para que não venham a ser 

naturalizados como verdades absolutas. Sendo assim, preferimos entender que os 

megaeventos esportivos são momentos esporádicos de um esforço pela identificação nacional 

(Brubaker e Cooper), e não mais de uma identidade sólida como se bradava há tempos. 

 

c) Copa das Confederações (manifestações) de 2013: "O gigante acordou!" 

 

Dois Brasis, separados por um pouco mais ou um pouco menos de um 

quilômetro na tarde de ontem em BH. De um lado, o Brasil do futebol. Do 

outro, o do protesto. Um desconhecendo o outro. Uma experiência para 

cientista social nenhum botar defeito. O Brasil do futebol, regido pelo padrão 

Fifa, partiu da Savassi, do Barreiro e da Avenida Cristiano Machado. O do 

protesto, empurrado pela indignação, da Praça Sete e de outras regiões da 

cidade. Um seguiu pela Avenida Carlos Luz. O outro, pela Antônio Carlos. E 

convergiam para o mesmo lugar: Pampulha. Pelas leis da física, fatalmente se 

encontrariam em algum ponto. Mas, aí, outra surpresa. Como as multidões 

têm a capacidade de contrariar a ciência, um não viu o outro. E não soube do 

outro. E vice-versa.
257

 

 

 A Copa das Confederações de 2013 foi realizada em seis cidades-sede: Belo 

Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Antes mesmo do seu início, 

muitas pessoas e entidades questionavam o desvio de recursos públicos para a construção de 

grandiosos estádios em locais com pouco apelo futebolístico, bem como as arbitrariedades 

cometidas pela FIFA em conluio com o Estado brasileiro. Ademais, havia outras insatisfações 

locais, voltadas para problemas regionais, em várias partes do país. 

 Contudo, tendo como estopim o aumento das tarifas de transportes públicos nas 

grandes cidades, a partir de junho, os protestos aumentaram exponencialmente em 

complexidade, magnitude e radicalidade. Era o início do que viria a ser chamado de "Jornadas 

de Junho". Não se sabe ao certo onde elas começaram (se em Porto Alegre, São Paulo, Rio de 

Janeiro, ou outro local), havendo, inclusive, disputas de interesses nesse sentido. 
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 Organizados pela internet através das redes sociais, os protestos iam muito além dos 

R$0,20 centavos
258

 e reivindicavam melhorias em diversos setores do país: transportes, 

educação, saúde, segurança, etc. Também observou-se a presença de pautas bastante difusas, 

como o combate à corrupção, à homofobia e ao monopólio da grande imprensa. Outrossim, 

alguns manifestantes encarnaram um espírito nacionalista e utilizaram-se de diversos 

símbolos da pátria. 

 Em sua maioria compostos por jovens de classe média, os protestos não se definiram 

claramente em uma direção partidária e não apresentaram líderes, evidenciando a 

precariedade da representação político-institucional no Brasil. Eles obtiveram alguns 

resultados imediatos, mas logo foram duramente reprimidos e controlados pelos órgãos de 

segurança do Estado. Expunha-se, assim, o medo das multidões e o antagonismo entre uma 

população revoltada e um Estado que dialogava somente por meio de aparelhos repressores 

bem equipados. 

 Na história recente das manifestações brasileiras, desde meados do século XX, a 

juventude teve um papel de destaque, impulsionada pela sua característica notadamente 

idealista. Seja na luta contra a ditadura civil-militar, nas "Diretas Já!" ou nos "Caras 

Pintadas", dentre outros tantos movimentos sociais regulares, normalmente o que se via era 

uma articulação em volta de uma demanda comum. Diferentemente disso, o que aconteceu 

nas "Jornadas de Junho" de 2013, porém, foi uma explosão plural de pautas e o surgimento de 

uma nova forma de protestar, que não era possível anteriormente. Com o avanço tecnológico, 

a internet trouxe uma ferramenta que permitia aos usuários/manifestantes compartilharem 

informações em tempo real, com o mundo todo: as redes sociais. 

 Embora as manifestações de 2013 tenham tido um caráter fragmentado, a autora Ilse 

Scherer-Warren
259

 enxergou dois tipos de contestação: "as lutas sistêmicas e as lutas por 

direitos humanos". Sobre o primeiro caso, ela aponta que o "Movimento do Passe Livre" 

(MPL), identificado pela grande imprensa como uma grande novidade política e o pioneiro 

nos protestos, na verdade já possuía um histórico de lutas contra a mercantilização dos 

transportes e propunha a ampliação dos direitos dos cidadãos no que tange à mobilidade 

urbana, pelo menos desde meados dos anos 2000. 

 No que concerne à pauta dos direitos humanos, evidenciada nos mais diversos cartazes 

e palavras de ordem, percebe-se que o primeiro grande direito reivindicado era o da liberdade 
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de manifestar-se na rua. Porém, ali as contradições se apresentaram em relação ao sistema de 

informação e ao sistema político-partidário. Isto é, a cobertura das redes sociais entrou em 

choque com as redes presenciais dos movimentos sociais historicamente organizados, com a 

grande mídia e as mídias alternativas. Sobre os conflitos ligados ao sistema político, estavam 

presentes os interesses de grupos partidários, apartidários e antipartidários.
260

 

 É preciso ressaltar a diferença existente entre os movimentos sociais organizados e as 

manifestações esporádicas de rua, ambos presentes em 2013. Aqueles, geralmente possuem 

uma longa permanência no tempo, discursos bem articulados, militâncias políticas de base, 

ações jurídicas e, somente quando almejam visibilidade, promovem manifestações de rua em 

momentos estratégicos. Entender a complexidade desses grupos mais bem articulados é 

fundamental para analisar o papel que desempenharam nas "Jornadas de Junho", quando 

tiveram que conviver com novos manifestantes no ambiente citadino.
261

 

 Para facilitar a compreensão acerca desses dois grupos bem diferentes, que ocuparam a 

mesma cena pública em 2013, faremos uma analogia dos protestos com uma festa. Seria como 

se os movimentos sociais organizados tivessem sido convidados há muito mais tempo e já 

estivessem aproveitando, comendo, bebendo e dançando, enquanto os manifestantes de rua, 

mesmo tendo sido chamados de última hora e chegado bem depois, também quisessem 

aproveitar ao máximo daquele momento. No meio da festa, porém, depois de muitos estarem 

embriagados e eufóricos, alguns indivíduos de um grupo começaram a brigar com os do 

outro. Os seguranças entraram em ação, a festa acabou e todos voltaram cabisbaixos pra casa.    

 À vista disso, selecionamos cronologicamente três reportagens de colunistas do Estado 

de Minas que abordaram as manifestações e as suas implicações no que tange à nação. Na 

primeira, datada de 19/06/2013, são apresentados depoimentos dos jogadores da Seleção 

Brasileira acerca dos protestos populares, fato muito interessante para percebermos o 

engajamento político, ou não, dessas figuras renomadas do futebol mundial. 

 Atualmente, muito se fala do distanciamento desses atletas em relação ao seu país, por 

atuarem desde cedo nos clubes estrangeiros mais ricos do mundo, motivando também um 

afastamento cada vez maior da sua identificação com o torcedor brasileiro. Isso porque no 

passado os jogadores permaneciam mais tempo, ou toda sua carreira, nos clubes daqui e se 

esforçavam para estar na Seleção representando o seu país e, consequentemente, a equipe 

local que defendiam. Sendo assim, o torcedor sentia-se orgulhoso ao ver um membro do seu 
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time entre os melhores, contribuindo sensivelmente para um maior envolvimento e 

empolgação nos jogos. 

 A recente globalização futebolística teria contribuído, então, para uma perda 

significativa daquele chamado "amor à camisa" que os jogadores demonstravam em relação à 

Seleção. Igualmente, muitos se distanciaram da realidade política brasileira e desconhecem os 

dilemas a serem enfrentados. Diferentemente do período militar, por exemplo, no qual atletas 

como Afonsinho, Reinaldo e Sócrates figuravam na lista dos jogadores rebeldes, que 

manifestavam publicamente seu repúdio à situação política da época.
262

 

 Quando eclodiram os protestos populares em 2013, esperava-se que os comandados de 

Luiz Felipe Scolari ao menos opinassem a respeito, especialmente o grande astro da equipe, o 

atacante Neymar. Ele, porém, mostrou-se indiferente ao ser flagrado pela reportagem, 

preferindo se divertir com brincadeiras e preocupações banais. Somente o técnico e o capitão, 

respectivamente, se pronunciaram de maneira tímida, mais como uma forma de se esquivarem 

das críticas do que marcarem algum tipo de apoio às manifestações. Em defesa de seus 

"pupilos", Felipão comentou: 

Os meus jogadores têm total liberdade para opinar, desde que tenham total 

responsabilidade pelo que falem. Acho que as manifestações são normais e os 

nossos atletas estão interessados e falam nisso porque essa alienação que 

colocam como comum entre os jogadores está deixando de existir.
263

 

 

 Na verdade, enxergamos nesse discurso do treinador Felipão uma maneira de tentar 

"blindar" os seus atletas contra qualquer assunto exterior. Tal atitude não é uma novidade 

entre os técnicos de futebol, principalmente os do "estilo paizão" como ele, famoso por ter 

construído na Copa de 2002 a "família Scolari". Não obstante, o que impressiona é a 

incompatibilidade da sua fala com a postura dos atletas. Se os jogadores realmente estivessem 

tão interessados nas manifestações provavelmente se pronunciariam com mais firmeza, tendo 

em vista que são figuras públicas e espera-se deles um posicionamento. O único que falou à 

reportagem, em um tom bem generalista e pouco politizado, foi David Luiz: 

Sou um brasileiro que vive fora (em Londres), mas amo meu país. Sou a 

favor de uma manifestação pacífica. O cidadão tem direito. Basta o brasileiro 

estar unido e demonstrar aquilo que tem de melhor. O brasileiro é patriota, 

ama o país. Espero que possamos chegar a um consenso e ter um Brasil 

melhor no futuro.
264
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 Contudo, ambos procuraram manter o foco nas questões futebolísticas, deixando para 

que as querelas extracampo fossem resolvidas pelas autoridades competentes. Desse modo, 

outra fala de Felipão evidencia como o discurso da identidade nacional em torno do futebol 

ainda é mobilizado em momentos como esse: "A Seleção é do povo. Somos do povo. Acho 

que estamos dando a eles aquilo que eles mais esperam de nós: que o time vá crescendo e 

possa representar o Brasil. Esse é nosso trabalho e é isso que estamos fazendo. Não temos 

interferência nas outras áreas".
265

 

 Em uma segunda reportagem, intitulada: "Antigos símbolos, nova luta", do dia 

21/06/2013, foram discutidos os elementos simbólicos mobilizados nas manifestações. O 

Estado de Minas mostrou como a bandeira, o hino e as cores nacionais ressurgiram nas ruas 

como ferramentas de protesto, o que foi comprovado inclusive pelo aumento substancial nas 

vendas de artigos do gênero em comércios belo-horizontinos. Curioso verificar o comentário 

de Maria de Lourdes, proprietária de uma loja do Shopping Oiapoque, centro de BH: 

"'Acredito que estamos vendendo mais para o público das manifestações do que para os 

jogos'. Segundo ela, os apitos e cornetas que fazem barulho no estádio também estão 

mandando recado para o governo".
266

 

 Interessante notar, ainda, que tanto palavras de ordem usadas pelos opositores da 

ditadura civil-militar, como: "O povo unido jamais será vencido", quanto dizeres que serviram 

ao regime, cito: "Verás que um filho teu não foge à luta", foram mobilizados nos cartazes da 

juventude de 2013, demonstrando um sentimento de comunalidade e deixando desorientados 

os analistas: 

As perguntas foram: Por que os brasileiros protestam, exatamente durante um 

torneio de futebol, que é o querido esporte nacional? Os brasileiros não 

gostam mais de futebol? Quais as reivindicações dos manifestantes? Elas são 

legítimas? Quais serão as consequências? O que vai acontecer na Copa do 

Mundo de 2014? Muitos amigos e colegas brasileiros se mostraram 

surpreendidos sobre as manifestações, porque acharam que os brasileiros não 

seriam um povo que se manifesta. "O brasileiro não sabe votar" e "O 

brasileiro não tem educação para cobrar dos políticos" seriam chavões típicos 

dessa percepção. Mas na verdade há historicamente muitas manifestações no 

Brasil.
267

 

  

 A fim de evitar transparecer algum tipo de ingenuidade na divulgação e interpretação 

dos acontecimentos, o jornal Estado de Minas entrevistou em 2013 o sociólogo Rudá Ricci, 

mestre em ciências políticas e doutor em ciências sociais, para elucidar tais questões. Ele 
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ponderou que a valorização dos símbolos nacionais pela juventude não poderia ser 

interpretada apenas como um sentimento ufanista, mas sim reivindicações bem humoradas e 

irreverentes, características do povo brasileiro, de indivíduos conscientes das necessidades de 

mudanças que o país precisava. Desse modo, Rudá Ricci entendia que os protestos não se 

alinhavam em um único ideal e poderiam ser considerados uma "carnavalização da política". 

