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RESUMO 

 

Esta dissertação objetiva analisar os discursos sobre o futebol brasileiro, destacando a sua 

relação com a construção da identidade nacional. Como respaldo teórico, usamos os 

pressupostos da Análise do Discurso, na articulação entre as contribuições de Michel Pêcheux 

(2007, 2014, 2015) e de Michel Foucault (2012 e 2014). Para a discussão sobre a identidade, 

tomamos como base os autores Thompson (1998), Thiesse (1999), Vanucchi (1999), Viana 

(2002), ao discutirem a noção de identidade enquanto sólida e por pertencimento; e em 

Bauman (2005) e Hall (2014), ao pensarem-na enquanto fragmentada e fluida. Atribuímos 

destaque para a produção discursiva midiática, com esse foco o discurso sobre o futebol 

brasileiro entra na ordem das dizibilidades que circulam socialmente, conferindo a ele um 

espaço nas discursividades cotidianas. Para fomentar a emergência desse discurso, realizamos 

uma pesquisa seguindo o método arqueológico, enfatizando a emergência discursiva sobre o 

futebol brasileiro relacionado à identidade nacional. Assim, para atender ao objetivo de 

pesquisa, selecionamos como objeto de estudo, o discurso produzido no jornal “O Globo”, 

fazendo um recorte temporal nessa materialidade que compreende o período de 1930 a 2014. 

Para isso, seguimos o trajeto temático Copas do Mundo – ascensão, auge e declínio – de 

modo que as análises possibilitaram perceber como a mídia trabalha com estratégias 

discursivas para dar visibilidade a uns enunciados e a outros não, o que preconiza para a 

construção de vontades de verdade que fizeram em alguns momentos a identidade como 

sólida e em outros como fluida e fragmentada. Os resultados da pesquisa, fomentam, a partir 

do trajeto temático eleito para a construção deste trabalho, que no período de 1930 a 1958 

houve uma ascensão discursiva que fazia com que o futebol, em um momento de emergência, 

estivesse interligado com a construção da identidade nacional. Já de 1962 a 2002 verificamos, 

a partir dos discursos analisados, como a identidade nacional acompanhou o auge do futebol 

nacional, com a conquista de quatro Copas do Mundo. Por fim, no período de declínio do 

futebol brasileiro, observamos, como em 2013, na Copa das Confederações, houve uma 

fragmentação da identidade nacional, não um afastamento em sua totalidade, mas o enunciado 

possibilita uma construção de sentido de reflexão da nação sobre a identidade nacional 

atrelada ao futebol. Já em 2014, época da Copa do Mundo do Brasil, o enunciado constrói um 

efeito de pertencimento, mesmo diante dos mesmos problemas sociais enfrentados desde 

2013. Diante disso, podemos concluir que a mídia é um importante espaço de dizibilidades, o 

que permite por uma rede discursiva a construção de sentidos de que a identidade nacional 

está relacionada ao futebol. De modo que, nos enunciados analisados, há uma construção de 

efeitos de sentido que possibilita, por um gesto de leitura, dizer que havia um sentimento de 

nacionalismo, de pertencimento, de amor à pátria, sendo o futebol um aspecto cultural e 

identitário brasileiro. 

 

Palavras-Chave: Discurso. Futebol brasileiro. Copa do Mundo. Identidade Nacional. Mídia. 
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RESUMEN 

 

Esta disertación objetiva  analizar los discursos sobre el fútbol brasileño destacando su 

relación con la construcción de la identidad nacional. Como respaldo teórico, usamos  teorías 

de  del Análisis del Discurso en la articulación entre las contribuciones de Michel Pêcheux 

(2007, 2014, 2015) y Michel Foucault (2012 y 2014). Para la  discusión sobre identidad 

tomamos por base los autores Thompson (1998), Thiesse (1999), Vanucchi (1999), Viana 

(2002) al hablaren sobre la noción de identidad como sólida y por  pertenencia; y en Bauman 

(2005) y Hall (2014) al pensaren la identidad como fragmentada y fluida. Atribuimos 

destaque para la producción discursiva mediática, bajo este enfoque, el discurso sobre el 

fútbol brasileño entra en el orden de las dizibilidades que circundan socialmente, 

confiriéndole un espacio en las discursividades cotidianas. Para fomentar la urgencia de este 

discurso realizamos una investigación basándose en el método arqueológico  enfatizando la 

necesidad de discusión sobre el fútbol brasileño relacionado a la identidad nacional. Así, para 

atender al objetivo de la investigación, seleccionamos como objeto de estudio, el discurso 

producido en el periódico “O Globo” haciendo un recorte temporal en esta materialidad que 

comprende el período de 1930 hasta 2014. Para esto, seguimos el  trayecto temático Copas 

Mundiales – ascensión, auge y declino – de modo que, los análisis posibilitaron percibir como 

la media trabaja con estrategias discursivas para dar visibilidades a unos enunciados y otros 

no, lo que preconiza para la construcción de voluntades de verdad que hicieron algunos 

momentos la identidad como sólida y en otros como fluida y fragmentada. Los resultados de 

la investigación, fomentan, a partir del trayecto temático seleccionado para la construcción de 

este trabajo, que en período de 1930 hasta 1958 hubo una ascensión discursiva que hacía con 

que el fútbol en un momento de emergencia estuviese entrelazado con la construcción de la 

identidad nacional. Ya de 1962 hasta  2002 verificamos, a partir de los discursos analizados, 

como la identidad nacional acompañó el auge de fútbol brasileño, observamos como en 2013 

en la Copa de las Confederaciones, hubo una fragmentación de la identidad nacional, no un 

distanciamiento en su  totalidad, pero el enunciado posibilita una construcción de sentido de 

reflexión de la nación sobre la identidad nacional vinculada al fútbol. Ya en 2014, época de la 

Copa Mundial  de Brasil, el enunciado construyó un efecto de pertenencia,  aunque delante de 

los mismos problemas sociales enfrentados desde 2013. De esta manera, podemos concluir 

que la media es un importante espacio de dizibilidades lo que permite por una red discursiva 

la construcción de sentidos de que la identidad nacional está relacionada al fútbol. De modo 

que, en los enunciados analizados hay un sentimiento de nacionalismo, de pertenencia, de 

amor a patria, siendo el fútbol un aspecto cultural y identitario brasileño.  

 

Palabras-llaves: Discurso. Fútbol brasileño. Copa Mundial. Identidad nacional. Média.  
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CAPÍTULO I – PALAVRAS INICIAIS: O INÍCIO DE UM JOGO DISCURSIVO 

 

 

O conhecimento do Brasil passa pelo futebol 

(BERTON, 2006, p. 22) 

 

1.1 O início da partida 

 

A bola irá rolar, a pesquisa terá passes, dribles e jogadas que permitirão ao leitor uma 

insinuante leitura acerca da historicidade do futebol brasileiro e a construção da identidade 

nacional. Para isso, partimos dos estudos da Análise do Discurso que oportuniza pensar o 

discurso a partir da historicidade, da exterioridade, jamais como frases soltas, mas levando em 

consideração o seu funcionamento discursivo, o que pode gerar uma trama de sentidos. Com 

esse olhar teórico, procuraremos analisar os discursos sobre o futebol brasileiro que estão 

materizalizados no jornal “O Globo”. 

Para isso, faz-se necessário buscar, nas condições de produção,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

como os discursos foram ditos e a partir de quais regras de produção, tendo em vista, que 

estes apresentam características que partem da história, da exterioridade para a construção de 

sentidos. Dessa forma, faz-se necessário que percebamos, através das regras de formação, por 

que apareceu um determinado enunciado e não outro em seu lugar (FOUCAULT, 2012).  

Nesse sentido, o domínio discursivo que permitirá essa discussão é a mídia, vista como 

um importante artifício para buscar a grande proliferação de discursos, estes que, por sua vez, 

aparecem dispersos, cabendo ao analista buscar, nesses enunciados, as relações discursivas 

que permitem ser ditos de uma forma e não de outra. Assim, entendendo os discursos sobre o 

futebol brasileiro e observando as diversas ofertas de manifestações do discurso midiático, é 

que mergulhamos no universo discursivo futebolístico, buscando desvelar as regularidades e 

dispersões que permeiam a prática discursiva, as quais fortalecem a rede de sentido e a 

construção da identidade nacional do objeto analisado, os discursos do jornal “O Globo”.  

Dada sua importância no cenário mundial, o futebol passou a ser visto como parte da 

cultura brasileira. Desse modo, partimos de uma análise discursiva sobre o futebol brasileiro 

buscando, na historicidade, os dizeres que permitiram esse discurso ser um símbolo da cultura 

do país. Tendo surgido em 1894, trazido da Inglaterra pelo brasileiro Charles Miller, o futebol 
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alcançou nacionalmente o status de esporte principal ao longo de cento e vinte anos e 

tornando-se parte da identidade da nação.  

Perante toda a emergência alcançada ao longo do tempo, a Seleção Brasileira, devido às 

conquistas de cinco Copas do Mundo, ganhou notoriedade internacional e passou a estar 

atrelada a umas das paixões nacionais, notabilizando-se, junto ao samba e o carnaval, como 

aspecto cultural do país. De acordo com Kuper (1996) e Foer (2004), o futebol espelha a 

sociedade em que é praticado. Isso porque o futebol não pode ser visto como uma prática que 

se dá isolada da sociedade, mas sim no seio dela. O que nos leva a crer que o futebol 

brasileiro representa o Brasil. Gastaldo (2003, p. 2) diz que: 

 

Como fato cultural da maior importância na cultura brasileira 

contemporânea, o futebol tem sido apontado como um dos principais 

elementos geradores de identidade nacional no Brasil, o que pode ser 

inferido pelo epíteto, hoje tradicional, „o país do futebol‟. Assim, o futebol 

jogado no Brasil é reinterpretado segundo os códigos da cultura brasileira, 

dotando-o de significados que ultrapassam as estritas linhas do campo. 

 

Certamente, um dos aspectos de maior significação de pertencimento em ser brasileiro é 

o futebol, sendo conhecido mundialmente como o “país do futebol”. Isso se deu devido a uma 

construção histórica, marcada por vitórias, e pela representação que a Seleção Brasileira 

alcançou internacionalmente, tornando-se um dos maiores fenômenos culturais do Brasil e 

uma representação da identidade nacional.  

