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O país do futebol. Não é preciso escrever mais do que isso para sabermos que se 

trata do Brasil. O futebol e a Seleção Brasileira estão intrinsicamente ligados à nossa 

cultura, à nossa política, economia, sociedade. Enfim, ligados ao que significa ser 

brasileiro. É justamente sobre isso que Francisco Brinatti trata em sua pesquisa de 

doutorado “Maracanazo e Mineiratzen: imprensa e representação da seleção brasileira nas 

Copas de 1950 e 2014”, de 2015. 

O autor busca identificar por meio dos textos dos jornais impressos O Globo e 

Folha de S. Paulo o vínculo simbólico entre o conceito de nação e o desempenho da 

seleção brasileira de futebol. Ele utiliza como amostra a cobertura das duas Copas do 

Mundo realizadas no Brasil, recolhendo matérias realizadas entre a convocação dos 

jogadores até dez dias após o fim do torneio.  

Nas duas ocasiões a seleção não levantou a taça, conquistando o vice-campeonato 

em 1950; e a quarta colocação em 2014, após a goleada sofrida na semifinal. As duas 

derrotas (para o Uruguai em 1950 e para a Alemanha em 2014) são consideradas as mais 

marcantes da Seleção em seu histórico de Copas do Mundo. Dessa forma, as narrativas 

dos meios de comunicação sobre os dois momentos auxiliam na criação de um imaginário 

sobre a equipe e o campeonato. Brinatti busca dentro dessas representações elementos de 

identificação ou de desvinculação do torcedor com a equipe, uma vez que nas últimas 

décadas fatores como a globalização têm proporcionado uma queda de interesse e de 

importância da Seleção Brasileira. 

Quem já assistiu a uma partida de futebol sabe que jogar em casa faz diferença e 

que a presença da torcida pode mudar a história de um jogo. Esse é um dos fatores 

essenciais para o autor, pois, segundo ele, o fato de jogar perto de seus torcedores, em 

casa, seria um catalisador para a representação identitária dos ídolos, que nesse contexto 

são os jogadores que vestem a camisa da seleção. A mídia constrói a imagem de um atleta-

herói com sentidos sobre-humanos e contribui para a identificação com a torcida já que 

esses heróis “lutariam numa batalha pela nação desse torcedor”. 

A tese traça primeiro um panorama sobre o futebol no Brasil e a identidade 

nacional. Para isso, recorre a outros pesquisadores como Henri Boyer e Patrick 

Charaudeau para explicar a modalidade discursiva específica em que se constroem os 

arquétipos e estereótipos realizados pela imprensa, associando a isso os conceitos de 

modernidade líquida de Zygmunt Bauman e da pós-modernidade de Stuart Hall. Para 

construir esse panorama, Brinatti destrincha a chegada do futebol ao Brasil e suas 



primeiras participações em Copas do Mundo, sempre relacionando o esporte a questões 

políticas e apropriações por parte de governos e governantes. 

Passando por isso, o autor chega à Copa de 50. A Seleção Brasileira marcada pelo 

Maracanazo foi representada de diferentes formas. Antes da Copa, os jornais 

estereotipavam a equipe como “desastrosa” e “mal preparada”. No início do torneio, a 

“simpatia”, a “admiração” e a “esperança” aparecem, assim, muitos jogadores são 

representados como emblemas de toda a nação. Depois da derrota na final, aparecem 

sentimentos como “tristeza” e “repulsa” e uma caracterização sobre uma equipe “sem 

entusiasmo” ou “garra”. Há uma busca por explicações para a derrota, entretanto há mais 

duas construções: a Seleção Brasileira como a “melhor do mundo” e a crítica/exaltação 

do estilo brasileiro de jogar. Portanto, mesmo com a derrota e os sentimentos negativos, 

alguns textos buscam uma imagem positiva da seleção.  

Brinatti percorre então o caminho até 2014, mostrando as derrotas e vitórias da 

Seleção Canária, única pentacampeã mundial. Ele também trabalha com a construção de 

novos sentidos de heróis, adentrando o auge da era Pelé e, posteriormente, a era Romário 

e Ronaldo. Nesse período, muita coisa mudou. A Copa passou a ser um megaevento, 

algumas derrotas foram mais sentidas que outras e, mais recentemente, surge a dúvida: o 

torcedor estaria se afastando da Seleção? 

É com esse questionamento que o segundo objeto de estudo é apresentado: a Copa 

de 2014. Antes do torneio, a equipe é caracterizada como “um time sem qualidade”, ao 

mesmo tempo há a imagem de “seleção favorita”. Há uma comparação recorrente com a 

Copa de 1950 e há elementos de “confiança” e “esperança”. Muitos textos tratam da 

queda de interesse dos torcedores. Durante a Copa, essa questão do distanciamento 

continua presente e a partir das oitavas de final a “angústia”, o “nervosismo” e o 

“despreparo emocional”, focados no capitão Thiago Silva, começam a aparecer. Após a 

derrota por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal, aparecem o “vexame” e a “humilhação”. 

A Copa de 50 é vista como honrosa e há sentidos de “repulsa”, “desaprovação” e 

“indignação” em relação à equipe. O time teria “perdido a identidade” do futebol 

brasileiro e é criada a construção de que o esporte brasileiro estaria “ultrapassado”, nesse 

contexto surge a expressão “pátria sem chuteiras”.  

Após analisar os dois objetos, o autor conclui seu trabalho mostrando que o futebol 

é importante unificador do país e está ligado à identidade nacional. Entretanto após 

analisar as representações midiáticas da Seleção em duas épocas distintas, nota a quebra 

da “simbolização da Seleção como um dos principais instrumentos da cultura nacional”. 

Há um processo de desconstrução reforçado pela imprensa e há uma queda nesse campo 

de representação simbólica nacional, solidificado durante quase cem anos. 

A tese foi transformada em livro de mesmo nome lançado em agosto de 2016. O 

autor faz parte do grupo de pesquisa “Comunicação e Esporte”, do Laboratório de Estudos 

em Mídia e Esporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 