Em suas palavras: "Não podemos dizer que isso é nacionalismo. A verdade é que esses 

símbolos vêm sendo retomados em defesa do país, desde os caras-pintadas, multidão de 

jovens que tomou as ruas em defesa do impeachment do então presidente Fernando Collor de 

Melo, em 1992".
268

 

 Tal negação da existência de um nacionalismo forte e anterior aos megaeventos pôde 

ser atestada pelo fato de 70% dos manifestantes terem participado de um ato de ocupação do 

espaço público pela primeira vez e 84% deles não possuírem qualquer envolvimento 

partidário, segundo Pesquisa do Instituto Data Folha apresentada na mesma reportagem. 

Ainda que a grande maioria tenha negado qualquer envolvimento partidário e que nem sempre 

essa identidade entre a juventude de 2013 significou participação política (essa foi apenas 

uma das possíveis formas de manifestarem sua identificação), o que se viu geralmente foi uma 

forte oposição dentro e fora dos estádios à presidente Dilma: 

Fora do estádio, estudantes com bandeiras de partidos da extrema esquerda e, 

portanto com ideias próximas da oposição esquerdista ao governo do PT, e 

dentro do estádio pessoas com suficiente poder aquisitivo para pagar o 

ingresso e provavelmente mais próximos da oposição direitista ao governo do 

PT. As muitas faces desse protesto não podiam ser transmitidas pelos canais 

da mídia que deu a perceber que a única mensagem foi de um sentimento 

generalizado de indignação.
269

 

 

 Para superarmos a interpretação simplista e genérica das manifestações como apenas 

um "sentimento generalizado de indignação", abordaremos agora uma interessante discussão 

que visa enxergar as "Jornadas de Junho" para além da unidade. Em uma pesquisa realizada 

por Angela Alonso e Ann Mische, a partir de definições de Charles Tilly, encontramos a 

noção de "performances híbridas", que nos ajuda a compreender os variados atores sociais 

presentes nas ruas em 2013: 

Segundo as autoras, possuiriam três fontes principais: socialista (derivada de 

concepções compartilhadas pela esquerda brasileira); autonomista (postura de 

grupos que confrontam o poder estatal e que possui vínculo estreito com as 

estratégias da "geração de Seattle"); e o patriótico (que reproduziria nas 

ruas uma estética e um discurso nacionalista: as cores da bandeira e o 

hino nacional, slogans do tipo "o gigante acordou", cânticos geralmente 
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entoados em jogos da Seleção de futebol – "sou brasileiro, com muito 

orgulho e muito amor..." – e o verde-amarelo pintado no rosto que 

remetia aos "caras-pintadas" das manifestações do "Fora Collor" em 

1992).
270

 [Grifo nosso]. 

  

 Destarte, entendemos que o grupo citado e elogiado nessa segunda reportagem do 

Estado de Minas corresponde ao "patriótico". Contudo, o hibridismo das manifestações 

consistia, ainda, na possibilidade de alguns agentes articularem elementos de outras fontes nas 

suas estratégias de ação. Veremos como se deu tamanha complexidade na análise da próxima 

matéria. 

 A terceira reportagem, de 22/06/2013: "Eu sou brasileiro. Com muito amor", está 

intimamente relacionada à do dia anterior, no sentido de buscar entender essa juventude, 

porém sob um ponto de vista totalmente diferente. Enquanto observamos que Rudá Ricci 

enxergou nos protestos uma ocupação despretensiosa do espaço público, em que muitos 

estudantes simplesmente participaram pelo fato de terem sido convidados por amigos, agora, 

outro sociólogo, Juarez Dayrell, compreende que tal multidão não é fruto do acaso. O sentido 

é notoriamente outro: da dita "carnavalização da política" passa-se a uma "festa política de 

cidadania". 

 Dayrell, então, afirma: "O gigante pode até ter se levantado neste outono cívico, mas, 

na verdade, está acordado há muito mais tempo do que se imagina".
271

 Utilizando-se de uma 

expressão tipicamente mineira, o sociólogo caracterizou a explosão de cidadania das 

"Jornadas de Junho" como um "fogo no monturo", isto é, ninguém via a chama, mas ela 

estava lá, embaixo do capim. Assim, o fogo surgiu, fingiu que se apagou e voltou com vistosa 

labareda. 

 Com relação ao patriotismo, Dayrell entende que é dever das escolas investir nas 

especificidades desses alunos da nova geração, preenchendo uma lacuna no cotidiano escolar: 

a fragilidade do sentimento de pertencimento à nação. Sendo assim, ele enxergou no retorno 

ao uso dos símbolos nacionais pela juventude de 2013, antes uma vergonha por ser associado 

à ditadura civil-militar, um marco fundador de união, paixão, ação e história. 

 Vale dizer que o professor Juarez Dayrell é o coordenador do Observatório da 

Juventude (programa de ensino, pesquisa e extensão da UFMG), que por alguns anos vêm se 

debruçando sobre os nascidos no final do século XX e início do XXI. O grupo de estudos 
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busca desconstruir uma imagem dessa geração associada à alienação, ao individualismo 

consumista e à indiferença em relação aos problemas sociais. É interessante expor a sua 

experiência sobre o caso da cidade de Belo Horizonte: 

Há vários anos ele acompanha atentamente a movimentação dos jovens na 

Grande BH. Enumera a ação de coletivos voltados para diversas áreas de 

interesse. Há, por exemplo, o movimento Atingidos pela Copa, que contesta a 

gastança com megaeventos esportivos em detrimento dos setores básicos. As 

articulações pró-moradia, como a ocupação Dandara, entre outras. Fez 

sucesso a mobilização Praia da Estação, em que a rapaziada lutou contra as 

regras estipuladas pela Prefeitura de Belo Horizonte para a utilização de 

espaços públicos na capital, sobretudo a Praça Rui Barbosa. Há anos, rappers, 

artistas e estudantes se mobilizam em prol do Duelo de MCs, evento de hip-

hop nacionalmente respeitado, que conquistou seu espaço embaixo do 

Viaduto de Santa Tereza em meio a conflitos com a polícia e as autoridades. 

Setores jovens de partidos também se articularam na capital.
272

 

  

 Sabe-se que as redes sociais são muito importantes para a articulação desses grupos e 

inauguraram um novo paradigma de tempo e ritmo muito mais velozes do que antes. Dayrell, 

no entanto, diz que elas apenas potencializaram algo que já existia de concreto, sendo 

consideradas o "coquetel molotov" dos nossos tempos. Outrossim, em suas pesquisas 

constataram que partidos, movimentos estudantis e sindicatos não atraem mais os jovens 

como antigamente. Isso porque essas estruturas são demasiadamente hierarquizadas, enquanto 

os chamados coletivos abrem caminhos para uma política mais horizontal, no sentido da 

comunalidade proposto por Brubaker e Cooper. Ou seja: 

Os indignados do século 21 fazem política de forma diferente de seus pais. 

Em vez da racionalidade dos militantes estudantis de outrora, estão presentes 

a festa e a afetividade – tão reprimida na militância política dos esquerdistas 

belo-horizontinos Dilma Rousseff, Fernando Pimentel e Marcio Lacerda.
273

 

 

 Obviamente, essa atuação da juventude também esbarrou em várias dificuldades e 

enfrentou sérios problemas após a onda avassaladora de 2013. Porém, não é o nosso foco de 

análise entender detalhadamente os reflexos desse movimento, até porque muito do seu 

possível sucesso ou fracasso ainda está em curso. Justamente por isso nos detivemos apenas 

nas principais ações desses grupos durante os megaeventos esportivos de 2013 e 2014. 

 Destaca-se, dentre os elementos mobilizados à época, a importância da reconquista da 

cidade feita por esses jovens, descobrindo praças, avenidas, viadutos e ruas antes não 

explorados. Também não é à toa que a mobilidade urbana foi o estopim das manifestações, 

bem como a irritação pela demarcação dos chamados "territórios FIFA", nas imediações do 

Mineirão, onde se limitava a circulação das pessoas em dias de jogos. A esse respeito, o 
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referido movimento "Atingidos pela Copa" tentou lutar contra tamanha arbitrariedade, 

promovendo eventos alternativos nesses locais, os quais não eram divulgados pela grande 

imprensa e muitas vezes acabavam em confrontos com a polícia. 

 Corroboramos, assim, a tese de Edward Soja
274

 de que não existem conflitos políticos, 

ideológicos, etc. sem a dimensão da espacialidade. Por isso, devemos ter em mente que no 

campo esportivo estamos sempre tratando de relações socioespaciais. Soja alerta, então, para 

uma ontologia espacializada:  

Quer vista como a formação de uma matriz espacial, quer como uma 

estruturação espacial, a produção social do espaço no capitalismo, carregada 

de poder, não tem sido um processo sereno e automático em que a estrutura 

social se imprima, sem resistência ou constrangimento, na paisagem. Desde 

suas origens, o desenvolvimento do capitalismo industrial enraizou-se numa 

tentativa conflituosa de construir uma espacialidade própria, socialmente 

transformadora e abrangente.
275

 

 

 Nesse sentido, o autor supracitado inscreve no materialismo histórico uma perspectiva 

geográfica. Ademais, as relações de propriedade se espacializam e só existem como tais em 

formas econômico-espaciais. Com um outro enfoque, o geógrafo Fernando Campos também 

descreveu o futebol como um espaço de representações territoriais: 

Esse espaço é concebido, construído, modificado e vivenciado nas relações 

cotidianas, através de representações sociais (...) Assim sendo, o espaço de 

representação do futebol não é um conceito limitado exclusivamente para o 

estudo do futebol como esporte, mas como expressão social e cultural, 

podendo ser apropriado por qualquer estudo cujo objeto é a cultura e a 

sociedade em escalas mundial, nacional, regional, estadual ou municipal (...) 

Estas apropriações formam territorialidades essencialmente simbólicas, que 

se expressam através de uma rede sócio espacial.
276

 

  

 Entendemos, então, que a ocupação agressiva dos espaços pelo capitalismo 

contemporâneo, muito mais veloz e dramática, elevou o conceito de território como a "bola da 

vez" das discussões a partir dos anos 1970, tanto para os cientistas sociais quanto para os 

capitalistas. Na visão de Rogério Haesbaert
277

, com a globalização, a questão do território 

teria perdido a sua importância, visto que seria inegável uma fragilização dos Estados 

nacionais e a consequente transnacionalização da economia. Todavia, o autor se opõe à ideia 

de fim dos territórios e propõe a multiterritorialidade. 
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 É exatamente esse o papel de uma entidade supranacional como a FIFA, já visto nos 

capítulos anteriores, que se sobrepõe aos interesses locais e afeta profundamente a dinâmica 

territorial dos países-sede. Exemplos não faltam e se repetem: construções ou 

remodelamentos das chamadas arenas esportivas, alterações na arquitetura urbana em nome 

de uma suposta mobilidade e grandes operações imobiliárias que acarretam uma nova 

dinâmica da composição citadina. 

 Esta última, inclusive, conhecida por "gentrificação", promove uma supervalorização 

das regiões próximas aos estádios, impactando diretamente as populações de baixa renda, de 

sorte que novos pontos comerciais e edifícios encarecem sobremaneira o custo de vida local. 