Nenhum outro país é marcado pelo futebol assim como o Brasil, além disso, levando em 

consideração o que diz Kuper (1996), o esporte é o grande espelho que reflete a sociedade. 

Desse modo, acreditamos que exista entre nossa sociedade e o futebol uma relação de reflexão 

e refração que norteia o processo de constituição de identidades.  

Nesse ínterim, pode-se dizer que a mídia se torna um meio que dá visibilidade a um 

discurso que prega que os brasileiros ficam mais unidos em torno de um ideal a cada quatro 

anos, sendo o acontecimento um despertar coletivo de nacionalismo, fator inclusive que 

justifica a opção de seguir o trajeto temático Copas do Mundo, como definiremos mais 

adiante na metodologia.  

Diante dessa discussão, há de nossa parte um interesse em refletir sobre a importância 

do futebol no país e como consequência, nos instiga a entender os discursos sobre este que é 

um dos assuntos mais comentados pela sociedade brasileira, tendo em vista os vários 

programas esportivos nos meios de comunicação. Desse modo, considerando o 

entrecruzamento discursivo advindo da língua e da história na constituição de sentidos, 
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buscaremos refletir sobre os discursos da mídia, visto como um espaço de produção que ao 

longo do tempo mostra os lances da história do futebol brasileiro. Sendo, então, possível dizer 

que a contemporaneidade assiste à história do tempo contada pela ação dos meios de 

comunicação de massa: rádio, TV, jornais, revistas, entre outros.  

Com isso, preocupamo-nos em justificar a proposta desse trabalho, que não é trazer a 

totalidade de uma leitura pelo viés do discurso, mas sim contribuir com a discussão acerca das 

práticas discursivas na interface da mídia e do futebol. A mídia, nesses termos, deixa de ser 

entendida como mero instrumento e passa ser vista como ambiente de ação, configurando-se 

como a principal arena na qual se travam as discussões sobre os temas considerados 

relevantes, neste caso, apontamos o futebol como um dos temas de grande destaque.  

Assim, delinear as sinuosas linhas que conduzirão a realização deste trabalho, em nível 

de mestrado, é uma atitude justificável, se levarmos em conta que se trata de uma pesquisa 

sobre um tema muito discutido em todo país, o futebol, haja vista que, diariamente, muitos 

são os jornais (impressos e online) que discursivizam sobre tal temática. Com isso, partindo 

de um levantamento de estudos acerca do objeto sobre o qual dissertamos, vimos que poucas 

pesquisas investigam os discursos midiáticos sobre o futebol brasileiro na construção da 

identidade nacional, a partir do aparato teórico adotado para o presente trabalho. 

Reiteramos que a discussão sobre o futebol brasileiro emerge em diferentes campos do 

saber, e empreender uma abordagem em torno da construção da identidade nacional atrelada a 

esse esporte constitui um gesto de ousadia de nossa parte. Nosso propósito é ousar em lançar 

um novo olhar para a temática, abrindo possibilidades para que outros pesquisadores 

continuem nessa empreitada discursiva sobre o futebol no Brasil.  

 Dada toda essa discussão sobre a historicidade do futebol brasileiro e a construção da 

identidade nacional, vimos quão relevante é essa temática no meio social, tendo em vista que, 

o futebol no país está em consonância com outros campos, assim poderemos ver no decorrer 

da pesquisa que é possível observar como os fatores sociais são influenciados e dialogam 

diretamente com o discurso futebolístico.  

A partir do nosso interesse em investigar uma temática sobre o esporte mais popular do 

Brasil e como isso influenciou a identidade nacional, propomos um levantamento 

bibliográfico identificando, no âmbito discursivo, que há alguns trabalhos que dialogam com 

a nossa proposta, porém apresentam uma perspectiva teórica que se distancia em muitos 

pontos. As pesquisas encontradas apresentam o mesmo objeto nosso como temáticas 

discursivas, mas os recortes de análises são outros; o trajeto temático, o arquivo, e a escolha 

teórica ambos apresentam um distanciamento.   
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Dentre os trabalhos encontrados, citaremos três: primeiro, uma dissertação de mestrado, 

de Pecenin (2007), com o título Discursos do e sobre o futebol brasileiro: o poder midiático 

na regulação das identidades. A proposta investigativa da pesquisa é avaliar como o discurso 

da crônica futebolística exerce um poder regulador na construção discursiva da identidade do 

futebol brasileiro e da identidade nacional brasileira, durante as Copas do Mundo de 1994 e 

1998.  

O segundo, um artigo intitulado Futebol e identidade nacional brasileira, no qual as 

autoras Costa e Malcher (2011) fazem uma análise histórica sobre o futebol brasileiro 

buscando entender como o esporte influencia na formação dessa identidade.  

Por fim, um artigo de Capraro, Santos e Lise (2012) sobre O enredo da vitória – seleção 

brasileira de futebol e identidade nacional (1950-1970). O trabalho objetiva analisar a 

concepção de identidade nacional baseada nas vitórias e derrotas da seleção brasileira de 

futebol, tendo como corpus as copas do mundo de 1950 e 1970.  

A partir deste levantamento bibliográfico, adentramos na busca de destacarmos a 

relevância da nossa pesquisa, que está justamente na contribuição que pode oferecer aos 

estudos da linguagem, pela retomada de uma temática pouco explorada nos estudos 

linguísticos, principalmente nos estudos da Análise do Discurso, que justamente se apresenta 

como uma disciplina que propõe a relação da língua com a historicidade dos enunciados.   

Além disso, o próprio discurso sobre o futebol brasileiro se apresenta como uma 

justificativa relevante, haja vista, a importância que a prática ganhou ao longo do tempo para 

os brasileiros. De modo que Rodrigues (1999, p. 151-152) define o futebol para o brasileiro 

da seguinte maneira: “portanto, e aqui vai o obvio: o escrete realiza o brasileiro e o compensa 

de velhas humilhações jamais cicatrizadas. Não posso olhar sem uma compassiva ironia os 

que negam qualquer relação entre o escrete e a pátria [...]. Pois o escrete não é outra coisa 

senão a pátria”. Em outras palavras, vemos a representação que o futebol alcançou para a 

nação brasileira, já que essa representatividade é sentida pela forma como o povo brasileiro 

tem na seleção uma marca da identificação nacional.    

Tendo em vista essas discussões, até o presente momento investigadas, nossa pesquisa 

ganha relevância por ser uma proposta que congrega os estudos linguísticos-discursivos, 

empreendidos pela Análise do Discurso de linha Francesa,  com os estudos sobre a identidade 

nacional, enquanto sólida e fluida, vista pelo olhar midiático do jornal “O Globo”. A partir 

dessa articulação teórico-metodológica, a presente pesquisa tem caráter única e inovadora, 

podendo contribuir para as pesquisas em Análise do Discurso e também para os estudos sobre 

o futebol. 
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A seguir, temos nos objetivos de pesquisa o encaminhar para a construção investigativa, 

sendo estes que servirão de caminho para verticalizar os resultados. 

 

1.2 Objetivos: o caminho para a vitória  

 

Para a realização de uma pesquisa, algumas inquietações surgem e com elas a busca por 

respostas. Assim, consideramos necessário, primeiro, a apresentação das questões problemas, 

já que serão elas que irão conduzir os objetivos que pretendemos alcançar. Desse modo, 

lançamos a seguinte pergunta: como os discursos sobre o futebol brasileiro estão relacionados 

à construção da identidade nacional, e como os enunciados midiáticos legitimam as vontades 

de verdade por meio de diferentes estratégias discursivas? 

Logo, apresentamos as questões-problemas que urgem por respostas: a) Quais as 

condições de emergência do discurso sobre o futebol brasileiro que o relaciona com a 

construção da identidade nacional? b) Como o discurso político influencia na história do 

futebol, entrelaçando questões culturais e sociais? c) Em que condições de produção surgem 

os discursos da crise no futebol brasileiro e quais os efeitos de sentido construídos nas 

materialidades midiáticas? d) Como se dá a inscrição do futebol no campo discursivo 

midiático e quais os deslocamentos que favorecem a se discursivizar o futebol brasileiro como 

o melhor do mundo?  

Buscando investigar e traçando um paralelo com a pergunta que norteia esta pesquisa 

lançamos o seguinte objetivo geral: descrever e interpretar os discursos sobre o futebol 

brasileiro que o relacionam com a construção da identidade nacional em enunciados 

midiáticos, que legitimam as vontades de verdade por meio de diferentes estratégias 

discursivas.  

Como objetivos específicos estabelecemos os seguintes: a) analisar as condições de 

emergência do discurso sobre o futebol brasileiro que se articula com a construção da 

identidade nacional; b) investigar como o discurso político influência na história do futebol, 

entrelaçando questões culturais e sociais; c) buscar as condições de produção sobre os 

discursos da crise no futebol brasileiro e quais os efeitos de sentido construídos nas 

materialidades midiáticas e; d) verificar como se dá a inscrição do futebol no campo 

discursivo midiático e quais os deslocamentos que favorecem a se discursivizar o futebol 

brasileiro como o melhor do mundo. 

No tocante a esta pesquisa, e para atender aos objetivos e responder às questões 

problemas, precisamos definir a organização do trabalho e de que forma discorreremos, 
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atrelando a teoria ao corpus materialidades do jornal “O Globo” de 1930 a 2014. Assim, no 

tópico seguinte procuraremos definir a sequência do trabalho seguindo alguns apontamentos 

metodológicos.  

 

1.3 As jogadas metodológicas  

 

Para atender a esses objetivos, faz-se necessário compreender de que forma  

conduziremos o trabalho. Para isso, temos em Michel Foucault estudos que possibilitam 

assegurar uma pesquisa tal qual a proposta nessa investigação. O aparato teórico-

metodológico proveniente das teorizações do autor tem-se mostrado um campo frutífero para 

a consecução das mais diferentes pesquisas. Nessa perspectiva metodológica, tal arsenal 

teórico pode ser útil para pesquisas que não almejem respostas prontas, mas que verticalizem 

a discussão, que acenem para a possibilidade de sondar os discursos na relação com o arquivo, 

visando apreender os sentidos que podem vir a emergir no objeto de estudo.   