Ao definir fronteiras de classe por meio da reconfiguração espacial, as áreas centrais passam a 

sofrer elevada valorização fundiária, a fim de cumprir o programa de "mundialização" ou 

"internacionalização" da cidade. Afinal de contas, para ser confiável, a metrópole precisa ser 

"boa para negócios". Nas palavras de Sánchez: 

Representações populistas e entusiastas fazem parte do marketing que vende 

a revitalização, a face pública da gentrificação, como renascimento da cidade, 

como capaz de trazer benefícios para todos os habitantes da cidade, sem 

diferenciação de classe. Assim, na publicidade oficial que promove 

determinada área, fala-se em "torná-la habitável", "torná-la viável", o que de 

fato significa torná-la habitável e viável para as classes média e alta.
278

 

 

 Nos países em desenvolvimento como a África do Sul (Copa de 2010), o Brasil (Copa 

de 2014) e a Rússia (Copa de 2018), os salários são relativamente baixos, o que favorece certa 

redução nos custos operacionais e de infraestrutura. Contudo, como a maioria das despesas 

advém do financiamento público, corre-se o risco de aumentar o endividamento da União, 

estados e municípios. Outro grande problema percebido nos países emergentes é que a falta de 

um planejamento adequado pode provocar a subutilização da infraestrutura construída (os 

chamados "elefantes brancos") e, com isso, produzir um alto custo de manutenção, como já 

está sendo verificado em vários casos. 

 Após analisarmos essas três reportagens, finalizaremos a discussão desse tópico em 

torno das "Jornadas de Junho" apresentando um banco de dados com parte do material 

coletado nessa pesquisa, a fim de evidenciarmos a complexidade dessa fonte jornalística. De 

início, é preciso lembrar que: 

A grande mídia teve um papel bastante ambíguo nas manifestações de 2013. 

Habituada a, historicamente, criminalizar os movimentos sociais, o que vinha 

ocorrendo desde a ditadura até recentemente, de acordo com algumas 

pesquisas das ciências sociais, ela dispensou um tratamento inicial adverso às 
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recentes manifestações e aos manifestantes, após um deslumbre em relação às 

vozes da rua e, finalmente, uma atitude que revela não saber claramente 

como agir em relação à criminalização ou não dos manifestantes, como no 

caso do Black Bloc. Por parte de manifestantes, quase de uma forma 

generalizada, houve reações explicitas aos comprometimentos políticos 

tradicionais da grande mídia.
279

 

 

 Ao mapearmos o tema "manifestações" no jornal Estado de Minas, percebemos que 

muitas reportagens se limitavam ao binarismo pacifistas versus violentas. Num universo de 

103 matérias que tinham alguma relação com os protestos, 64 delas (aproximadamente 62%) 

faziam menção ao referido binarismo (conferir Tabela 3 e Tabela 4 nos APÊNDICES). 

 No total dessas 64 matérias, encontramos 34 notícias que chamaremos de "pacifistas" 

e 30 que denominamos "violentas", números bem próximos e que indicam uma tendência 

editorial de balancear os assuntos. Assim sendo, sublinhamos em negrito nas tabelas as 

expressões que confirmam a tendência do jornal explicar as manifestações através da lógica 

polarizada: heróis versus vilões; bons versus maus. 

 Outrossim, a grande maioria dessas 64 reportagens pertence à linha argumentativa do 

Estado de Minas (52), seja do caderno de política, esporte, cultura, economia, etc. e conforma 

uma opinião consistente do jornal sobre as "Jornadas de Junho". As outras 12 matérias (que 

estão em itálico na tabela) foram assinadas por colunistas independentes em cadernos de 

opinião, sendo que 10 delas se relacionam à questão do pacifismo e 2 aos atos de violência. 

Logo, evidenciam os seus próprios posicionamentos acerca dos protestos. A periodicidade 

com que tais colunistas escrevem é variável, pois depende da abertura de um caderno extra, 

por motivos especiais, como foi o caso em 2013. Feitas essas ponderações, construímos o 

Gráfico 3 abaixo: 
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 Observamos, em termos gerais, que as matérias em torno dos protestos pacíficos 

tinham um conteúdo mais reflexivo, enquanto as que tratavam dos atos de vandalismo 

possuíam um cunho mais informativo. Logo, acreditamos que essa ênfase conferida às 

reflexões e análises pacifistas revelam uma tendência do Estado de Minas em apoiar os 

protestos, quando estes eram considerados legítimos. Por outro lado, à medida em que 

surgiram as atitudes de vandalismo, o jornal passou a condenar esses movimentos e clamar 

por um reforço na segurança. Enfim, trata-se de uma repercussão midiática (conferir Figura 8) 

que segue a lógica do espetáculo: 

Outro conflito foi referente às formas de atuação política nas manifestações, 

entre grupos que optaram pelo uso da violência física e outros que defendiam 

manifestações simbólicas, mas sem violência. Os primeiros são divididos, de 

forma mais visível, em dois grupos: os Anonymous, que reproduzem 

manifestações de anos recentes nos EUA, mas aqui com pouca clareza de 

pautas (relatos de outros participantes), e o Black Bloc, já com uma tradição 

como movimento antiglobalização, portanto antissistêmico em várias partes 

do mundo. Esse último, aqui no Brasil, não apresenta uma pauta explícita 

publicamente, nem uma adequação de sua pauta internacional genérica ao 

Brasil, conforme afirmou um de seus membros: "a nossa pauta são todas 

pautas que estão nas ruas". Esses grupos pretendem ser uma tática de ação, 

por meio de uma forma estética de protesto político, a fim de promover um 

espetáculo midiático. E a grande mídia, ao centrar-se preferencialmente na 

transmissão dessa forma de manifestações, promoveu o espetáculo. Em 

relação a essa tática, a questão que se colocava é: Qual é o limite para a 

violência nos protestos, nos parâmetros da democracia, ou seja, que possa ser 

caracterizado como resistência ativa ou desobediência civil, sem ultrapassar 

os limites da convivência democrática? Enfim, em relação a questões 

sistêmicas, essas últimas manifestações foram muito mais reativas ao status 

quo social ou político na sociedade brasileira do que propriamente 
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propositivas ou transmissoras de utopias bem definidas para a mudança 

social.
280

 [Grifo nosso]. 

  

 Por fim, o jornal questionou esse referido "limite" e refletiu se valeu a pena ou não os 

brasileiros terem ido às ruas em 2013. Por um lado sim, pelo fato da agenda política brasileira 

ter mudado substancialmente em tão pouco tempo: reduções dos preços das passagens; 

retirada da Proposta de Emenda à Constituição que diminuiria o poder de investigação do 

Ministério Público (PEC 37); destinação de 75% dos royalties do pré-sal para a educação e 

25% para a saúde; transformação da corrupção em crime hediondo, etc. Por outro lado, a 

violência dos vândalos infiltrados nas manifestações causou prejuízos ao patrimônio público e 

privado e houve mortes nos protestos. 

 No cômputo geral, o Estado de Minas deixou a entender que valeu a pena os 

brasileiros terem saído às ruas, pelo fato do país ter avançado como há muito não se via. Com 

esse balanço, o jornal tentava antever o que seriam (ou não) os protestos no Mundial. Devido 

à ambiguidade de pautas dos manifestantes, desde os identificados com movimentos sociais 

organizados e partidos políticos, até os participantes individuais das redes sociais, havia 

incertezas sobre o futuro político das ruas em 2014. Acompanhemos no próximo tópico os 

motivos do esvaziamento das manifestações e, paradoxalmente, a realização da Copa mais 

politizada em um regime democrático. 

 

d) Copa do Mundo de 2014: vem pra rua ou vai pro estádio? 

 

 Passada a Copa das Confederações (manifestações), o temor era grande em relação à 

Copa do Mundo de 2014, principalmente no que se referia à realização, ou não, do torneio. 

Isso porque a propagação do slogan "#nãovaitercopa" sugeria a possibilidade de novos, e 

maiores, protestos. Dessa forma, selecionamos novamente de maneira cronológica três 

reportagens que tratavam das manifestações, ou melhor, do seu esvaziamento em 2014. 

 Na primeira, de 08/06/2014, interessantemente intitulada: "#nãovouprarua", pessoas 

que participaram dos protestos em 2013 teriam decidido ficar em casa alegando 

compromissos particulares (estudo e trabalho), perda de sentido das pautas, medo dos 

conflitos entre policiais e manifestantes (algo extremamente alardeado pelas reportagens), ou 

simplesmente por não terem visto melhorias no país. A título de exemplo, uma das 
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entrevistadas pelo jornal que participou dos movimentos em 2013 se mostrou profundamente 

decepcionada em 2014: 

"Achei que era um bom momento para todo mundo se reunir e correr atrás de 

seus ideais. Eu queria apoiar essa batalha para conseguir melhorias para 

educação, saúde, transporte. Achei necessário fazer parte desse momento", 

lembra. "Mas não acho que valeu a pena ter ido. Tudo continua do mesmo 

jeito. A única coisa que mudou é que fiquei com essa cicatriz", lamenta.
281

 

[Grifo nosso]. 

 

 Logo, vemos que a entrevistada corresponde a um tipo de manifestante que havia 

estreado na praça pública em 2013 e muitas vezes esteve nas ruas "pelo protesto em si 

mesmo, numa simulação de participação".
282

 Como ela não viu mudanças políticas 

expressivas para si, optou por não mais comparecer em 2014. É interessante a passagem que 

sublinhamos na fala acima, na qual a estudante enxergou nas "Jornadas de Junho" uma forma 

de estar presente em um momento histórico para o país, talvez para se orgulhar no futuro. 

Assim como ela, outros tantos jovens das redes sociais saíram às ruas bem arrumados, se 

preocuparam em fotografar a sua participação (selfie) e depois divulgaram isso para os seus 

amigos, deixando sua marca na posteridade. 

 Já na segunda notícia, de 15/06/2014, o Estado de Minas salientava que as Forças 

Armadas não precisariam ser convocadas, visto que o clima era muito mais tranquilo do que o 

de 2013. Listando novamente os motivos para tal arrefecimento da população, o periódico 

ressaltou que as atitudes da polícia passaram a ser "apoiadas por todos", bem como a euforia 

do futebol teria contribuído sensivelmente para um desvio de atenções. Isso porque a 

expectativa das autoridades era a de que à medida em que a Seleção Brasileira avançasse de 

fase, os protestos diminuissem. 

 Assim, chegando em 2014, entendemos o discurso da presidente Dilma e seus 

ministros ao considerarem positivas as ações das PM's por todo o Brasil, ainda que tenha 

havido alguns excessos. Nota-se a necessidade de cumprir com o Caderno de Encargos da 

FIFA, nem que para isso fosse preciso utilizar artimanhas antidemocráticas. Por exemplo, no 

estado de Minas foi criada uma lei que proibia o uso de mascarados em manifestações, dentre 

outras medidas que criaram um pânico generalizado na população, restringindo seus direitos 

civis. De autoria do deputado estadual sargento Rodrigues (PDT):  

O projeto restringe "o uso de máscara, venda ou qualquer cobertura que 

oculte a face em eventos multitudinários ou aglomeração de pessoas 

significativa para fins de segurança pública". Ainda segundo o projeto, "a 
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pessoa com a face oculta por qualquer meio é obrigada a se identificar 

sempre que solicitada por policial em serviço ou por servidor público no 

exercício do poder de polícia". O manifestante, quando solicitado, deverá 

retirar a máscara. O texto prevê pagamento de multa e a possibilidade de 

inclusão do infrator em programa de monitoramento permanente em protestos 

públicos. Na justificativa para apresentação da proposta, o autor diz que o 

país vive "um momento em que manifestações sociais legítimas acontecem 

diariamente nas ruas do país. A grande maioria tem propósito pacífico e 

busca, por meio dessas manifestações, a implementação de direitos sociais, 

como transporte eficiente e a preço justo, saúde, educação, etc. Entretanto, 

infiltrados entre os verdadeiros manifestantes, encontram-se criminosos que, 

com os rostos cobertos por máscaras ou qualquer outro objeto que assegure 

seu anonimato, praticam atos violentos contra a polícia e patrimônios público 

e particular".
283

 

  

 A esse respeito, é interessante perceber o tratamento que o jornal Estado de Minas 

conferiu à votação da lei dos mascarados na Assembleia Legislativa. Nessa mesma 

reportagem supracitada, do dia 11/06/2014, intitulada: "Atraso na lei dos mascarados", o 

periódico lamentava a possibilidade da lei não ser aprovada antes do Mundial. No dia 

seguinte, comemorou o fato de um pedido de urgência ter acelerado a votação, enquanto em 

13/06/2014 criticou um novo adiamento pedido pelos deputados estaduais. Enfim, no dia 

18/06/2014, na reportagem: "Máscaras vetadas a partir de hoje em MG", o jornal enalteceu a 

importância da aprovação da lei no combate ao vandalismo e à criminalidade. 

 Além disso, no bojo desses acontecimentos foi sancionada pela presidente Dilma a 

chamada Lei Antiterrorismo
284

 e vários militantes das "Jornadas de Junho" haviam sido 

presos nas principais cidades brasileiras. Isso posto, é possível pensarmos agora mais 

detidamente na maneira como essa tradição autoritária e ditatorial foi encarada e 

propagandeada pela FIFA durante os megaeventos esportivos, conforme escreveu Bruno 

Garcia: 

"Menos democracia ajudaria na organização da Copa". A frase infeliz, de 

autoria de Jérôme Valcke, secretário-geral da FIFA, circulou em jornais e 

redes sociais, alimentando críticos da organização do evento no Brasil e da 

própria entidade máxima do futebol no mundo. Admitir a preferência por 

"chefes de Estado fortes", como o presidente russo Vladimir Putin, acabou 

por oferecer munição aos críticos que veem na escolha de países como África 

do Sul, Brasil, Rússia e Catar uma estratégia para levar seus negócios a 

lugares menos transparentes. Para piorar, o desastrado francês acabou 

colocando o governo brasileiro em uma situação, no mínimo, desconfortável. 

Afinal, ninguém precisa ser especialista em Brasil para perceber que os 
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atrasos e os (im)previstos para a Copa não são resultado de muita 

democracia.
285

 

 

 A terceira e última reportagem acerca desse esvaziamento dos protestos atribuiu a 

grupos minoritários de extrema esquerda a insistência nas reivindicações, não obtendo mais o 

apoio do conjunto da sociedade brasileira. Para retomar o argumento de Rafael de Abreu, 

seria como se o jornal estivesse tentando unificar os manifestantes em torno do grupo 

"socialista", quando na verdade sabemos que iam muito além disso. 

 Não obstante, o ponto mais interessante abordado nessa matéria foi com relação à 

identificação nacional em tempos de Mundiais, comentada pelo sociólogo Rudá Ricci: 

A Copa do Mundo é a maior efeméride nacionalista do Brasil. "É o único 

momento em que as pessoas choram quando toca o Hino Nacional", afirma. 

Para o sociólogo, é muito difícil superar esse sentimento. Mesmo assim, ele 

identifica que as pesquisas apontam que a população permanece insegura em 

relação às conquistas sociais e também avalia que o governo gastou mais do 

que deveria com a Copa. "São dois sentimentos que correm em paralelo. A 

indignação e o sentimento em relação ao Mundial", explica.
286

 

 

 Esse dilema apresentado anteriormente fez parte do imaginário nacional em 2014. A 

cada quatro anos, os brasileiros esperam ansiosamente para assistirem ao Mundial e, por mais 

que os problemas do país continuem a existir, a mobilização midiática em torno do evento 

contagia os torcedores. O apelo emotivo que tem uma Copa do Mundo nem se compara ao da 

Copa das Confederações, que, aliás, tudo indica que deixará de existir devido ao baixo 

interesse do público e outros fatores. 

 Simoni Lahud Guedes
287

 aponta que, ao paralisar todas as atividades normais em dias 

de Copa do Mundo, decretando inclusive feriados não previstos no calendário, toda a 

população, quer queira ou não, é incorporada na definição de torcedores unidos pelo mesmo 

objetivo, vivendo uma "solidariedade moral comum". Através do futebol, o povo pode juntar 

os símbolos do Estado nacional com os seus valores mais profundos. Desse modo, ela diz 

que: "O tempo das Copas do Mundo é, assim, o tempo da nação, tal como ela se apresenta 

através do futebol".
288

 

 Nesse sentido, Alvaro do Cabo e Ronaldo Helal analisam as "tradições inventadas para 

a organização dos Estados nacionais, no que concerne à legitimação das identidades 
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nacionais, distinguindo duas espécies, invenções políticas e sociais da tradição".
289

 Desse 

modo, é possível notar que: 

As Copas do Mundo, desde sua primeira edição, são eventos potencialmente 

geradores de tradições inventadas políticas - os desfiles de inauguração, a 

construção de grandiosos estádios, a representação da nação por 22 atletas - e 

de tradições sociais - os estilos de jogo e suas supostas correlações com os 

povos, as potências tradicionais (países com camisa) e múltiplas 

possibilidades ao longo da história das Copas em um torneio cada vez mais 

espetacularizado.
290

 

  

 Nesta edição do Mundial de futebol, a de número vinte, notamos um enorme impulso 

da imprensa brasileira e dos nossos políticos para conseguirmos alcançar um objetivo 

importante: o Brasil, pentacampeão mundial de futebol e único país presente em todas as 

Copas do Mundo, ainda não conseguiu vencer em casa. Além disso, a Seleção Brasileira de 

futebol completou cem anos em 2014. Em suma: "Não se trata apenas de uma competição 

futebolística. As Copas funcionam como metalinguagem. Ao falarmos da seleção, de suas 

conquistas e derrotas, estamos falando também do Brasil e de seus dilemas".
291

 

 Dentre os referidos dilemas, podemos citar os problemas vividos por alguns turistas, 

tais como furtos, agressões ou simplesmente provocações mais exaltadas. Uma prova de que a 

amizade entre brasileiros e estrangeiros não é algo sempre verificável pôde ser vista logo após 

o jogo eliminatório entre Brasil e Colômbia no Mundial. Na partida que classificou o time de 

Felipão à semifinal do torneio, o craque da Seleção canarinho, Neymar, lesionou-se ao sofrer 

uma entrada violenta do adversário Zuñiga e teve que deixar a Copa mais cedo. 

Imediatamente depois do episódio, os colombianos, até então muito bem acolhidos e 

elogiados pela simpatia, passaram a receber um tratamento hostil na capital mineira e no resto 

do país, como se fossem os culpados pela atitude imprudente do seu jogador. David 

Barrientos e Abigaíl Delgado relataram com pesar: "Nos chamaram de carniceiros na tevê. No 

creo que tenha sido intencional. Foi um lance normal de disputa de bola. Estou triste porque 

vim ao Mundial para ver os melhores jogadores em campo, como Neymar, Müller, Messi e 

Robben".
292

 

 Na intenção de repensar determinados estereótipos associados à hospitalidade 

brasileira (vimos o caso particular de Minas no primeiro capítulo), Bernardo Buarque de 

Hollanda, Jimmy Medeiros e Luigi Bisso questionaram a nossa suposta abertura calorosa e 
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indiscriminada aos estrangeiros. Para os autores, exemplos em que se verificam atitudes 

inamistosas frente aos turistas servem como parâmetro para problematizar determinados 

valores da nação como um todo: 

No balanço final, a Copa do Mundo deixa a sensação ambígua. Por um lado, 

a catástrofe alardeada antes do evento não se concretiza. Por outro, em 

campo, a marca da decepção é estampada em um time sem controle 

emocional, sem entrosamento, sem ritmo de jogo e sem preparo técnico para 

enfrentar seleções do mesmo porte e da mesma tradição futebolística, como a 

alemã. Se no gramado a imagem do "país do futebol" sofre um grande abalo, 

fora dele a auto-representação da nação como país pacífico e do seu povo 

como cordato e hospitaleiro também são postos em parêntesis. Os protestos 

populares e a relação dos brasileiros com os que vêm de fora, sobretudo com 

seus rivais vizinhos, dão uma mostra das debilidades da imagem ainda 

cultivada no Brasil. Enraizada no imaginário histórico-cultural do país, pode-

se dizer que a suposta hospitalidade do brasileiro, seu acolhimento caloroso e 

indiscriminado, funciona como o mito de origem que os nativos contam sobre 

si mesmos, conforme gostava de dizer, nos idos dos anos 1970, o antropólogo 

Clifford Geertz.
293

 

 

 Enfim, em que pese a qualidade técnica dos jogos, a animação dos espetáculos e as 

cenas inesquecíveis que marcaram o certame, também foram vistos muitos problemas na 

organização do evento e no trato com os turistas. Logo, o slogan proferido pela presidente 

Dilma, de que a 20ª edição do torneio poderia ser alcunhada de "Copa das Copas", mostrou-se 

falacioso em muitos aspectos. Isto é, ainda não somos uma nação preparada, quer no futebol, 

quer na política. Talvez, por isso mesmo, essa tenha sido uma Copa tipicamente brasileira, 

expondo nossas contradições, tensões e conflitos. No final, prevaleceu o "jeitinho" e a 

aparência de que tudo saiu conforme o planejado. 

 Inegavelmente, consideramos a Copa do Mundo de 2014 como a mais politizada de 

todos os tempos, dentre as realizadas em regimes democráticos. Isso porque já houve 

Mundiais realizados em administrações ditatoriais, tendo sido utilizados para propagandear os 

feitos dos governos. Conforme já comentamos, por exemplo, o tricampeonato canarinho 

conquistado no México em 1970 foi amplamente capitaneado pelo regime militar vigente no 

Brasil. Nas palavras de Euclides Couto: 

A Copa de 1970 foi, notadamente, um dos momentos mais bem-sucedidos da 

história da propaganda oficial no Brasil. Não resta dúvida de que o êxito 

desta campanha publicitária não deve ser creditado somente aos esforços do 

governo militar para aliciar o futebol a sua comunicação, mas corresponde, 

obviamente, à competência do trabalho desenvolvido pela comissão técnica e 

à qualidade individual dos jogadores escalados.
294
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 Refiro-me, ainda, às Copas de 1934, na Itália fascista de Benito Mussolini, e de 1978, 

na junta militar argentina liderada por Jorge Videla. Em ambas, os países-sede saíram 

vitoriosos do Mundial, tamanha era a obsessão dos líderes autoritários por conquistas que 

exaltassem a nação. É evidente, ainda, que qualquer tentativa de uso do evento para protestos 

contrários aos regimes era duramente reprimida, fato que dificultou uma maior politização das 

sociedades envolvidas.
295

 

 Voltando à nossa realidade de 2014, é importante dizer que a hipótese da "Copa mais 

politizada de todos os tempos" não é uma exclusividade desse trabalho. Outros estudiosos da 

área dos esportes também comungam da mesma ideia, e gostaríamos de lembrar aqui do 

historiador Flávio de Campos, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre 

Futebol e Modalidades Lúdicas (LUDENS), da Universidade de São Paulo (USP). Em 

entrevista intitulada: "Nunca uma Copa do Mundo foi tão politizada", Flávio explica que: 

Talvez em nenhum momento na história do Brasil e das Copas do Mundo a 

política se articulou tanto com o esporte. Desde junho de 2013 a política 

acompanhou o desenrolar do torneio. Às vésperas da abertura havia um clima 

de desmobilização torcedora, uma apatia torcedora, e isso foi se modificando. 

Aquilo começou a se transformar em uma mobilização da torcida verde-

amarela e curiosamente na desmobilização das manifestações sociais e 

mesmo dos movimentos grevistas de várias categorias que haviam se 

apresentado no mês de maio e começo de junho.
296

 

 

 Para facilitar a compreensão, elencamos alguns fatores responsáveis por essa alta 

politização do megaevento esportivo brasileiro. Primeiramente, desde 2013, com as 

manifestações nas ruas do país foi gerado um clima de incerteza quanto à realização do 

Mundial. Assim, devido às promessas governamentais de melhorias não cumpridas de um ano 

para o outro, a população se sentiu enganada e "sofria na pele" a piora da economia do país. O 

prometido legado dava lugar ao ônus. Ademais, o choque de realidades presente nas imagens 

de estádios modernos versus serviços essenciais precários deixava ainda mais indignada a 

população. Alguns, inclusive, foram à abertura da Copa, no estádio de São Paulo, para 

proferir xingamentos e ofensas à presidente Dilma Rousseff, desgastando sua imagem perante 

a opinião pública em ano eleitoral. 