Logo, o corpus selecionado para essa discussão está em constante diálogo com outras 

séries enunciativas, com outros discursos que se atrelam à questão do futebol brasileiro e à 

identidade nacional. Para essa escavação sobre a historicidade do futebol brasileiro e diante de 

uma efervescência de dizibilidades midiáticas, é necessário que haja uma delimitação de 

materialidades para análise. As materialidades foram escolhidas levando em consideração a 

proposta do trabalho, como também a disponibilidade de acesso. No geral, colhemos mais de 

cem materialidades, mas por escolha metodológica, seguimos o que nos propomos nos 

objetivos e selecionamos doze materialidades do jornal “O Globo” desde 1930 a 2014, pois 

acreditamos que estas estão em consonância com a proposta investigativa.  

Considerando esse arquivo proposto para a pesquisa, é importante destacar o porquê 

da escolha por tal jornal. A escolha pelo “O Globo” justifica- se por ser um dos mais antigos e 

importantes, em termos de circulação nacional. Sua fundação se deu em nove de julho de 

1925, o periódico é um dos mais antigos em circulação no nosso país, fato que também 

justifica a escolha por essa materialidade para retomar a historicidade do futebol desde a Copa 

de 1930.  

Além disso, o jornal encontra-se numa sólida disponibilidade de acesso, com vistas a 

compor toda uma gama de interatividade que a internet oferece. Acrescenta-se ainda que, no 

acesso às notícias veiculadas, as materialidades são impressas, mas disponíveis no arquivo 

digital, o que é permitido através da assinatura do jornal. Nesse ponto, escolhemos o jornal “O 
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Globo” por ser o único que conseguimos fazer esse resgate histórico do futebol brasileiro em 

Copas do Mundo.  

Esses fatores justificam a escolha do jornal para a composição do elemento corpus 

nesta pesquisa, a diversidade de materialidades que compõem o jornal “O Globo” torna-o com 

grande proliferação de enunciados para discursivizar o futebol brasileiro, o constituindo assim 

um arquivo de emergência desse discurso. Nesse sentido, nos asseguramos em Foucault 

(2012) ao definir o arquivo como um sistema que permite o aparecimento dos enunciados 

enquanto acontecimentos singulares. Para nosso trabalho, concebemos o arquivo como algo 

que pode ser dito num regime dado de discursividades e partindo das condições de 

possibilidades, ou seja, são discursos que emergem na sociedade em diferentes materialidades 

pelo sistema de enunciabilidade.  

Desse modo, a proposta é compreender no interior da dispersão do arquivo das 

materialidades quais permitem momentos de regularidades, de sistematicidades que, embora 

instáveis, permitem a inteligibilidade de certas escolhas temáticas num dado momento 

histórico, os deslocamentos, já que, pensamos o discurso no interior de uma série de outros 

discursos, com os quais estabelece co-relações, deslocamentos e vizinhanças 

(NASCIMENTO, 2013). 

Dessa forma, nosso interesse é considerar, a partir da perspectiva Foucaultiana, o 

arquivo das dizibilidades sobre o futebol brasileiro que circulam no meio social. Não nos 

propomos a um momento único, delimitado, mas uma historicidade construída ao longo do 

tempo. Foucault (2012, p. 147) afirma que “o arquivo define um nível particular: o de uma 

prática que faz surgir uma multiplicidade de enunciados, como tantos acontecimentos 

regulares, como tantas coisas oferecidas ao tratamento e à manipulação”.  

Vale salientar que, em alguns momentos, procuraremos dialogar com outros 

enunciados, que aparecem em nosso trabalho partindo da concepção foucaultiana de arquivo. 

Desse modo, optamos por marchinhas relacionadas às Copas do Mundo como, por exemplo, 

A taça do Mundo é nossa feita em 1958, época da primeira conquista mundial da seleção e 

Noventa milhões em ação produzida em 1970, na conquista do tri campeonato.  

Na leitura do corpus, estabelecemos um trajeto temático frente à diversidade de 

materialidades disponíveis. Esse trajeto procura convergir para determinadas palavras-chave 

do universo do futebol que, historicamente, estão presentes no meio midiático. Desse modo, 

temos um trajeto temático definido: Copas Mundo, sendo esse, no nosso trabalho a escolha 

metodológica, exatamente, por se tratar de um grande acontecimento.  
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Dentro desse grande acontecimento, optamos por refletir e subdividir esse trajeto 

temático em três, que são: ascensão, auge e declínio, pois, ao longo do tempo, dentro do 

grande acontecimento Copas do Mundo, a seleção brasileira passou pelo momento de 

ascensão, que se notabilizou, e mostraremos no decorrer do nosso trabalho, dos anos de 1930 

a 1958, sendo em 1958, época do primeiro título mundial. Após isso, de 1962 a 2002, um 

momento de auge, em que a seleção conquistou quatro títulos mundiais, mesmo tendo 

passado vinte de quatro anos sem título, a seleção tinha, nesse período, sempre grandes times 

que encantavam o mundo do futebol. Por fim, um período de declínio, que aparece em 

materialidades de 2013 e 2014, em que a seleção brasileira obteve resultados que permitiram 

um declínio no cenário futebolístico, inclusive não figurando no ranking da FIFA entre as 

primeiras, acrescenta-se a isso o fato de não apresentar uma grande seleção nas disputas de 

Copa do Mundo.  

A escolha por esse trajeto temático Copas do Mundo – ascensão, auge e declínio – se 

deu primeiro pela historicidade, evocando a grandeza do futebol brasileiro, de modo que, 

optamos por um recorte histórico mostrando a ascensão do futebol no país, nos anos de 1930 

a 1958, em que o Brasil procurava se assegurar como uma grande seleção; depois de 1962 a 

2002 fizemos um recorte somente pelas conquistas, os outros quatro títulos mundiais, 

considerando que nesse período de Copas e conquistas o sentimento de nacionalismo se 

mostrou mais aflorado; por fim, optamos no que chamamos de declínio por materialidades de 

2013 e 2014 por terem sido eventos realizados no país e um momento marcante na história 

brasileira, e principalmente pelo resultado positivo na Copa das Confederações, e negativo na 

derrota da Copa do Mundo.  

Assim, nos asseguramos no conceito de trajeto temático, visto como uma função de 

orientar a prática de análise na medida em que serve também para recortar/delimitar o corpus, 

sem, contudo, apagar a importância dos efeitos do arquivo. O trajeto temático atua, pois, sobre 

o tratamento analítico que o analista tem sobre o objeto, ou seja, o corpus. Nesse sentido, o 

conceito é assim definido por Gregolin (2007, p. 161) ao dizer que: 

 

Em termos analíticos, o trajeto temático permite visualizar, no interior da 

dispersão do arquivo, momentos de regularidade, de sistematicidades que - 

embora instáveis – permitem a inteligibilidade de certas escolhas temáticas 

num dado momento histórico. Mais do que uma forma geral ou o “espírito 

de uma época”, os trajetos temáticos são feixes de relações e de 

deslocamentos. 
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No conceito de trajeto temático, é possível encontrar as regularidades e singularidades 

de sentido que povoam o discurso das materialidades escolhidas. É importante destacar que, 

devido à importância do futebol, e, principalmente, ao reconhecimento que a seleção 

conseguiu ao longo do tempo, há uma grande proliferação discursiva, assim, como não dá 

para cobrir o arquivo em sua totalidade histórica, faz-se necessário definir um trajeto que 

orientará a leitura do corpus. 

Para efeitos metodológicos, a pesquisa se mostra de caráter descritivo/interpretativo e 

de natureza qualitativa. O trabalho configura-se como analítico, seguindo os pressupostos 

teóricos da Análise do Discurso de linha francesa e inscrita na interface das pesquisas 

foucaultianas e pechetianas. Além dos estudos sobre identidade, no que se refere refletir uma 

identidade por pertencimento, sólida e outra fragmentada e fluida.  

Optamos por um método de pesquisa, o arqueológico, que busca a escavação dos 

discursos, neste caso a opção se deu pelo interesse nos discursos sobre o futebol brasileiro no 

acontecimento Copa do Mundo. Não buscaremos encontrar a origem dos discursos, nem 

tampouco encontrar o cerne ou coisa primeira, mas se debruçar sobre a historicidade dos 

objetos de saber, considerando-os ali mesmo no espaço de diversidade e dispersão e sob o 

imperativo das condições históricas que marcam sua emergência (REVEL, 2005). 

Para avançar na compreensão da problematização, optamos por uma determinada forma 

de fazer análise de discursos, a qual encontramos respaldo, primeiro, nas contribuições de 

dois filósofos franceses. Michel Pêcheux com as noções de sentido, memória discursiva e 

interdiscurso e Michel Foucault com as noções de discurso, sujeito, formação discursiva, 

acontecimento discursivo, entre outras e os procedimentos de controle discursivo interno e 

externo. Dessa forma, buscamos encontrar as regras de possibilidade do discurso, as vontades 

de verdade na construção dos discursos sobre a história do futebol brasileiro, nos enunciados 

das diferentes materialidades selecionadas.  

Em referência ao futebol brasileiro nos 120 anos de história, apoiamo-nos em autores 

como Guterman (2010) Sarmento (2013), Goussinsky e Assumpção (2014) e Helal e Cabo 

(2014), que mobilizam uma discussão sobre a historicidade do futebol brasileiro desde 1894. 

Sobre os estudos midiáticos, apoiamo-nos em Charaudeau (2010), Barbosa (2003) entre 

outros, buscando promover uma discussão que embasasse essa pesquisa, já que é a partir do 

aparato midiático que ela será desenvolvida, tendo no jornal “O Globo” a colheita do corpus. 

Assim, consideramos a mídia uma instância a partir da qual esse construto tem apresentado 

outras possibilidades de existência.  
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  No que concerne refletir sobre a identidade brasileira relacionada ao futebol, apoiamo-

nos em Bauman (2005) e Hall (2014), que discutem a concepção de identidade como um 

processo em construção, nunca visto como homogêneo e fixa; e em Viana (2002), Thiesse 

(1999), Vanucchi (1999) e Thompson (1998) ao discutirem a concepção de identidade 

enquanto sólida e por pertencimento.  

Outro autor que merece destaque em nossa pesquisa é Bourdieu (2007), com a ideia de 

capital simbólico, ao promover uma discussão sobre a honra e o reconhecimento, o que 

dialoga com nosso trabalho pelo fato de ser o futebol brasileiro reconhecido mundialmente 

como um símbolo do que é o futebol bem jogado. Por fim, ainda no que concerne as 

concepções teóricas de destaque, trabalhamos o conceito de cultura defendido por Eagleton 

(2000) e Adorno e Horkheimer (1985), de forma que esta categoria dialoga com a nossa 

proposta de pesquisa, no que cabe refletir sobre o futebol brasileiro como aspecto cultural do 

país.  

A estrutura de apresentação da pesquisa foi dividida em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo, Palavras iniciais: o início de um jogo discursivo, dividimos em três tópicos, 

procurando atender o que se espera de um trabalho acadêmico, no que concerne pensar uma 

introdução com apresentação do objeto de pesquisa, objetivos e metodologia.  

No segundo capítulo, Construindo as primeiras jogadas teóricas, apresentamos as bases 

teóricas da Análise do Discurso, que servirão de sustentação para as discussões discorridas na 

presente pesquisa, de modo a atentar para os caminhos os quais o trabalho seguirá.  

O terceiro capítulo, Mídia, identidade, cultura e capital simbólico: em campo um time 

de jogadas audaciosas, organizamos em três tópicos, no primeiro, abordamos a mídia como 

produtora de discursos, enfocando também conceitos como a espetacularização e o 

jornalismo; no segundo, tratamos das concepções de identidade, enquanto sólida e por 

pertencimento, como também vista como fragmentada e fluída; no terceiro, fazemos uma 

discussão sobre cultura, cultura de massa e capital simbólico.  

No quarto capítulo Uma rede discursiva sobre o futebol brasileiro: os passes para a 

construção identitária nacional e seguindo trajeto temático Copas do Mundo – ascensão, 

auge e queda – procuramos problematizar uma discussão sobre a construção da identidade 

brasileira, atrelada ao discurso sobre a Seleção Brasileira de futebol. Este capítulo está 

dividido em quatro tópicos, no primeiro, o foco é discutir o contexto histórico e emergência 

do futebol brasileiro desde 1894 até 1930; no segundo, daremos enfoque a uma discussão 

sobre a ascensão do futebol brasileiro e como este interferiu na formação da identidade 

nacional nas cinco primeiras Copas do Mundo; no terceiro, a discussão se volta para os quatro 
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títulos mundiais da Seleção: 1962, 1970, 1994 e 2002 no que denominamos de auge; e, no 

quarto tópico, mobilizaremos uma análise sobre os discursos da queda do futebol brasileiro e 

da identidade nos anos de 2013 e 2014.  

Nas considerações finais, intitulada Considerações finais: há prorrogação, sintetizamos 

os resultados da pesquisa e apresentamos como os discursos em torno da Seleção Brasileira 

estão atrelados à construção da identidade nacional.  

O jogo começou, os lances estão para acontecer, reforçamos o desejo de bons resultados 

no fim da partida/pesquisa.  
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CAPÍTULO II - CONSTRUINDO AS PRIMEIRAS JOGADAS TEÓRICAS 

 

Não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da origem; é 

preciso trata-lo no jogo de sua instância.  

(FOUCAULT, 2012, p. 31) 

 

2.1 O primeiro toque teórico 

 

Na epígrafe que abre este capítulo, vemos que a proposta foucaultiana não é buscar a 

origem dos discursos, mas sim entender como são dispersos e descontínuos. Tendo em vista 

que a proposta deste trabalho é buscar a historicidade discursiva sobre o futebol brasileiro 

relacionado à identidade, o que nos propomos não é buscar entender os discursos a partir da 

origem, mas discutir partindo da descontinuidade, das dispersões históricas que são possíveis 

de serem observadas nos discursos sobre o futebol brasileiro. Admitindo essa posição teórica, 

constituiremos este capítulo fundamentado nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso 

francesa (doravante AD), que segue na interface das ideias de Michel Pêcheux e de Michel 

Foucault.  

Visto que a linguagem e a história estão intimamente ligadas, a discussão se volta para 

os estudos da AD, porém, para entendermos sua constituição voltaremos à teoria que deu 

início aos estudos linguísticos. O ponto inicial se deu com Saussure, no que foi concebido 

como linguística estrutural, no início do século XX. Os estudos linguísticos passaram, ao 

longo dos anos, por momentos de efervescências teóricas, assumindo, assim, um papel 

importante para se consolidar como ciência da linguagem. A figura de Saussure é importante 

neste momento teórico, pois ele mobiliza uma “ruptura com a linguística comparatista de sua 

época, propondo uma abordagem não histórica, descritiva e sistemática”. (PAVEAU e 

SARFATI, 2006, p. 63). Saussure (2012) considera a língua como um sistema dividido na  

dicotomia língua e fala, sendo que ele deu prioridade por estudar a primeira, por ser 

homogênea, não optando por estudar aquela que tornaria os estudos mais complexos, já que a 

fala se apresenta como heterogênea.  

Para Saussure (2012, p. 22-23), “A língua, distinta da fala, é um objeto que se pode 

estudar separadamente”. Vemos que, para esse estudioso, a língua era estudada enquanto 

estrutura gramatical, não considerando os aspectos históricos e sociais. A língua não era vista 

pelo autor na sua relação com o mundo, e sim em uma estrutura interna ligada a um sistema 
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fechado em si, sem a presença do social. Os estudos saussurianos foram de suma importância 

para as futuras pesquisas linguísticas, tanto que serviram de pontes para o desenvolvimento 

dos estudos linguísticos seguintes. Gregolin (2004, p. 20) enfatiza que para Benveniste “o 

pensamento saussuriano é tão fundamental ao ponto de não haver um só linguista que não lhe 

deva algo”. 

Devido sua importância no cenário linguístico, a teoria estruturalista predominou até 

meados dos anos 1960, quando surgiram novas ideias no cenário francês. De acordo com 

Nascimento (2010), o método estruturalista ocasionou rupturas e deslocamentos que 

resultaram nas teorias pós-estruturalistas, que introduziram o sujeito no centro dos estudos e 

fizeram surgir diferentes abordagens, alicerçadas nas contribuições de alguns estudiosos, 

como Lacan, Althusser, Derrida, Foucault e Pêcheux. O pensamento desses estudiosos não era 

conceber a língua como homogênea. A ideia apresentada se baseava justamente em romper 

com os estudos estruturalistas e passar a ver uma nova forma de se discutir a linguagem. 

Nesse panorama, surgiu com destaque a Análise do Discurso em articulação com a história, a 

política e a ideologia.  

Dessa forma, no contexto intelectual e político francês discussões teóricas começaram a 

emergir, o que oportunizou a criação de grupos de estudos, dos quais, aqui interessa destacar 

o de Michel Pêcheux com a proposta de estudar o discurso. Assim, vemos que a Análise do 

Discurso desde o seu início se caracterizou por um viés de ruptura de toda uma conjuntura 

política e epistemológica e pela necessidade de articulação com outras áreas das ciências 

humanas, especialmente a linguística, o materialismo histórico e a psicanálise. Maldidier 

(2003, p. 17) chamou este momento de “uma aventura a várias vozes”, porque o grupo era 

composto por filósofos, linguistas, historiadores e matemáticos que buscavam, naquele 

momento histórico, inovações teóricas para os estudos linguísticos.  

Com isso, no fervor das ideias desse grupo, surgiu a Análise do Discurso. Pêcheux fez a 

releitura de Saussure e propôs uma teoria que se pautasse em uma leitura não particular, mas 

que fosse algo que acrescentasse aos aspectos epistemológicos para a língua, o sujeito e a 

história. O autor propunha uma nova forma de ver e estudar a língua. Segundo Mussalin 

(2001, p. 105), uma “ruptura epistemológica, que coloca o estudo do discurso num outro 

terreno em que intervêm questões teóricas relativas à ideologia e ao sujeito”. Assim, Pêcheux 

preocupa-se não simplesmente uma superação dos estudos até então desenvolvidos por 

Saussure, em que o autor fazia a dicotomia língua e fala, mas sim com o sentido do discurso. 

Ele retoma a dicotomia linguística na qual a língua é tratada como sistêmica e abstrata e a fala 

varia de acordo com os falantes e as situações de comunicação, inscrevendo-a em um outro 
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terreno, não concebendo nem o sujeito nem os sentidos como individuais, mas sim como 

históricos e ideológicos.  

 Essa questão aponta para o objeto de estudo da AD, o discurso, compreendido por 

Pêcheux (2014, p. 81) como “efeito de sentido entre os interlocutores”. Desse modo, a AD 

surge como teoria que propõe uma leitura discursiva, observando o sentido na relação com as 

condições de produção, que sinalizam a historicidade. Neste primeiro momento da AD, o 

discurso é visto como um nó em que se cruzam questões advindas da língua articulando-se 

com o sujeito e a historicidade, e assim permeando as condições de produção.  

O acontecimento que marca o surgimento da AD nos estudos linguísticos é a publicação 

por Pêcheux do livro Análise Automática do Discurso, no ano de 1969, permitindo assim se 

ver e discutir novos horizontes para os estudos discursivos. Gregolin (2003, p. 7) fala em 

“Epistemologia da linguística”, segundo a qual houve um corte dos estudos saussurianos, e 

Pêcheux passou a analisar as condições de possibilidades dos discursos e dos processos 

discursivos.  Foi um período em que o autor se mostrava fortemente influenciado por Louis 

Althusser, que, a partir da releitura da obra de Marx, propôs as teses sobre os Aparelhos 

Ideológicos do Estado. O surgimento da AD se deu num momento de efervescência política 

na França, na década de 1960, onde muitos dos estudiosos do grupo pecheutiano eram do 

partido comunista francês. Nesse contexto histórico, a AD inscreve-se num terreno em que o 

estruturalismo, psicanálise e o materialismo começam a dialogar. Gregolin (2006, p. 32) diz 

que: 

 

Quando as três teorias se encontram (psicanalítica, marxista, linguística) 

Criou-se um efeito subversivo, que trazia a promessa de uma revolução 

cultural. No contexto político dos anos 60, o efeito subversivo estruturalista 

ultrapassou o quadro universitário e a teoria e a literatura tornaram-se 

lugares de intervenção ideológica, afetando o conjunto do campo sócio 

político. Instaurou-se, dento da análise do discurso, um trabalho do 

significante no registro político, visando uma nova maneira de ouvir a 

política.  

 

A junção dessas áreas do saber está na base do desenvolvimento da AD, sendo este 

encontro teórico e político uma forma de explicar o entrecruzamento entre a língua e a 

história. O objetivo da AD com a junção dessas três áreas era detectar os diferentes processos 

de reprodução social do poder hegemônico através da linguagem, que, a princípio, estava 

muito ligado a políticas partidárias francesas.  