 Sobre este último ponto, vale a pena lembrar que, no Brasil, a renovação política nas 

esferas estadual e federal coincide com ano de Copa do Mundo. Um motivo a mais para 

contribuir com a politização? Não necessariamente, pois a lógica eleitoral não funciona bem 
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assim, conforme já demonstramos no final do capítulo anterior. Outrossim, vale lembrar que, 

historicamente, a associação entre Mundial e voto nem sempre se efetivou. Como apontam 

Alvaro do Cabo, Carmelo Silva e Ronaldo Helal, não podemos simplesmente identificar a 

repercussão do resultado canarinho nos gramados com a realidade política do país: 

Em 1998, o Brasil perdeu para a França por 3 a 0 na final, e o então presidente 

Fernando Henrique Cardoso se reelegeu ainda no primeiro turno, possivelmente 

embalado pelo sucesso, na época, do Plano Real. Em 2002, o Brasil conquistou o 

pentacampeonato, e Lula, candidato da oposição, elegeu-se presidente. Em 2006 e 

2010, a seleção foi eliminada nas quartas de final e a situação seguiu no poder. Em 

nenhuma pesquisa sobre comportamento do eleitor, observamos a correlação do 

sucesso ou fracasso da seleção com os resultados das eleições presidenciais. Mas, 

talvez por inércia, muitos continuam acreditando nessa falácia.
297

 

 

Nessa mesma linha do raciocínio anterior, acrescentamos que, mesmo após as "Jornadas de 

Junho" de 2013 e o 7 a 1 em 2014, a tão criticada presidente Dilma se reelegeu. 

 Então, será preciso encontrar outros fatores que expliquem a intensa politização do 

Mundial. Diretamente atrelado às "Jornadas de Junho", lembramos da cobertura feita pela 

imprensa. Grande parte dos veículos brasileiros e internacionais não se dedicou somente ao 

futebol, mas sobretudo às questões políticas, concentrando-se em determinados pontos 

estratégicos das cidades-sede passíveis de manifestações. Vimos isso no próprio Estado de 

Minas, que se preocupou em registrar o movimento dos torcedores no chamado "Corredor da 

Copa", isto é, o caminho que levava a maioria das pessoas ao Mineirão e havia sido 

transformado em cenário de guerra no ano de 2013. 

 Além da imprensa dita oficial, mais um agravante para a politização em 2014 foi a 

mobilização em torno das redes sociais e das mídias alternativas. Pessoas com as mesmas 

afinidades políticas se procuravam no mundo virtual e depois se encontravam no mundo real. 

Essa nova ferramenta tecnológica, filha do século XXI, permitiu uma comunicação 

instantânea, contribuindo, por exemplo, para que os protestos fossem organizados 

rapidamente em 2013. Desde então, pairava um clima de tensão no ar através da hashtag 

"#nãovaitercopa", compartilhada por muitos internautas. Mesmo assim, teve Copa e 

continuaram as manifestações, ainda que não tão divulgadas pela grande mídia. 

 Muitos torcedores decidiram nem mesmo acompanhar os jogos em 2014. Em uma 

reportagem do Estado de Minas às vésperas do Mundial, com o título: "Desinteresse de 

brasileiros pela Copa surpreende especialistas", foi mostrada uma pesquisa da Ipsos Media 
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CT
298

, na qual Belo Horizonte aparecia empatada com Vitória como a segunda cidade mais 

descontente com o evento (31%), perdendo apenas para o interior de São Paulo (32%). Em 

contrapartida, Fortaleza e Salvador eram as mais empolgadas (24% de rejeição). 

 Por um lado, esse descaso com a Copa e a Seleção Brasileira pode ser explicado 

devido a uma consequência intrínseca ao futebol, tido como de baixa qualidade técnica na 

visão de alguns torcedores. Por outro lado, pode estar revelando um certo grau de politização, 

o que não nos parece ruim. Atestamos isso na entrevista do cientista político Leonardo 

Barreto, que comparou a Copa de 2014 com as demais realizadas recentemente e chegou à 

seguinte conclusão: 

"Não me lembro de presenciar problemas tão profundos em outros locais. E 

essa politização não é partidária, é espontânea, não é claramente organizada 

por organizações sociais de candidatos. São manifestações associadas à 

insatisfação com o dito legado mais prometido que entregue. E por mais que 

tenham sido entregues obras, há o questionamento se seriam prioritárias".
299

 

 

 Enfim, tamanho descontentamento foi capaz de superar uma paixão antiga dos 

brasileiros, que é a Copa do Mundo. Nota-se, por exemplo, que o debate político vem 

ganhando espaço nas rodas de discussões futebolísticas, reais ou virtuais, há algum tempo. 

Reflexo de uma população carente de melhorias, porém cada vez mais consciente, crítica e 

capaz de lutar por seus direitos e conquistas sociais. Com todas as suas limitações, é claro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Acreditamos que os resultados obtidos nesse estudo exemplificam muito bem nossa 

experiência republicana de realizar grandes eventos esportivos. Dentre as permanências 

observadas, têm-se a necessidade de projetar uma imagem positiva para o exterior, nem que 

para isso se sacrifique a população local. Em sua maioria, essas oportunidades históricas são 

encabeçadas pelo Estado, a fim de realizar algo que já deveria ter sido feito há mais tempo. 

Todavia, quando se analisa o legado deixado pelos megaeventos esportivos, percebe-se que 

continuamos a ser um país desorganizado em inúmeras questões. 

 Esta foi a segunda vez que o Brasil sediou uma Copa do Mundo, sendo que a primeira 

havia sido em 1950. Sabemos que muita coisa mudou nesses 64 anos que se passaram. 

Vivemos contextos internos e externos bem diferentes daqueles, entretanto é possível 

estabelecermos ligações entre os dois períodos. Nesse sentido, destacamos algumas 

continuidades: os interesses nas candidaturas, os atrasos nas obras, a oposição da sociedade 

civil, o reforço da segurança, a desorganização do evento, os orçamentos estourados, etc. No 

plano das rupturas, evidenciamos uma nova relação do torcedor com a Seleção Brasileira.  

 O estudo dos intérpretes nacionalistas contribuiu para entendermos o papel da 

imprensa na formação de identidades por meio do futebol. Na maioria dos casos, jogadores e 

times são estereotipados pelos jornalistas, que buscam indiscriminadamente relacionar o 

futebol à pátria. Nas representações em torno da memória coletiva desses megaeventos 

esportivos, vimos que atores e fatos são evidenciados ou simplesmente esquecidos, 

constituindo-se uma forma de instrumentalização do poder. 

 Percebemos como a noção de "poder" difundiu-se pelas mais variadas esferas do 

cotidiano, trazendo à tona temas antes renegados. A problematização do conceito de Estado-

nação conduziu a novos recortes daquilo que se intitula de político, combinando-se com 

setores da sociedade civil e instituições supranacionais como a FIFA. Dentre tantos elementos 

presentes nas culturas políticas atuais, buscamos compreender de que forma os megaeventos 

esportivos articularam-se com uma base ideológica, uma leitura de passado, um sistema 

político e um conjunto de significantes simbólicos. 

 Assim, desde a preparação da cidade de Belo Horizonte para receber as competições 

de 2013 e 2014, até a sua realização propriamente dita e o legado deixado por elas, 

verificamos uma miríade de situações a serem entendidas. Concentramos os nossos esforços 
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na implicação das mudanças urbanas estruturais para o turismo e, consequentemente, nos 

produtos materiais e simbólicos exportados pelo estado. 

 Em consonância com esse pensamento, foi nítida a tendência da grande imprensa 

mineira no processo de legitimação político da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. 

O campo esportivo enquanto um capital político, isto é, uma expressão das realizações 

governamentais, foi canalizado no sentido de promover o reconhecimento internacional de 

Belo Horizonte. Para tal, o jornal Estado de Minas se tornou um elemento primordial da 

"venda da cidade", insistindo em dizer que a metrópole teria mudado de patamar e se tornado 

cosmopolita, o que na verdade não se confirmou efetivamente tempos depois. 

 É certo que, pelo menos durante o tempo dos torneios, a cidade-espetáculo de BH 

passou a atrair olhares de todas as partes do mundo. Observou-se, então, uma necessidade de 

incrementar a infraestrutura da capital mineira para acontecimentos de maior porte, 

reforçando o seu papel na rota dos megaeventos. Logo, o marketing se mostrou fundamental 

para promovê-la economicamente e fortalecê-la culturalmente perante as demais, 

potencializando o chamado "patriotismo de cidade". Além disso, muitas vezes os 

cidadãos/consumidores foram colocados em uma posição passiva frente à renovação urbana. 

Era como se a cidade estivesse no centro do palco e os seus habitantes fossem meros 

figurantes. 

 Por conseguinte, estudar detalhadamente os fatos divulgados pelo Estado de Minas 

durante os anos de 2013 e 2014 significou entender com clareza boa parte dos impactos 

gerados pelos megaeventos esportivos para a história da nação brasileira como um todo, e 

para os mineiros, em particular. Logo, é importante dizer que o cotejamento à fonte de 

pesquisa indicou algumas tendências: ênfase nos jogos ocorridos no Mineirão; elogios às 

atitudes dos governos municipal e estadual versus críticas à esfera federal; reforço da 

mitologia da mineiridade; busca pelo cosmopolitismo de BH; reducionismo na interpretação 

das "Jornadas de Junho"; etc. 

 Outrossim, as desaprovações quanto à realização da Copa do Mundo levantadas pelo 

jornal se direcionavam apenas aos aspectos mais secundários, a saber: a disciplinarização do 

comportamento dos torcedores, os altos preços do cardápio gastronômico do estádio ou a 

demarcação das áreas de acesso restrito. Enquanto isso, temas essenciais como o modelo de 

espoliação do Estado através dos megaeventos e outros, não foram devidamente abordados. 

 Em que pesem os recentes avanços, o campo esportivo ainda carece de mais pesquisas 

e diálogos com outras áreas do conhecimento. Acreditamos que esta já é uma característica 
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marcante da historiografia dos esportes e gostaríamos de contribuir nesse debate. Assim, na 

medida do possível, tentamos fazer um estudo interdisciplinar, utilizando-se da combinação 

de elementos da História com: Sociologia, Antropologia, Geografia, Economia, Arquitetura, 

Relações Internacionais e Direito. 

 Com relação aos estudos sobre a história do futebol brasileiro propriamente dito, 

assistimos nos últimos anos a um crescimento substancial de trabalhos, especialmente a partir 

da década de 1990. A nossa intenção foi reforçar uma visão dialética sobre os fenômenos 

futebolísticos e demonstrar as suas ambiguidades. Logo, entendemos que o esporte, como 

qualquer outro fenômeno da sociedade, merece um olhar mais abrangente dos pesquisadores 

sob várias perspectivas. 

 Observamos, por exemplo, que esse período ímpar vivido pela nossa nação ainda pode 

ser bastante explorado, principalmente no que concerne às relações de poder. Nos últimos 

anos, o fenômeno esportivo ganhou destaque governamental através da inserção do país no 

circuito internacional de grandes eventos: Jogos Pan-americanos de 2007, Copa das 

Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. Tais interesses e as 

suas implicações simbólicas mostram-se um terreno fértil para a história das práticas 

corporais institucionalizadas. 

 Nesta dissertação, selecionamos apenas alguns aspectos que se mostraram mais 

evidentes quando entramos em contato com as reportagens do Estado de Minas. Contudo, o 

caminho segue aberto a novas pesquisas com essas mesmas fontes, ou outras (como as novas 

mídias digitais, por exemplo), que certamente contribuirão para um melhor entendimento 

acerca dessas complexas temáticas que compõem a tessitura social. Outrossim, o nosso 

recorte temporal se restringiu ao período dos torneios (2013-2014), mas certamente os 

registros dos anos anteriores e posteriores poderão ser de grande valia para a ampliação desse 

debate. Ademais, existe a possibilidade de compreender outras realidades geográficas para 

além das fronteiras mineiras. 

 Entendemos, então, que analisar os megaeventos brasileiros permitiu-nos estabelecer 

uma relação entre o futebol e a opinião pública, tema ainda carente de trabalhos e que se trata 

de uma das principais preocupações dos regimes políticos. O nosso estudo concentrou-se nas 

estratégias utilizadas pela FIFA para dialogar com os mais variados setores da sociedade a 

nível nacional. Logo, a diplomacia internacional poderá se abrir como um horizonte fecundo 

para os próximos pesquisadores que se dedicarem às organizações não governamentais. 
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 Sendo assim, dentre as lacunas existentes, a forma pela qual a prática esportiva tem 

sido mobilizada no âmbito das relações internacionais é vista por alguns autores como uma 

"das mais promissoras possibilidades de estudo da história do esporte".
300

 Portanto, a 

metodologia da história comparada
301

 pode ser uma importante alternativa para fugirmos do 

provincianismo e captarmos a visão do todo. Cito, ainda, a história cruzada, a história das 

transferências culturais, a história global, a história conectada e, por último, a história 

transnacional, que já se abre como uma continuação viável deste trabalho. 

 Certamente existem muitos estudos comparativos sobre as Copas do Mundo, ainda que 

nem todos eles se atentem para uma metodologia efetiva de história comparada, limitando-se 

somente a bons comparativismos históricos. Por isso, trabalhar as trocas culturais, isto é, a 

passagem de objetos de um ambiente a outro e as alterações de sentido nesse processo, 

mostra-se uma possibilidade real e instigante. 

 Noções como circulação, recepção, apropriação, ressignificação, diacronia, dentre 

outras, podem ser essenciais em análises futuras. Somente a título de exemplo, uma boa 

investigação nesse sentido poderia verificar a maneira pela qual as legislações da FIFA foram 

recebidas e reinterpretadas diferentemente nos Mundiais de 2010, 2014 e 2018, as chamadas 

"Copas do Mundo BRICS". Um outro bom estudo, nessa mesma linha de raciocínio, poderia 

comparar as trajetórias dos dirigentes-FIFA ao longo dos anos, afinal eles são os protagonistas 

antes, durante e após os torneios. 

 À guisa de conclusão, acreditamos que é de suma importância pensar em uma história 

das relações internacionais durante os megaeventos esportivos, pautada na diplomacia entre 

os Estados modernos e as instituições supranacionais como a FIFA. Enfim, faz-se mister um 

esforço para construirmos juntos uma história transnacional, haja visto que nossa sociedade 

atual tem sido marcada por uma intensa globalização e derrubada de fronteiras. Se depender 

da velocidade com que as transformações têm ocorrido nos últimos anos, não vai demorar 

muito para surgirem novas pesquisas avançando na discussão que apresentamos neste 

trabalho. Ótimo para dialogarmos, afinal de contas, o Catar é logo ali! 
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ANEXOS 

 

a) Figuras 

 

Figura 1 - ESTADO DE MINAS, 20/07/2014, p. 1 
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Figura 2 - ESTADO DE MINAS, 13/07/2014, p. 1 
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Figura 3 - ESTADO DE MINAS, 04/07/2014, p. 1 
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Figura 4 - ESTADO DE MINAS, 07/07/2014, p. 1 
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Figura 5 - ESTADO DE MINAS, 02/07/2014, p. 5 (montagem do autor) 

 

 

 



164 
 

Figura 6 - ESTADO DE MINAS, 09/07/2014, p. 1 
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Figura 7 - ESTADO DE MINAS, 09/07/2014, p. 2 
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Figura 8 - ESTADO DE MINAS, 20/06/2013, p. 1 
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APÊNDICES 

 

a) Tabelas 

 
Tabela 1 - Impressões dos turistas sobre BH, em entrevista ao EM (ordem cronológica: 2014) 

Turista(s) Nacionalidade Comentário Data; 

página do jornal 

Manoel Alvarez Colômbia "É tudo muito bonito 

[Pampulha]. Mas não 

vejo a hora de comer pão 

de queijo e tomar 

cachaça." 

11/06/2014; p. 15 

Dora Stella Orozco Colômbia "São muito hospitaleiros 

com a gente." 

11/06/2014; p. 15 

Sem nome Inglaterra "Gostei muito do arroz 

com feijão. É melhor do 

que a comida do meu 

país." 

15/06/2014; p. 16 

Grupo de amigos Colômbia "São bastante parecidos 

com a nossa gente. 

Alegres e hospitaleiros." 

15/06/2014; p. 16 

Louis Montero EUA "Muita gente falou que 

Belo Horizonte é uma 

cidade segura e tem 

ótima culinária. 

Resolvemos testar. Pena 

que só vamos ficar uma 

semana." 

17/06/2014; p. 17 

David Rey EUA "Tinha que vir conhecer 

esta cidade. Vou 

aproveitar e visitar 

outras, como São João 

del-Rei." 

17/06/2014; p. 17 

Benjamin Mariage Bélgica "Chegamos aqui há dois 

dias e ficamos fascinados 

com este lugar. É parte da 

história. Não importa se 

recente ou não, mas os 

prédios são bonitos, 

muito." 

17/06/2014; p. 17 

Asael Muro México "Estava hospedado em 

Brasília (DF), de onde me 

desloquei para o ver o 

jogo em Natal (RN), na 

sexta-feira, contra 

Camarões. Brasília é uma 

cidade bonita, mas muito 

desanimada. Então me 

falaram que aqui estava 

muito bom, e resolvi 

viajar. Vou ficar aqui o 

mês todo." 

17/06/2014; p. 17 

Repórter México Os belo-horizontinos são 

mais "formais e 

educados". 

17/06/2014; p. 17 
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Michel Lorrent França "Eu vim para conhecer a 

cidade e vou embora 

amanhã para Salvador. 

Mas estou impressionado 

com o que está 

acontecendo aqui, uma 

verdadeira festa. Fico 

ainda mais impressionado 

com a cordialidade e a 

maneira como as pessoas 

da cidade estão 

recebendo os 

estrangeiros. Magnific!" 

17/06/2014; p. 17 

Mirfarbod Mohajer e 

Tannaz Ebrahimi (casal) 

Irã "Gostamos tanto de Belo 

Horizonte que queremos 

ficar mais tempo aqui." 

22/06/2014; p. 23 

Juan Pablo Bertelli e 

Ximena Ayerbe (casal) 

Argentina "Os brasileiros nos 

disseram que aqui tem a 

melhor comida, o melhor 

pão de queijo e muitas 

cachoeiras. Estávamos 

doidos para conhecer a 

cidade." 

22/06/2014; p. 23 

Carlos Obando Espanha "A especialidade do 

brasileiro é nos fazer 

sentir como em família. 

Essa é a maior lembrança 

que vou levar daqui." 

30/06/2014; p. 15 

Moisés Medina Espanha "São hospitaleiros e 

muito gentis com os 

estrangeiros." 

30/06/2014; p. 15 

Marcelo Rodrigues e 

Rosana Rodrigues (casal) 

Brasileira (paulistas) "Estamos encantados. 

Somos vizinhos de estado 

e ainda não conhecia 

Belo Horizonte. Já 

estamos planejando a 

volta em agosto." 

30/06/2014; p. 13 

Grupo de estudantes Brasileira (paulistas) "É mais limpa e não é tão 

agitada quanto São Paulo, 

além de parecer mais 

arborizada", disse um 

deles, enquanto o outro 

completou: "Tudo é 

pertinho e o trânsito não é 

caótico como eu pensei." 

30/06/2014; p. 13 

Sheryl Quinsat EUA "É a melhor lembrança 

que levo [clima de BH]. 

O inverno parece o verão 

da Califórnia. Foi uma 

boa surpresa." 

30/06/2014; p. 13 

David Stoltz Suécia "É uma cidade muito 

bonita. Gostei muito do 

relevo, das montanhas. 

Não tem praia, mas os 

bares são uma boa opção 

para assistir aos jogos ao 

ar livre." 

30/06/2014; p. 13 
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Raquel Lopez Alonso Espanha "Nunca vi coisa mais 

linda [Pampulha]. Já 

haviam me dito que Belo 

Horizonte era uma cidade 

moderna e pude 

compreender que é 

realmente. A arquitetura 

é linda, as avenidas são 

largas e arborizadas." 

30/06/2014; p. 13 

Pablo Gutiérrez Colômbia "Me falaram que [o feijão 

tropeiro] era uma comida 

típica do Brasil. Essa 

mistura de ingredientes 

me encanta. Ela se parece 

com um prato 

colombiano, a bandeja 

paisa, que também tem 

ovo, feijão, arroz. É para 

quem gosta de comer 

bem, ficar satisfeito." 

30/06/2014; p. 13 

Sem nome Inglaterra Se encantaram com a 

combinação dos 

ingredientes, "muito 

diferentes dos pratos que 

costumeiramente são 

servidos nos estádios" do 

seu país. 

30/06/2014; p. 13 

Zhou Zhi Min China Achou BH tranquila e 

devagar na comparação 

com Xangai e "A comida 

é boa e o pessoal muito 

simpático". 

30/06/2014; p. 13 

Michael Warneke Austrália "É muito bom [o pão de 

queijo], quero comer 

todos os dias." 

30/06/2014; p. 13 

Ahmed Mebrek Argélia "As pessoas são 

acolhedoras, sorridentes e 

têm sempre bom humor. 

Vocês são sempre 

assim?" 

01/07/2014; p. 16 

Emiliano Chileno "O que mais me agradou 

foi o povo, muito 

amigável. Em Santiago, 

as pessoas são mais frias. 

Aqui querem conhecer 

você, conversar. Gostei 

muito da Savassi, fiz 

amizade com alguns 

mineiros e estamos 

mantendo contato. BH 

parece uma cidade mais 

real do que outras muito 

turísticas, como 

Salvador." 

01/07/2014; p. 16 

Peter Field e Ben Field 

(pai e filho) 

EUA Pai: "As pessoas são 

muito amáveis e a 

comida é muito boa." 

Filho: "Um namoro está 

em progresso." 

11/07/2014; p. 15 
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Minor Leiva Guatemala "A cidade é muito bonita. 

O povo é muito caloroso, 

gentil e amável. A cidade 

é limpa e conseguiu se 

manter limpa o quanto é 

possível em eventos 

como esse." 

11/07/2014; p. 15 

Nader Raffraf Alemanha "[Em comparação com 

Salvador e São Paulo] 

Aqui vi mais gente 

falando inglês e se 

esforçando para aprender 

coisas sobre a Alemanha. 

As pessoas são mais 

educadas. Não esperava 

encontrar um lugar tão 

urbanizado no interior do 

país." 

11/07/2014; p. 15 

Leslaw Kapinos Polônia "Lá [comparando BH 

com Cracóvia] existem 

vários museus, palácios e 

igrejas, que também são 

de outros tempos." 

13/07/2014; p. 18 

Jacob Schimitti Alemanha Comparou o leste de 

Berlim, apontado como o 

centro europeu da cultura 

(museus, casas de ópera, 

cinemas e teatros, 

parques e praças urbanas) 

com a arquitetura dos 

prédios de BH 

13/07/2014; p. 18 

Sophie Delvaux Bélgica Apontou que as 

montanhas mineiras 

lembram a Cidade do 

Cabo, na África do Sul, 

um dos mais procurados 

destinos turísticos do 

mundo. Apesar da 

inexistência de mar, 

Sophie disse que as duas 

cidades têm céu sempre 

azul, muito vento e o 

mesmo tipo de vegetação. 

Além disso, ela sublinhou 

a diversidade de raças em 

Belo Horizonte e na 

África. 

13/07/2014; p. 18 

Joaquim Parada Argentina Acredita que a capital 

seria perfeita se tivesse 

praia. Ele comparou a 

cidade à jovem Córdoba, 

no centro da Argentina, 

conhecida por ser um 

lugar de muitos 

universitários. Assim 

como BH, Córdoba tem 

um clima interiorano e é 

a segunda maior cidade 

da Argentina, depois de 

Buenos Aires. 

13/07/2014; p. 18 
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Ashwin Malásia "Adorei a caipirinha. 

Quero voltar para 

conhecer Ouro Preto." 

13/07/2014; p. 17 

Louis Montero Estados Unidos "Vi que a cidade é segura 

e tem ótima culinária." 

13/07/2014; p. 17 

Farshid Jamali Irã "Belo Horizonte é uma 

cidade pacífica e muito 

amiga." 

13/07/2014; p. 17 

Zhang Xichen China "Estive na Savassi, visitei 

muitas lojas e gostei das 

peças de artesanato." 

13/07/2014; p. 17 

Sérgio Madero Argentina "Encantou-me a 

solidariedade dos 

mineiros." 

13/07/2014; p. 17 

Georgios Terzis Grécia "Quero voltar a Belo 

Horizonte com minha 

mulher e quatro filhos." 

13/07/2014; p. 17 

Christian Koehler Alemanha "Aprendi português para 

me comunicar melhor 

com os mineiros." 

13/07/2014; p. 17 

Juan Sebastián Gómez Colômbia "Notei que a capital foi 

planejada e foi muito 

organizada na Copa." 