Porém, mesmo com todas as novas descobertas teóricas discursivas ligadas às propostas 

do grupo de estudo Pecheutiano, a Análise do Discurso não se apresenta como uma teoria 
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pronta e acabada. Ao longo dos anos foi se (re)constituindo até chegar a ser reconhecida como 

tendo três épocas distintas (AD-1, AD-2 e AD-3), nas quais o modelo teórico-metodológico 

foi se reformulando e aperfeiçoando para dar conta das novas inquietações do discurso em 

contextos de transformações sociais vivenciadas nas décadas de 1960, 1970 e 1980 

(NASCIMENTO, 2010). É o que veremos na sequência quando trataremos as três épocas da 

Análise do Discurso. Sendo esse percurso necessário para compreender os desdobramentos da 

teoria, como também a entrada das ideias de Foucault nos estudos da AD.  

A primeira fase da AD teve início em 1969 com Michel Pêcheux que, fazendo releitura 

de Saussure, concebe uma nova forma de pensar a AD e passa a inscrever o discurso como 

objeto de análise. Segundo Maldidier (2003, p. 21), “o discurso deve ser tomado como um 

conceito que não se confunde nem com o discurso empírico sustentado por um sujeito nem 

como o texto”. A proposta do autor ultrapassava o que se tinha visto até então na proposta 

saussuriana, seus estudos avançavam no sentido de que a nova teoria, a AD, buscava, nos 

discursos, uma articulação da língua com a história. A autora faz uso de uma metáfora ao 

dizer que o discurso em Pêcheux era tido como um verdadeiro nó. Não sendo, portanto, 

jamais como um objeto primeiro ou empírico, e sim um lugar teórico em que se encontram os 

grandes temas sobre a língua, a história e o sujeito (MALDIDIER, 2003).   

A preocupação de Pêcheux no primeiro momento da AD era estabelecer uma ligação 

entre o discurso e a prática política interpelada pela ideologia, haja vista o momento político e 

social que passava a França na década de 60. Assim, sua proposta foi introduzir a ideia de um 

sujeito interpelado pela ideologia, ou seja, um sujeito assujeitado. Essa prática de Pêcheux 

parte da influência que ele recebe de Althusser, este último tendo feito a releitura de Marx 

sobre aparelhos ideológicos e assujeitamento. No que concerne pensar as ideias de ideologia e 

assujeitamento, Pêcheux (2014, p. 162) diz que: 

 

A modalidade particular do funcionamento da instância ideológica quanto à 

reprodução das relações de produção consiste no que se convencionou 

chamar interpelação, ou o assujeitamento do sujeito como sujeito ideológico, 

de tal modo que cada um seja conduzido, sem se dar conta, e tendo a 

impressão de estar exercendo sua livre vontade, a ocupar o seu lugar em uma 

outra das duas classes sociais antagonistas do modo de produção.  

 

Nas palavras do autor, o sujeito é interpelado e assujeitado pela ideologia, pelas lutas de 

classe e pelas posições ideológicas que ocupa, ou seja, o sujeito não é dono do seu dizer e 

nem tem consciência do que enuncia. Ao enunciar, o faz partindo de um lugar, de uma 
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conjuntura ideológica dada, pois o discurso para Pêcheux, só faz sentido de estiver perpassado 

por uma ideologia.  

Segundo Pêcheux (2014), neste primeiro momento da AD, havia uma relação muito 

próxima entre discurso, ideologia e formação discursiva (FD). Para o autor, uma formação 

ideológica apresenta representações que não são nem individuais nem universais, mas que se 

relacionam as posições de classes. Nesse ínterim, quando se pensa o discurso e a ideologia 

proposta por Pêcheux não tem como identifica-los, mesmo que o primeiro seja visto como um 

dos aspectos materiais de uma materialidade ideológica. Dito de outro modo, uma espécie 

discursiva pertence a uma ideologia e comporta necessariamente uma ou mais formações 

discursivas que se interligam em uma rede discursiva.  

Ainda nesse entrelaçamento de conceitos propostos por Pêcheux, na primeira fase da 

AD, ele pensa uma formação discursiva derivando sempre de condições de produção. 

Segundo Maldidier (2003, p. 23) “a referência às condições de produção designa a concepção 

central do discurso determinado por um „exterior‟, como se dizia então, para evocar tudo o 

que, fora a linguagem, faz que um discurso seja o que é: o tecido histórico-social que o 

constitui”. Ao enunciar, o sujeito o faz partindo do lugar que fala, das condições de produção, 

das formações discursivas e ideológicas que lhe são empregadas. Nesse sentido, Maldidier 

(2003) assegura que é impossível analisar um discurso como analisaria um texto, pois, em 

verdade, é preciso referi-los a um conjunto de discursos possíveis, partindo sempre das 

condições de produção que foram empregados.  

No período que vai de 1976 a 1979, no que ficou denominado de AD2 a ideia de 

homogeneidade advinda da AD1 começa a dar sinais de ineficácia para o objeto de estudo 

proposto, ou seja, o discurso. De acordo com Pêcheux (2014), a noção de formação discursiva 

faz explodir a ideia de máquina estrutural fechada em si. Esse momento de mudança se deu 

porque o dispositivo de FD estava em paradoxal relação com o exterior, exatamente porque 

uma FD não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente invadida por elementos 

que vêm de outros lugares, ou seja, de outras formações discursivas, ao que Pêcheux (2007) 

denominou de pré-construído.  

Apesar dos avanços no campo teórico da AD, Pêcheux neste momento ainda se mostra 

vinculado aos estudos althusserianos, retomando a ideia de interpelação ideológica e de 

assujeitamento. Segundo Gregolin (2007, p. 69), “acentuando, mas claramente, o caráter 

contraditório, desigual do assujeitamento e o fato de que os aparelhos ideológicos não só 

reproduzem, mas também transformam as relações de produção”.  
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É, também, na segunda fase da AD que a noção de interdiscurso é introduzida para 

mostrar que os discursos estão em relação com outros discursos, com outras formações 

discursivas. Pêcheux (2014, p. 310) diz que “a noção de interdiscurso é introduzida para 

designar „o exterior especifico‟ de uma FD enquanto este irrompe nesta FD para construí-la 

em lugar de evidência discursiva, submetida à lei da repetição estrutural fechada”. É um 

momento em que o fechamento da máquina discursiva é conservado, ao mesmo tempo em que 

se mostra paradoxal e que os discursos podem ir além do exterior e do interior.  

Embora os estudos tenham sido desenvolvidos no campo da AD, não há como pensar 

uma teoria como pronta e acabada, principalmente quando se utiliza o discurso como objeto 

de estudo. Foi assim, passando por reformulações que se chegou à terceira fase da AD, 

marcada por deslocamentos teóricos e por novas articulações entre os anos de 1980 a 1983, 

num momento visto como a fase das desconstruções. É um período em que novas ideias 

foram introduzidas e outras aperfeiçoadas.  

São essas movências que apontam os novos rumos que a Análise do Discurso toma nas 

décadas seguintes. É neste momento de deslocamentos que há um diálogo com Michel 

Foucault. Em se tratando de dois filósofos, como Pêcheux e Foucault, muitos dos diálogos 

envolveram as lutas ideológicas dos anos 1960 a 1970 na França, das diferentes leituras que 

ambos fizeram das propostas marxistas, das diferentes maneiras que se relacionaram com a 

esquerda política.  

Com isso, a inserção de Foucault, se dá, segundo Gregolin (2006), através dos estudos 

de Courtine, mais especificamente no trabalho sobre a história das práticas comunistas. 

Através da análise da heterogeneidade constitutiva de sua discursividade, Courtine realiza sob 

o enfoque do conceito de formação discursiva uma a análise do interdiscurso e das 

heterogeneidades. Partindo da ideia de formação discursiva de Foucault, Courtine, fazendo 

releitura do livro Arqueologia do Saber, critica a noção de formação discursiva, presente nas 

duas primeiras fases e passa a concebê-la como “fronteiras que se deslocam” 

(NASCIMENTO, 2010, p. 36).  

Diante dos deslocamentos teóricos na AD, Pêcheux reconhece que é preciso “quebrar os 

espelhos” que dominaram as primeiras fases da AD. Segundo Gregolin (2008), essa pretensão 

é efeito de questões históricas, envoltas sobre a crise do marxismo, que se instalava na França 

naquele momento.  O deslocamento foi possível pela separação que se instala entre ciência e 

política perante todos os acontecimentos vivenciados pelos franceses naquele momento 

histórico.  
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Como é sabido, no primeiro momento, Pêcheux estava fortemente influenciado pelas 

questões que o ligavam ao Partido Comunista Francês, de modo que a ideologia tinha sido 

trazida para o centro da discussão. Todavia, com a quebra dos espelhos, a visão do autor se 

amplia e há abertura para o encontro com a Nova História e para os discursos do cotidiano, 

promovendo assim uma maior abrangência para os corporas de análise. Essa aproximação 

com a Nova História se deu a partir dos estudiosos como: Jacques Le Goff, Pierre Nora, 

Michel de Certeau, Emmanuel Le Roy Ladurie, Georges Duby, entre outros.  

Até então, o que se via nos estudos da história tradicional eram as ideias de 

continuidade, causalidade e uma crença na verdade do documento. Com a abertura para as 

ideias desses historiadores, a AD ganhou novos caminhos, haja vista que a Nova História 

possibilitava deslocamentos e um tratamento a uma história serial, definida a partir de um 

conjunto heterogêneo de relações em favor das descontinuidades dos acontecimentos. Para 

Burke (1992, p. 11) “a base filosófica da nova história é a ideia de que a realidade é social ou 

culturalmente constituída”.  

A partir da articulação de Pêcheux com as ideias desses autores edifica-se a AD, que 

atualmente constitui-se como campo de investigação teórica de diferentes discursos. Segundo 

Santos (2012, p. 32), é nesse período que “a história passa, então, a ser entendida como 

produto do trabalho de sujeitos que enunciam a partir das próprias posições sociais e políticas 

que ocupam”. É com esse espaço discursivo da terceira fase da AD que nosso trabalho 

dialoga, buscando analisar as descontinuidades e os deslocamentos dos discursos sobre o 

futebol brasileiro para construção da identidade nacional.  