13/07/2014; p. 17 

Clécia Albuquerque Brasil (alagoana) "Em Minas, fiquei mais 

perto da Seleção 

Canarinho. BH é só 

emoção!" 

13/07/2014; p. 17 

Andreas Meier Suíça "Adorei a temperatura na 

cidade, bem melhor do 

que a de São Paulo e do 

Rio." 

13/07/2014; p. 17 

Donato Rosario Di Iorio Itália "Sou bom na cozinha e 

adorei o churrasco com 

farofa." 

13/07/2014; p. 17 

Hernando González Costa Rica "Conheci muitos lugares 

de importância histórica." 

13/07/2014; p. 17 

Kevin Sheriff Escócia "As mulheres de BH são 

muito bonitas. Quem 

sabe me caso aqui?" 

13/07/2014; p. 17 

Julián San Martín Chile "Escolhi ficar em BH, 

que hospedou nossa 

seleção. E a diversão foi 

ótima." 

13/07/2014; p. 17 

Josje van der Hoop Holanda "Gostei da comida 

mineira e do clima. A luz 

é ótima para fotografar." 

13/07/2014; p. 17 

Asael Muro México "Brasília estava 

desanimada. Então, vim 

para BH. Foi muito 

melhor." 

13/07/2014; p. 17 

Amine Mira Argélia "Encontrei muitos 

conterrâneos em Belo 

Horizonte." 

13/07/2014; p. 17 

Javier Garcia Peru "Foi bom caminhar sem 

pressa pela cidade, ver 

monumentos e o parque." 

13/07/2014; p. 17 

Sebastien Bray França "É muito bom chegar a 

uma cidade e ouvir que 

você é bem-vindo." 

13/07/2014; p. 17 
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Grupo de amigos Colômbia "A cidade me pareceu 

tranquila e muito fácil de 

se deslocar por ela" 

13/07/2014; p. 18 

Grupo de amigos Colômbia "Havia poucos policiais 

nas ruas, mas não vimos 

nada que representasse 

perigo" 

13/07/2014; p. 18 

Grupo de amigos Colômbia "As pessoas com quem 

nos encontramos foram 

muito educadas e 

prestativas." 

13/07/2014; p. 18 
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Tabela 2 - Reportagens do EM sobre o tema "segurança" (ordem cronológica: 2013-2014) 

Manchete Subtítulo Data; 

página do jornal 

Patrulha verde é desafio para o 

estado 

No dia que o mundo dedica à 

natureza, governo de Minas 

assume tarefas hoje exclusivas 

do IBAMA, que reforçará 

atuação em áreas como o 

tráfico internacional de 

animais. Nova missão é 

considerada teste para 

capacidade de fiscalização 

estadual 

06/06/2013; p. 17 

Batalhão da Copa entra em campo Grande estrutura logística e 

tecnológica começa a atuar 

hoje em BH para garantir 

segurança e atendimento 

durante o torneio, com 

destaque para escalação de 1,5 

mil policiais especializados 

06/06/2013; p. 17 

Saúde na defesa e vigilância no 

ataque 

Três caminhões especiais 

funcionarão como sala de 

controle de imagens de câmeras 

de monitoramento durante a 

Copa, enquanto atendimento de 

urgência oferece três hospitais 

06/06/2013; p. 17 

Prontos para a Copa Batalhão especial 08/06/2013; p. 18 

Delegacia de eventos terá plantão de 

24 horas 

Copa das Confederações 10/06/2013; p. 21 

PRF convoca o time para a Copa  11/06/2013; p. 19 

Time do bafômetro de olho em 

turistas 

Corredores de acesso ao 

Mineirão e locais de 

comemoração de torcedores 

serão principais alvos das 

blitzes na Copa das 

Confederações, que abordarão 

também estrangeiros ao volante 

13/06/2013; p. 17 

Céu de artilheiro Competição muda totalmente 

as regras de utilização do 

espaço aéreo e aeroportos de 

BH 

14/06/2013; p. 8 

Tropa federal patrulha BH Sessenta guardas da Força 

Nacional de Segurança 

começam a policiar hoje a 

capital. Mais 106 homens 

chegarão amanhã 

20/06/2013; p. 20 

Segurança só nos grandes eventos? Já que a Copa está aí, vamos 

mostrar nossa educação, nossa 

forma de receber bem e nosso 

patriotismo, torcendo pela 

Seleção. Não podemos, porém, 

fechar os olhos à realidade de 

antes 

01/06/2014; p. 8 

Forças Armadas nas ruas Quatro mil homens do Exército 

farão rondas ostensivas nas 

ruas de SP durante o Mundial e 

PRF vai mobilizar 10 mil 

policiais nas rodovias do país 

03/06/2014; p. 2 
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Incêndio dispara alerta em hotéis Fogo em estabelecimento da 

Savassi chama a atenção para 

as condições de prevenção. 

Fiscalização em locais de 

hospedagem constata que a 

maioria não tem documento 

que certifica normas de 

segurança. Até centros de 

treinamento de seleções estão 

na lista 

03/06/2014; p. 15 

Multas nas casas das seleções Tanto a Toca II, que receberá 

craques do Chile, quanto a 

Cidade do Galo, que 

recepcionará os argentinos, 

foram punidas por falta da 

documentação relativa à 

prevenção de incêndio 

03/06/2014; p. 15 

PM endurece o jogo Um dia após troca de comando 

do policiamento especializado, 

representante da corporação 

sinaliza compostura mais 

rigorosa do que a adotada há 

um ano, afirma que tropa pode 

ser obrigada a abrir vias 

ocupadas na Copa e diz que 

não haverá tolerância com 

vandalismo 

06/06/2014; p. 15 

Segurança reforçada Tropas do Exército do interior 

de Minas atuarão em BH 

durante a Copa em caso de 

confronto com manifestantes 

06/06/2014; p. 16 

Corredor do medo a caminho da 

Copa 

Garantias dadas pela PM não 

tranquilizam comerciantes e 

últimos estabelecimentos ainda 

sem blindagem na Avenida 

Antônio Carlos também 

começaram a se fechar atrás de 

muralhas antivandalismo. Hotel 

é um dos poucos com fachada 

livre, mas funcionários estão 

em pânico 

09/06/2014; p. 17 

Bicicletas são alvo de ladrões Cinco retrovisores foram 

furtados no primeiro dia útil de 

funcionamento do serviço em 

BH. Usuários aprovam o novo 

sistema, mas consideram 

insuficiente a quantidade de 

ciclovias 

10/06/2014; p. 16 

Segurança com 100 mil homens Governo federal lança plano de 

contingência para o Mundial. 

Só o Exército investiu R$ 70 

milhões em equipamentos e 

armas 

11/06/2014; p. 8 

BH cada vez mais blindada Novo ataque de vândalos leva 

mais comerciantes a colocar 

estruturas de proteção para 

impedir depredação do 

patrimônio, principalmente em 

dias de jogos do Brasil 

14/06/2014; p. 15 
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Alerta na entrada do Mineirão Diante de episódios de invasão 

de argentinos e chilenos sem 

ingresso no Maracanã, PM 

reforça esquema de segurança 

nos arredores do estádio da 

Pampulha para o jogo de 

sábado 

19/06/2014; p. 17 

Cambistas são goleada Vendedores ignoram 

impedimento de venda paralela 

de ingressos e cobram R$ 800 

por uma entrada que custa R$ 

60 oficialmente. Apesar do 

crime, só seis foram presos na 

cidade 

21/06/2014; p. 17 

Ação contra cambistas PM é orientada a fechar o cerco 

contra a venda ilegal de 

ingressos para os jogos no 

Mineirão após reportagem do 

EM. Em shopping, argentinos 

cobram R$ 600 em entrada que 

vale R$ 180 

24/06/2014; p. 14 

A guerra do ingresso Vale tudo na disputa por 

entradas para o jogo Brasil x 

Chile, no Mineirão, inclusive 

roubo e expulsão de cambistas. 

Na internet, bilhete chega a ser 

vendido a R$ 8,6 mil 

27/06/2014; p. 15 

Preços altos no comércio ilegal A uma semana de mais um 

jogo no Mineirão, em Belo 

Horizonte, ingressos são 

vendidos em sites e nas redes 

sociais. Valor da entrada pode 

chegar a R$ 6,2 mil para 

brasileiros 

30/06/2014; p. 16 

Nem o Mineirão escapou Quadrilha internacional de 

cambistas vendeu ingressos 

para as 12 cidades-sede do 

Mundial 

03/07/2014; p. 7 

Surpresa nas investigações Polícia Civil do Rio apura se 

ex-craques da Seleção 

negociaram tíquetes com 

quadrilha 

04/07/2014; p. 6 

Cambistas por toda parte Torcedores buscam ingressos 

para o jogo de hoje e os 

encontram no comércio ilegal a 

preços que chegam a R$ 7 mil. 

EM flagrou venda na internet, 

shopping, aeroporto e Mineirão 

08/07/2014; p. 15 

Cadeia relâmpago para tubarão Prisão de Whelan não durou 13 

horas. Inglês é suspeito de 

chefiar venda ilegal de tíquetes 

09/07/2014; p. 18 

O drible de Whelan O suspeito de chefiar a 

quadrilha foge da polícia pela 

porta lateral do Copacabana 

Palace 

11/07/2014; p. 8 
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PM vai manter tática da Copa Efetivo em BH cairá à metade 

após o Mundial, mas 

autoridades afirmam que 

estratégia dos últimos 30 dias 

será útil para prevenir crimes. 

Secretário diz que violência 

caiu no período 

11/07/2014; p. 13 

Defesa garantida até domingo Tapumes de proteção contra 

vandalismo serão mantidos na 

maioria das fachadas de lojas e 

bancos até o fim do Mundial, 

mas outros estabelecimentos já 

começaram a retirá-los 

11/07/2014; p. 14 

Disque-denúncia para fisgar tubarão Polícia pede ajuda à população 

para encontrar Ray Whelan, 

apontado como cabeça da 

quadrilha 

12/07/2014; p. 7 

Sabe as blitzes? Vão voltar Campanha "Sou pela vida" 

prende apenas um motorista e 

multa 16 em BH durante a 

Copa – a média é de 36 

detenções ao mês. PM admite 

fiscalização reduzida e promete 

retomada. Secretaria diz que 

houve prisões por embriaguez 

ao volante em outras operações 

15/07/2014; p. 15 

Lojas sem blindagem Concessionárias da Avenida 

Antônio Carlos retiram os 

tapumes que fecharam suas 

vitrines durante a Copa do 

Mundo e reclamam de prejuízo 

16/07/2014; p. 17 

Militares do interior vão reforçar 

segurança em BH 

 17/07/2014; p. 18 

Queda de crimes violentos Redução foi de 14,6% no 

estado e 16,9% em BH por 

causa da segurança reforçada, e 

a polícia comemora a prisão de 

40% dos criminosos mais 

reincidentes de uma lista de 6,7 

mil nomes 

24/07/2014; p. 19 

Troca de comando na defesa Condução da segurança pública 

ficará a cargo do procurador 

Marco Antônio Romanelli, que 

toma posse na sexta-feira. 

Diretrizes adotadas pelo atual 

secretário tendem a ser 

mantidas 

26/07/2014; p. 3 
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Tabela 3 - Reportagens do EM sobre o tema "pacifismo" nas "Jornadas de Junho" de 2013 

(ordem cronológica) 

 
Manchete Subtítulo Data; 

página do 

jornal 

Unidos por várias 

causas 

Acompanhados de perto pela PM, participantes de protesto em Belo 

Horizonte percorreram a cidade em clima pacífico fazendo reivindicações, 

como a redução das tarifas de ônibus 

16/06; p. 

25 

Sistema político 

em xeque 

Onda de protestos extrapola aumento das passagens e revela a insatisfação 

da população, organizada sem intermediários, com a forma como o poder 

é exercido no país, dizem analistas 

18/06, p. 5 

Em nome da pátria Seleção, que diante do México pode garantir vaga na semifinal, dá apoio a 

protestos 

19/06; p. 3 

Caiu na rede é 

protesto 

Velocidade tem sido a marca da organização das manifestações na internet. 

Em poucas horas, milhares confirmam presença 

19/06; p. 8 

Conversão, Brasil As manifestações, distanciadas de aspectos violentos, expressam o anseio 

por mudanças como questão central 

21/06; p. 9 

Interior protesta 

em paz 

Milhares de pessoas voltaram a se manifestar por melhorias no serviço 

público em vários municípios de Minas Gerais 

21/06; p. 

20 

Afasta de mim 

esse cale-se 

Músicos, atores e cineastas engrossam a onda de protestos que toma conta 

das ruas. Banda Jota Quest suspende participação em evento ligado à Copa 

das Confederações 

22/06; p. 1 

Proposta de pacto 

pelo país 

Em resposta aos protestos, Dilma diz que vai convocar governadores e 

prefeitos para discutir formas de melhorar os serviços públicos 

22/06; p. 4 

Está apenas 

começando 

Movimento político que toma conta das ruas traz para a cena pública novos 

personagens e demandas, com formas de organização que evidenciam o 

descompasso do discurso político tradicional com a realidade da juventude 

22/06; p. 1 

O ônibus, o jovem 

e o policial 

 22/06; p. 2 

Eu sou brasileiro. 

Com muito amor 

Para Juarez Dayrell, coordenador do Observatório da Juventude, protestos 

abrem caminhos para a política, com atuação que rompe com as 

hierarquias 

22/06; p. 3 

Antes dos 

confrontos 

Concentração com cerca de 20 mil pessoas na Praça Sete, no Centro, foi 

marcada por protestos em clima de tranquilidade 

23/06; p. 

23 

A maioria que 

quer paz 

Enquanto minoria de vândalos insiste em tumultuar protestos , a maior parte 

dos manifestantes, jovens cheios de esperança, mostra a cara e manda 

recados variados por meio de gritos e cartazes 

23/06; p. 

24 

Dia de dois Brasis  27/06; p. 

12 

Marcha da 

solidariedade 

Antes do confronto, caminhada de várias gerações avança oito quilômetros 

em paz com recados para evitar violência 

27/06; p. 

24 

Paz no hotel da 

Seleção 

Torcedores e manifestantes dividiram o mesmo espaço, à espera de ver um 

ídolo e demarcar sua indignação com o país 

27/06; p. 

26 

Voz da cidadania A corrupção é o mal maior que precisa ser banido, permitindo que se criem 

condições para uma sociedade justa 

28/06; p. 9 

Nas ruas, nem 

revolução nem 

facebook 

 28/06; p. 9 

O Brasil no divã Manifestações políticas da juventude exprimem sensação de orfandade 

simbólica de uma geração que não se sente representada pela política 

tradicional e busca inventar novas formas de expressão 

29/06; p. 3 

Libertação e 

controle 

O plano do governo Barack Obama de controlar a vida dos cidadãos por 

meio de informações capturadas na internet lança polêmica sobre os limites 

no acesso e manipulação dos dados disponíveis na rede. Porém, há um 

outro lado – este positivo – de uso da internet como instrumento de luta 

democrática. Ele ficou muito visível nas manifestações ocorridas no Brasil 

contra o excesso de gastos com a preparação da Copa e pela melhoria do 

transporte público no país. 

29/06; p. 

24 
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A Copa das 

Confederações no 

Brasil das 

manifestações 

"Enganam-se aqueles que pensam que futebol é apenas um jogo. Não! 

Futebol é simbologia, patrimônio coletivo, cultura das multidões." 

30/06; p. 4 

A primavera 

brasileira 

Todos os políticos de todos os partidos, em todos os níveis, estão na alça de 

mira. Mudem e mudará o país. Nosso problema é de caráter 

30/06; p. 7 

Clamor fez 

resposta ser rápida 

Onda de protestos levou os três poderes a atender de imediato as demandas 

da sociedade. Para analistas, é preciso agora fiscalizar as ações 

30/06; p. 

10-11 

Em clima de 

decisão 

Com torneio da FIFA perto do fim, opiniões variam da defesa de pausa para 

respostas institucionais à previsão de mais protestos 

30/06; p. 

23 

Protestos perdem 

força em todo o 

país 

Cientista político considera que grandes ciclos de manifestações caem após 

pico de euforia, o que foi evidenciado nas ruas ontem 

01/07; p. 4 

Da África, Lula 

fala da crise 

Da Etiópia, o ex-presidente faz o primeiro pronunciamento público sobre os 

"saudáveis" protestos das últimas semanas 

01/07; p. 5 

A Copa acabou. E 

agora? 

Quem participou dos protestos acredita que é hora de manter mobilização e 

retomar movimento se cobranças caírem no vazio 

01/07; p. 

19 

Aposentados: à 

margem dos 

protestos? 

Aposentado de BH envia e-mail à coluna para manifestar estranheza sobre a 

ausência de referências à angustiante situação dos aposentados nas passeatas 

ocorridas no país. Eles vivem à míngua, com proventos defasados, reajustes 

irrisórios e sem amparo hospitalar. Enfim, jogados às baratas. Estranha 

também a total ausência de inativos nas manifestações. 

02/07; p. 3 

Papa falará dos 

protestos 

Pontífice afirma que manifestações não contradizem o evangelho. 

Segundo jornal El País, Francisco reescreveu discurso que fará no Rio após 

saber de atos 

03/07; p. 7 

Médicos querem 

prova para 

estrangeiros 

Profissionais fazem protestos em várias capitais e pedem que governo 

revalide diploma de quem for atuar no interior do país 

04/07; p. 

20 

Mais 

organização, 

menos adesão 

Protesto convocado por movimentos sindicais, sociais e estudantis causa 

impacto na Grande BH, especialmente no transporte, mas atrai menos gente 

que os atos da Copa das Confederações 

12/07; p. 

17 

Votações 

caminham no 

ritmo das ruas 

No auge dos protestos do mês passado, Congresso trabalhou dia e noite para 

atender as reivindicações da população. Passado o impacto das 

manifestações, agenda esfriou 

13/07; p. 3 

Soberania que 

vem das ruas 

O canto e grito do povo têm despertado o desejo de discutir o sistema 

político brasileiro, mas o poder permanece surdo. Pensadores clássicos 

contribuem para o cenário de ideias e ações 

13/07; p. 6 

Protestos impõem 

reforma nos 

partidos 

Passado um mês das primeiras manifestações que mostraram rejeição a 

governos e políticos, siglas de todas as tendências afirmam estar em busca 

de sintonia com as demandas populares 

20/07; p. 3 
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Tabela 4 - Reportagens do EM sobre o tema "violência" nas "Jornadas de Junho" de 2013 

(ordem cronológica) 

 
Violência Subtítulo Data; 

página do 

jornal 

 

Confronto com 

seis feridos 

Como Mineirão é considerado território da FIFA, Polícia Militar impediu 

acesso de manifestantes, que tentaram furar bloqueio, dando início a guerra 

na Antônio Carlos 

18/06; p. 

18 

Rastro da 

depredação 

Um dia depois do confronto entre PM e manifestantes, trajeto entre Praça 

Sete e Antônio Carlos revela sinais de vandalismo 

19/06; p. 

20 

Fichas sujas entre 

detidos 

Polícia diz que maioria dos flagrados em depredação na capital tinham 

antecedentes. PM negocia critérios para manifestações 

20/06; p. 

18 

Alta tensão e 

confrontos 

Manifestantes enfrentam a polícia em várias cidades, entre elas a capital 

federal, apesar dos apelos contra a violência 

21/06; p. 4 

Dilma faz 

chamado por 

ordem e progresso 

Em pronunciamento à nação, presidente rechaça atos de violência e 

defende um amplo debate das reivindicações dos manifestantes 

 

22/06; p. 3 

Menos gente, 

medo igual 

Protestos reúnem poucos manifestantes, mas vandalismo e saques 

continuam. No Rio, três shoppings fecham as portas 

22/06; p. 6 

Guerra no cenário 

da Copa 

Vândalos atacam PM, interrompem manifestação pacífica e transformam o 

entorno do Mineirão num campo de batalha 

23/06; p. 

21 

Confronto ainda 

mais forte 

Para as autoridades, presença de grupos de arruaceiros vindos de outros 

estados vai causar problemas maiores na capital 

24/06; p. 

17 

Preparados para o 

pior 

Depois das ações de vândalos que causaram prejuízo superior a R$ 1,6 

milhão, bancos e comerciantes reforçam a segurança 

25/06; p. 

19 

BH em alerta 

máximo 

Forças de segurança mobilizam um dos maiores aparatos da história da 

capital para protesto que pode travar até a Seleção 

26/06; p. 

17 

Caçada a grupo 

violento 

Forças de segurança procuram 44 suspeitos de incitar atos de vandalismo, 

seis com mandado de prisão. Líderes serão vigiados 

26/06; p. 

18 

Horas de terror Manifestantes entram em confronto com a PM em BH e arrasam Avenida 

Antônio Carlos; 24 pessoas foram presas 

27/06; p. 

17 

Uma avenida 

arrasada 

Violência explode em um dos principais acessos ao Mineirão. Antônio 

Carlos teve chuva de bombas e pedras, fogo e saques 

27/06; p. 

19 

PM justifica ações Policiais reagiram aos ataques porque vândalos teriam descumprido acordo 

com líderes de movimento, diz nota 

27/06; p. 

24 

Clima de medo na 

Savassi 

Temor de vandalismo leva maioria dos bares e restaurantes a fechar as 

portas, à exceção de lojas que atenderam torcedores 

27/06; p. 

26 

Prejuízo de R$ 6 

milhões 

Donos de lojas destruídas durante manifestação começam a calcular perdas 

e como obter cobertura de seguradoras 

28/06; p. 

19 

Bloqueio atrasa 

voos 

Moradores de Vespasiano fecham estrada para pedir passarela e 

comprometem viagens no aeroporto internacional de Confins 

29/06; p. 

18 

Sem tempo a 

perder 

Prefeitura de BH começa a avaliar custo da recuperação do patrimônio 

público destruído na Avenida Antônio Carlos 

29/06; p. 

18 

A ideologia por 

trás da 

quebradeira 

Classificados de vândalos, jovens que promovem destruição nos protestos 

seguem o Black Bloc, movidos por ideais anarquistas 

30/06; p. 8 

O custo da 

depredação 

Ações de vândalos contra o patrimônio público em todo o país provocaram 

um prejuízo de R$ 6,3 milhões ao Estado 

30/06; p. 9 

Risco de 

debandada na 

Antônio Carlos 

Com lojas arrasadas durante sucessivos protestos, empresários que 

trabalham na via já falam em se mudar temendo efeito Copa 

30/06; p. 

27 

Liminar tenta 

liberar pistas 

Justiça fixa multa de R$ 100 mil por hora de interdição de BRs no estado, 

mas medida afeta apenas caminhoneiros, e não moradores, que voltaram a 

fechar estradas ontem 

03/07; p. 

18 

Alerta para a Copa Juíza da Infância e Juventude afirma que menores foram recrutados para as 

ações de vandalismo e teme que combinação com eleições piore o cenário 

de violência em 2014 

03/07; p. 

21 
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Os reféns da 

radicalização 

Manifestantes perdem apoio de quem fica retido em longos 

congestionamentos ao interditar estradas e causar prejuízos e transtornos, 

inclusive a pacientes com consulta médica marcada 

04/07; p. 

17 

O difícil recomeço Ainda desolados diante do cenário de vandalismo, comerciantes da Avenida 

Antônio Carlos tentam reconstruir lojas depredadas e saqueadas e se 

preparam para pedir reparação de danos 

04/07; p. 

21 

Protestos entram 

no segundo mês 

Com menos participantes, manifestações mantêm atos de violência. No Rio, 

vizinhos querem que governador se mude 

06/07; p. 7 

Vândalos 
indiciados 

Ministério Público diz que polícia concluiu inquéritos de 22 envolvidos em 

saques e depredações durante protestos na Avenida Antônio Carlos 

10/07; p. 

21 

Rio tem alerta 

total para 

manifestações 

Para o governo, mais do que o crime organizado ou o terrorismo, o maior 

risco de problemas na visita do papa ao Brasil são os protestos populares 

17/07; p. 7 

Barreira no 

Campo da Fé 

Sete mil homens do Exército vão atuar na área do Rio de Janeiro onde o 

papa Francisco celebrará missa no dia 28. Ordem é impedir a entrada de 

manifestantes e demascarados 

19/07; p. 

10 

Reflexos dos 

protestos 

Um mês depois das manifestações, lembranças do vandalismo e das 

reivindicações ainda estão presentes na memória de quem vivenciou tudo 

isso de perto. E eles receiam por 2014 

22/07; p. 

21 

 