Pensar a AD como um movimento de emergência e de recepção teórica no Brasil, é 

trazer a figura de Carlos Henrique Escobar, no período de 1962 a 1974. Com este autor, a AD 

encontra um contexto inesgotável que lhe permite conhecer uma inscrição teórico-

metodológica cabível e bem simbólica. Sua proposta, segundo Kogawa (2009) tinha como 

objetivo empreender uma leitura materialista, assim como propunha a linguística saussuriana, 

no sentido de desvinculá-la da apropriação estruturalista que dela se fez. A importância do 

projeto de Escobar consiste no fato de tomar a Linguística, partindo do marxismo, como um 

campo para compreensão da ideologia. Assim, para o autor, a materialidade linguística é um 

dos modos de se veicular a ideologia dentre os vários possíveis.  

Os estudos sobre a AD no Brasil, têm em Eni Orlandi, no final da década de 1970, outro 

nome que é considerado pelos pesquisadores como sendo precursor da teoria no país. Para 

Ferreira (2007, p. 11), é com a autora que a teoria “vai ganhando corpo e se 
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institucionalizando através dos docentes e pesquisadores que formados, retornam a suas 

origens e iniciam a organizar seus próprios grupos de pesquisa”. 

De todo modo, os dois autores, Escobar e Eni Orlandi, foram de estrema importância 

para o desenvolvimento da AD no Brasil. Em solo brasileiro, os estudos discursivos se 

desenvolvem tomando uma multiplicidade de objetos que acenam para uma análise do 

discurso brasileira. Assim, a teoria que iniciou com Pêcheux, e que se consolidou com o 

diálogo com outros autores, tem no Brasil uma abrangência de estudos de uma forma muito 

heterogênea.  

A seguir, tendo em vista, a linha teórico-analítica da Análise do Discurso francesa, 

direcionamos nosso olhar para algumas categorias analíticas que nos subsidiará no decorrer 

do trabalho, que são: discurso, sujeito, sentido, enunciado, função enunciativa, formação 

discursiva, interdiscurso, memória discursiva e acontecimento discursivo. Também 

mobilizaremos uma discussão das ideias foucaultianas sobre controle discurso, tanto externo: 

interdição, exclusão e vontade de verdade; como também controle discursivo interno: 

comentário, autor e disciplina. Partimos dessas categorias porque acreditamos que uma 

pesquisa precisa de uma caixa de ferramentas para sua construção.  

 

2.2 Iniciando as jogadas categóricas: discurso, sujeito e sentido  

 

Estes primeiros lançamentos teóricos: discurso, sujeito e sentido configuram-se como 

um importante pilar de sustentação da AD, exatamente por possibilitar trabalhar com o 

deslize, com a falha e com o entrecruzamento discursivo. Os três apresentam-se como capazes 

de construir verdade e instaurar disputas nos diferentes espaços discursivos.  

Desse modo, em nosso trabalho escolhemos mostrar como a concepção de discurso 

passou ao longo dos estudos da AD por reformulações. Desde o surgimento, Pêcheux 

defendeu que o seu processo de constituição se dá a partir da ativação das práticas 

interdiscursivas ligadas ao fenômeno linguístico e social que se articulam para a construção 

dos sentidos. Nessa perspectiva teórica, Maldidier (2003, p. 15) diz que, para Pêcheux, o 

discurso era “um verdadeiro nó. Não é jamais um objeto primeiro ou empírico. É o lugar 

teórico em que se intrincam literalmente todas as suas grandes questões sobre a língua, a 

história, o sujeito”.  

Seguindo ainda esta perspectiva pecheutiana, o discurso é visto como histórico e social, 

e precisa de uma exterioridade para fazer sentido. Segundo Fernandes (2008, p. 13), o 

“discurso implica uma exterioridade à língua, encontra-se no social e envolve questões de 
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natureza não estritamente linguística”. Entendemos, dessa forma, que o discurso está ligado 

ao momento histórico, social que a sociedade vive. Foi assim que, estando a França passando 

por um momento político, na década de 60, Pêcheux propõe estudar o discurso do manifesto 

do partido comunista francês. 

Diante da discussão que aponta para o fato de que o discurso precisa de uma 

exterioridade para ter sentido, outro aspecto também é fundamental para se pensar a noção de 

discurso é que ele precisa de uma materialidade, pois, mesmo sendo exterior à língua, ele 

precisa dela para existir, e materializar-se em forma de texto, de imagens, dando-lhe 

sustentação. Ainda de acordo com Fernandes (2008, p. 13), “o discurso não é língua(gem) em 

si, mas precisa dela para ter existência material e/ou real”. 

Destarte, o discurso nunca é fixo, pelo contrário,  está em constante movimento, 

acompanhando as condições sociais nos diferentes momentos históricos da sociedade. 

Relacionado a isso, Orlandi (1999, p. 15) diz que “a palavra discurso, etimologicamente, tem 

em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. Prática de linguagem: com o 

estudo do discurso observa-se o homem falando”. Tendo em vista, segundo a autora, que 

discurso é algo em curso, numa movimentação constante, o que hoje é dito, amanhã pode ser 

dito de outra forma, com outro sentido, a depender do lugar social e histórico.  

Para Pêcheux o discurso é um processo ideológico que não pode ser concebido sem 

levar em consideração as suas condições de produção e seu processo de significação. Porém, 

para o nosso trabalho, a discussão volta-se para uma reflexão dos discursos como 

descontínuos e dispersos, o que dialoga com a concepção foucaultiana ao dizer que o discurso 

provém de uma mesma formação discursiva, e estando ligadas as questões da exterioridade e 

da história. Assim, Foucault (2012, p. 143) diz que: 

 

Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se 

apoiam na mesma formação discursiva; ele não forma uma unidade retórica 

ou formal, indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou utilização 

poderíamos assinalar (e explicar, se for o caso) na história; é constituído de 

um número limitado de enunciados para os quais podemos definir um 

conjunto de condições de existência.  

 

Dessa forma, segundo Foucault (2012), o discurso é visto como não repetível, já que ele 

é histórico, oportunizando-o pensar como descontínuo, disperso e apresentando rupturas. Ao 

analista, cabe analisar o discurso a partir da premissa de como e por que emergiu determinado 

discurso em um tempo específico, pois ele é de parte a parte histórico e descontínuo e não 

ligado ao surgimento.  
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Foucault (2012, p. 31), ainda falando de discurso, diz que “é preciso estar pronto para 

acolher cada momento do discurso em sua irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em 

que aparece e nessa dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, 

transformado, apagado”. Entendemos, assim, seguindo as ideias do autor, que são as 

transformações que acabam possibilitando a compreensão da produção dos discursos que são 

marcados por diferentes momentos e por sua dispersão.  

Desse modo, o discurso é efeito de um jogo de relações, o que possibilita que diversos 

sentidos sejam construídos.  Esta compreensão de discurso oportuniza-nos a discussão de 

outra categoria também relevante para os estudos da AD: a concepção de sentido. Este é visto 

como escorregadio e em fuga, não apresentando jamais um único sentido, mas efeitos de 

sentidos. Gregolin (2001, p. 9) afirma que “o sentido é efeito dos processos discursivos que 

envolvem os sujeitos com os textos e ambos com a história”.  

Sobre sentido, entendemos que ele é disperso, pois numa ação discursiva mostra a 

dispersão do sujeito, ou seja, ao mesmo tempo em que o sujeito se acha, ele se perde, 

exatamente porque o sentido não é único, mas está ligado a diferentes práticas discursivas e, 

consequentemente, a diferentes possibilidades de emergência. O sentido também se mostra 

exterior, tendo em vista que as palavras são marcadas pela história, ou seja, o sentido não está 

na materialidade linguística. A língua, para significar, se inscreve na história e não pode ser 

fechada ou escondida. Desse modo, recorreremos a Gregolin (2001, p. 9) ao dizer que: 

 

Como alçapões, os textos capturam e transformam a infinitude dos sentidos 

em uma momentânea completude. Só por instantes, até que o leitor, 

perseguindo as pegadas inscritas na materialidade textual, na prática da 

intepretação, devolve-lhes sua natural incompletude e eles alçam voo, 

novamente, devolvidos à agilidade das asas que os suspendem. Inseridos na 

história e na memória, cada texto nasce de um permanente diálogo com 

outros textos; por isso, não havendo como encontrar a palavra fundadora, a 

origem, a fonte, os sujeitos só podem encontrar os sentidos no pleno voo.   

 

É preciso ao analista buscar os vários sentidos de um discurso, as possibilidades que 

surgem a partir da história, das condições de produção dos discursos, considerando, como a 

autora diz, que cada texto nasce de um constante dialogo com outros textos. Assim, a 

construção de sentido é fruto das relações históricas que perpassa o jogo da língua em um ir e 

vir de dizeres.  O sentido de um enunciado não é algo em si mesmo, com sentido próprio, e 

sim ligado a um feixe de outros dizeres, ligado a um processo sócio histórico, não sendo 

fixos, mas partindo das condições de produção, da exterioridade, das questões sociais as quais 

está empregado.  
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Ligada à história e ao social está também a noção de sujeito para a Análise do Discurso. 

Cabe salientar que a noção de sujeito tratada na AD não é de um sujeito físico, como 

discutido por outras teorias, mas sim um sujeito social. Desse modo, em Pêcheux, no que 

ficou denominado AD1, o sujeito era visto como assujeitado, com a ilusão de ser a fonte, a 

origem do seu dizer e marcado pelas questões ideológicas. De acordo com Pêcheux (2014, p. 

307), “os sujeitos acreditam que utilizam seus discursos quando na verdade são seus servos 

assujeitados, seus suportes”. Nesta primeira fase, o sujeito era submetido à maquinaria 

discursiva, eram discursos fechados em si, nos quais o sujeito se autointitulava dono do dizer.  

Com as movências que ocorreram no percurso teórico dentro das três fases da AD, o 

sujeito passou a ser visto como historicamente constituído, sobre o que lhe é exterior. Desse 

modo, os estudos de Foucault passam a ganhar força nos estudos da AD, de forma que, ao 

teorizar sobre a constituição dos saberes nas ciências humanas, o faz enfocando as questões 

relativas ao discurso. O autor considera o sujeito como centro da discussão, com a visão que é 

preciso fazer emergir a figura do sujeito inserido na rede histórica e na trama discursiva.  

Com isso, Foucault sinaliza, nos seus estudos, uma perspectiva de sujeito que se 

distancia da ideia de sujeito cartesiano, racional e consciente, e passa a conceber o sujeito 

como função, lugar no discurso, ou seja, “heterogêneo em sua própria constituição e, por isso 

mesmo fragmentado, cindido [...]”, como bem afirma Coracini (2007, p. 17). Em outras 

palavras, pode-se dizer que é uma função vazia que pode ser exercida por indivíduos 

diferentes, ou por um mesmo indivíduo, que pode assumir diferentes posições sujeito.   

Nesses termos, parte-se de uma ideia de sujeito em construção, que se molda 

dependendo da situação que está inserido. Nesse sentido, Santos (2012, p. 39) diz que: 

 

Neste terreno, o sujeito é entendido com uma posição no discurso e, dessa 

forma não pode ser enquadrado em categorias e grades, não é passível de ser 

padronizado, homogeneizado, e não pode ter seus movimentos de produção 

de sentidos quantificados, mensurados e previstos.   

 

Assim sendo, um sujeito que se constitui por meio do que é histórico-social, ou seja, um 

sujeito que não é dado a priori, mas se constitui no limiar de práticas e discursos. Segundo 

Revel (2005, p. 84), “o desafio é, portanto, ao contrário das filosofias do sujeito, chegar a uma 

análise que possa dar conta da constituição do sujeito na trama histórica”. 

Foucault (2012) assegura que o discurso não é uma manifestação majestosa de um 

sujeito que pensa e que conhece o que diz, pelo contrário, ele pensa a descontinuidade e a 

dispersão que este sujeito tem em relação a si mesmo. Sendo a exterioridade o que marca os 
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seus diversos lugares discursivos, exatamente por permitir um ir e vir nas teias discursivas, 

pois é no social que se define as posições sujeito. Nesse sentido, Fernandes (2008, p. 78) diz 

que “o sujeito é produzido nas relações discursivas”.  

A discussão sobre discurso, sentido e sujeito foi necessária para a formulação teórica 

desta pesquisa, tendo em vista que servirá de ponte para as análises do capítulo quatro. Assim, 

considerando a importância dessas categorias da AD, no próximo tópico daremos 

continuidade com os estudos, tratando dos conceitos foucaultianos de enunciado e de função 

enunciativa.  

 

2.3 O toque de classe no meio de campo: enunciado e função enunciativa 

 

No que se refere a enunciado e função enunciativa, em Foucault, é oportuno dizer que 

sua articulação com os estudos da AD visa mostrar a importância desses conceitos e suas 

contribuições, principalmente no que diz respeito à força teórico-metodológica para esse 

trabalho. Não se pensa uma teoria sem pensar uma metodologia, assim, a teorização do que 

seja enunciado e função enunciativa possibilita refletir sobre a constituição de um corpus de 

análise.  

 A noção de enunciado, dentre todas as contribuições foucaultianas para os estudos da 

AD, é vista como fundamental. Nesse sentido, corroboramos com o pensamento de Gregolin 

(2004, p. 24) ao dizer que “o enunciado é a unidade elementar do discurso”. No livro A 

arqueologia do saber, Foucault dedica todo capítulo III, cujo título é O enunciado e o 

arquivo, a discutir a constituição dos saberes na história das ciências humanas e procura 

mostrar como um determinado enunciado entra nas tramas do discurso. Diante da inquietação 

descrita na obra, uma das perguntas centrais no que se refere às condições de possibilidades 

do discurso foi à indagação feita pelo estudioso de “como apareceu determinado enunciado e 

não outro em seu lugar” (FOUCAULT, 2012, p. 33).  

De acordo com os estudos foucaultianos, a definição de enunciado se faz em oposição 

aos conceitos de proposição, frase e atos de linguagem. Sobre proposição, entendemos que o 

enunciado está no plano do discurso, não podendo ser colocado à prova do que seja 

verdadeiro ou falso, como a proposição, pois, verdadeira ou falsa será sempre uma 

proposição, não sendo um recurso ao referente que fará isto mudar.  Foucault (2012, p. 97) 

“diz não acreditar que a condição necessária e suficiente para que haja enunciado seja a 

presença de uma estrutura proposicional definida, e que se possa falar de enunciado todas às 

vezes em que houver proposição e apenas neste caso”.  
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Outra oposição é entre enunciado e frase, pois aquele não é visto como uma estrutura 

linguística canônica, como acontece com a frase, por exemplo, em português temos (sujeito-

verbo-predicado). Dessa forma, de acordo com Foucault, não é possível definir o enunciado 

pelos caracteres gramaticais de uma frase, uma vez que: 

 

Em muitos casos, elas só podem produzir seu sentido pela relação com o 

contexto (seja porque compreendem elementos “Dêiticos” que remetem a 

uma situação concreta; ou porque fazem uso de pronomes, em primeira ou 

segunda pessoa, que designam o sujeito falante e seus interlocutores; ou 

ainda porque se servem de elementos pronominais ou de partículas de 

ligação que se referem a frases anteriores ou futuras); mas o fato de que seu 

sentido não possa ser concluído não impede que a frase seja gramaticalmente 

completa e autônoma. (FOUCAULT, 2012, p. 117).  

 

Assim, de acordo com o autor, vemos como a ideia de enunciado e frase mostra sua 

grande diferença, visto que a frase se apresenta ligada principalmente às questões de ordem 

linguísticas e o enunciado no plano do discurso.  

No que se refere ao enunciado e aos atos de linguagem o autor apresenta que “a que se 

parece mais verossímil”. A proposta é pensar que existe um enunciado sempre que se possa 

reconhecer um simples ato de formulação enunciativa. De acordo com Gregolin (2004, p. 25) 

“diferentemente das pesquisas pragmáticas da filosofia analítica inglesa, não propõe procurar 

o ato material ou a intenção do indivíduo que está realizando o ato (convencer; persuadir etc.) 

ou o resultado obtido”. A discussão foucaultiana volta-se para o fato de indagar por que 

surgiu um enunciado e não outro em circunstâncias determinadas, ou seja, os enunciados 

surgem a partir de uma dada conjuntura, sem intenções predefinidas.  

Diante das três oposições citadas acima, entendemos que o enunciado não se mostra no 

mesmo nível que a língua. Foucault (2012, p. 103) afirma que “língua e enunciado não estão 

no mesmo nível de existência; e não podemos dizer que há enunciados como dizemos que há 

línguas”. O autor cita o exemplo de uma máquina de escrever que, enquanto em si não 

constitui enunciados, porém quando se escreve em uma página seguindo as regras da língua 

tornam-se enunciados. Foucault (2012, p. 104) acrescenta ainda que: 

 

o enunciado não é uma unidade do mesmo gênero da frase, proposição ou 

ato de linguagem. Mas que em seu modo de ser singular (nem inteiramente 

linguístico, nem exclusivamente material) ele é indispensável para que se 

possa dizer se há ou não frase, proposição, ato de linguagem. 
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Dessa forma, o enunciado não pode ser visto somente como tendo uma relação 

gramatical, lógica ou semântica. É preciso descrever o exercício da função enunciativa, a 

partir de sua constituição. Ao tocar no solo do enunciado, o autor o marca definindo-o como 

relacionado aos seus possíveis correlatos imediatos atos de fala, proposição e a frase ligando-

o a uma função do discurso: a função enunciativa.  

Foucault (2012, p. 105) diz que o enunciado não é “uma unidade, mas sim uma função 

que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com 

conteúdos possíveis concretos, no tempo e no espaço”. Tendo em vista que o enunciado só 

pode ser compreendido a partir de sua inscrição na função enunciativa, sendo o enunciado 

visto como algo não repetível, enquanto a função enunciativa é vista como repetível. Assim, 

Foucault traz quatro características que mostram como o enunciado está ligado à função 

enunciativa: “o enunciado está ligado a um referencial; mantem com o sujeito uma relação 

determinada; possui um domínio associado e tem uma existência material, diferente daquela 

da enunciação” (SANTOS, 2012, p. 42).  

A primeira característica da função enunciativa é a que um enunciado está ligado a um 

referencial. Foucault (2012, p. 108) diz que “é preciso saber a que se refere o enunciado, qual 

é seu espaço de correlações, para poder dizer se uma proposição tem ou não um referente”. 

Em outras palavras, pode-se dizer que o enunciado só tem sentido a partir do momento que é 

sabido qual o seu referente, ou seja, de onde surgiu a quais condições sociais e históricas, 

culturais ele se refere. Sendo possível dizer que por mais que uma frase não seja significante 

ela está relacionada a alguma coisa quando for enunciada. Foucault (2012) ainda assinala que 

o enunciado está ligado a um referencial que não é constituído de coisas, de fatos, de 

realidade ou de seres, mas de leis de possibilidades, regras de existência enunciativas.  

A segunda característica descrita por Foucault é a de que o enunciado mantém com o 

sujeito uma relação determinada. Para existir, o enunciado precisa de um sujeito, que não é 

necessariamente o indivíduo que enunciou. Nesses termos, Foucault (2012, p. 116) diz que 

“descrever uma formulação enquanto enunciado não consiste em analisar as relações entre o 

autor e o que ele disse (ou quis dizer, ou se disse sem querer), mas em determinar qual é a sua 

posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para ser seu sujeito”. A partir dessa afirmação, 

pode-se dizer que o sujeito, ao enunciar, o faz partindo da sua posição de sujeito.  

A terceira característica da função enunciativa é que o enunciado possui um domínio 

associado. Foucault (2012) diz que “um enunciado tem sempre margens povoadas por outros 

enunciados”, ou seja, apresenta e é constituído por séries de outras formulações às quais o 

enunciado se refere, seja para repeti-las, modificá-las ou adaptá-las. Assim, o enunciado 
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estabelece relações entre proposições imersas no tempo e materializadas em diferentes 

momentos da história, o que faz dele algo diferente de um simples signo linguístico. Pode-se 

dizer, então, que o enunciado compõe um campo enunciativo com outros que o seguem e o 

precedem, tendo em vista que suas margens são povoadas por outros enunciados, por isso, 

não se pode considera-lo como neutro, mas sempre mantendo relações.  

Por fim, a última característica da função enunciativa refere-se à materialidade, já que o 

enunciado precisa de uma materialidade para ser exposto, e não necessariamente precisa ser 

linguístico. Para Foucault (2012, p. 123), a materialidade “é constitutiva do próprio 

enunciado: o enunciado precisa de uma substância, um suporte, um lugar e uma data”. É a 

partir dessa premissa que o enunciado abre margem para os vários sentidos que a linguagem 

possibilita. Ao enunciar algo, o sujeito, apesar de partir de outros enunciados, jamais será 

considerado o mesmo enunciado, ele pode estar inscrito na mesma materialidade, porém os 

sentidos serão outros.  

Dessa maneira, as materialidades midiáticas, que propomos como corpus deste trabalho, 

dialogam com as categorias de enunciado e função enunciativa, na medida em que ao 

discursivizar sobre o futebol brasileiro, desde a década de 1930, a língua e a história se 

fundem na construção de sentidos de forma constitutiva. A função enunciativa possibilita a 

imersão do enunciado em uma rede discursiva, na qual o discurso sobre o futebol brasileiro 

produz visibilidades e dizibilidades que possibilitaram, por sua vez, a construção discursiva 

identitária do futebol brasileiro. 

Todas as retomadas históricas são possíveis a partir de um jogo discursivo que em certo 

momento emergiu na mídia e possibilitou diferentes enunciados. No próximo tópico, 

trataremos das concepções de formação discursiva, interdiscurso e memória discursiva, 

procurando evidenciar como os discursos se apresentam relacionados a outros por meio da 

linguagem.  

 

2.4 Formação discursiva, interdiscurso e memória discursiva: um jogo de retomadas 

históricas 

 

As reflexões em torno da história nos remetem a pensar como ela está em consonância 

com as ideias de descontinuidade, dispersão e não linearidade, propostas por Foucault ao 

pensar as relações discursivas. Articulada a isso, vemos como a história se mostra 

intimamente relacionada a alguns conceitos que são de grande relevância para os estudos da 

AD, como formação discursiva, memória discursiva e interdiscurso.  
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Certamente um dos conceitos mais caros para a AD é o de formação discursiva que, ao 

longo dos estudos, foi passando por diferentes momentos teóricos. Há quem considere este 

conceito com “dupla paternidade” (FERNANDES, 2012), tendo em vista que foi criado por 

Michel Foucault, mas Pêcheux toma de empréstimo inserindo nele a preocupação com a 

ideologia, ou seja, os sujeitos enunciam de um lugar marcado ideologicamente. Nesse sentido, 

Pêcheux (2014, p. 160) diz que:   

 

aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição 

dada, numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, 

determina o que deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um 

sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa etc.).  

 

Na visão do autor, ao ter uma formação ideológica, o sujeito parte dessa estratégia que é 

determinada por um grupo e isso determina o que deve e pode ser dito, tendo em vista que o 

sujeito para Pêcheux é marcado ideologicamente. 

Tendo essa posição teórica Pecheutiana, voltada para a ideologia, entendemos que há 

um distanciamento da nossa proposta de pesquisa, tendo em vista que nossa opção é trabalhar 

com a terceira fase da AD e, assim, adotaremos a concepção de formação discursiva a partir 

do que discute Foucault, ao dizer que todo discurso constitui-se da dispersão de 

acontecimentos e discursos outros que podem se modificar e se transformar. Desse modo, ao 

definir a concepção de formação discursiva, Foucault (2012, p. 47) diz que:  

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma  formação 

discursiva. 

 

Nas palavras do autor, uma formação discursiva se caracteriza pela existência de um 

conjunto semelhante, na dispersão em que um discurso é produzido. Em outras palavras, é 

preciso que haja uma regularidade nos dizeres sobre o objeto independentemente da 

materialidade na qual o discurso é produzido.  

Foucault (2012) ainda fala sobre as regras de formação, que são as condições a que 

estão submetidos os elementos que ele cita, sendo a ciência representativa, a ideologia ou a 

teoria. Consideramos que pode ser qualquer outra, tendo em vista que, de acordo com os 

estudos sobre este conceito, as regras de formação são as condições de existência em uma 
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dada repartição discursiva, ou seja, dentro de uma formação discursiva há repartições 

discursivas, que faz com que o sujeito fale a partir delas. 

Desse modo, considerando que são as relações interdiscursivas que possibilitam 

perceber que uma formação discursiva não é homogênea, já que é vista como se relacionando 

a outros dizeres, outras formações discursivas. Assim, outro conceito que surge no campo da 

AD é o de interdiscurso, que teve em Pêcheux seu primeiro estudo, depois aprofundado por 

Courtine, em diálogo com os conceitos foucaultianos. Com isso, o conceito de interdiscurso 

aparece para mostrar que a FD é sempre invadida por elementos que vêm de outros discursos. 

Para Courtine (1999, p. 18): 

 

O interdiscurso é compreendido como: séries de formulações, marcando 

cada uma, enunciações distintas e dispersas, articulando-se entre elas formas 

linguísticas determinadas (citando-se, repetindo-se, parafraseando-se, 

opondo-se entre si, transformando-se). 

 

Assim, entendemos que o interdiscurso é efeito de retomadas de algo que foi dito antes, 

de modo que se faz perceber no espaço do repetível, seja parafraseando, opondo-se, 

transformando-se, ou seja, há uma retomada que se dá pela memória discursiva em que os 

dizeres aparecem ressignificados em seu imediatismo. A relação com a formulação anterior se 

dá de diferentes formas, à medida que há uma anulação da distância interdiscursiva que 

constitui o imaginário social.  

Além disso, a relação interdiscursiva mostra uma dualidade que se dá entre a 

materialidade linguística e a exterioridade. Courtine (2009) aponta para a necessidade de 

investigar as relações entre o plano da materialidade discursiva, que seria o intradiscurso, e o 

nível da história e da memória discursiva, visto como interdiscurso. Consideramos as 

afirmações do autor ao dizer que a materialidade discursiva se constitui como importante elo 

neste processo, porque é no linguístico e histórico que o discurso se materializa para a 

construção de sentidos. Desta feita, para uma construção discursiva é preciso partir de uma 

materialidade, que seria o intradiscurso, para o interdiscurso, este no nível da história, para 

assim poder perceber as batalhas discursivas no jogo enunciativo.  

Diante do que propõe Courtine (1999), vemos como o sentido não é dado a priori, mas 

estando ligado a um feixe de outros dizeres. Devido a isso, as relações interdiscursivas devem 

ser consideradas, já que não há um discurso único, tudo que se diz já foi dito, ou seja, está 

sempre ligado a outras formulações “algo fala, sempre, antes, em outro lugar, 
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independentemente” (PÊCHEUX, 2014, p. 162). Um discurso não pode ser visto como único, 

pois ele está sempre atrelado a outros dizeres, outros discursos.  

As movências continuam sendo percebidas nos diferentes caminhos que serão trilhados 

pelos analistas do discurso. Courtine apresenta a ideia de interdiscurso atrelada à memória 

discursiva, como um conceito que possibilita pensar no espaço do repetível, do controlado. 

Assim, permite o surgimento de dizeres (re)ssignificados por uma retomada discursiva, sendo 

possível perceber a circulação de formulações anteriores. 

A memória discursiva tratada por Pêcheux (2007) é vista como resultante de sentidos 

entrecruzados de uma memória mítica, de uma memória social e de uma memória construída 

pelo historiador, não podendo ser vista como memória psíquica. A proposta pecheutiana é de 

uma memória que parte do resgate da exterioridade, das relações com a história, através de 

uma memória coletiva e social que se articula com uma materialidade discursiva qualquer, o 

que permite que haja um processo de repetição e de regularização de discursos. De acordo 

com Pêcheux, (2007, p. 52): 

  

A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 

acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais 

tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-

transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em 

relação ao próprio legível. 

 

Nesse ínterim, entendemos a memória discursiva a partir de uma memória móvel, que 

se desdobra em retomadas, deslocamentos, continuidades e rupturas, atualizações e 

deslizamentos, advertindo a relação da memória e do esquecimento na produção de sentidos. 

A memória seria, pois, o resgate da exterioridade e das relações com a história, percebida 

através de uma memória social e coletiva.   

Desse modo, a memória aparece cheia de deslocamentos que reatualizam, transformam, 

repetem e citam por meio de oposição ou de reafirmações de dizeres. Nesse sentido, Pêcheux 

(2007, p. 56) afirma que: 

 

Uma memória não poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas 

bordas seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido 

homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório: é necessariamente um 

espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, 

de conflitos de regularização... um espaço de desdobramentos, réplicas, 

polêmicas e contra-discursos.  
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Nas palavras do autor, não há uma memória plena e homogênea, que não retome outros 

dizeres, ditos em outros momentos e que, ao serem retomados, passam a ter outros sentidos. O 

autor chama essas retomadas de deslocamentos, réplicas, conflitos de regularização, 

polêmicas e contra discursos. O futebol brasileiro, ao longo de 120 anos de historicidade, 

comporta um feixe de dizeres que são construídos nas diferentes materialidades, favorecendo 

a retomada de discursos através de uma memória discursiva, coletiva e social, permitindo que 

sentidos sejam (re)construídos.  

Desse modo, partindo das concepções de formação discursiva, interdiscurso e memória 

discursiva, entendemos como as relações interdiscursivas são marcadas por uma busca de 

outros dizeres, o que possibilita batalhas e diálogos no jogo da construção de sentido dos 

enunciados a partir das relações discursivas. Isso oportuniza compreender as relações de 

sentido ao analisarmos o discurso produzido na formação discursiva do jornal “O Globo”, tido 

como uma instituição midiática, que passa pela ordem do controle discursivo, selecionando o 

que pode ser dito, a partir da sua formação discursiva. Neste caso, o jornal usa de uma 

estratégia sobre a superioridade de títulos da seleção para mostrar a sua posição no tocante ao 

futebol brasileiro em Copas do Mundo. Como poderemos observar no enunciado a seguir: 

 

Figura 1 – Copa do Mundo 2002 

 

 

Fonte: “O Globo” – 30/06/2002 
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Na materialidade acima, é possível perceber o jogo discursivo presente no enunciado 

“Todo mundo tenta, mas.... Só o Brasil é penta”, em que há uma retomada interdiscursiva com 

dizeres que são discursivizados em outros campos discursivos, mas que ao serem retomados 

para o campo esportivo constroem outros efeitos de sentido.  

No enunciado do jornal “O Globo”, vemos uma mobilização para evidenciar o triunfo 

brasileiro, em 2002, quando, na ocasião, a seleção brasileira sagrou-se campeã mundial pela 

quinta vez, feito alcançado somente pelo Brasil. Dessa maneira, ao atentarmos para a 

materialidade linguística do enunciado, vemos como a memória discursiva constrói outros 

sentidos, pelo que Pêcheux chama de (re)construção. No trecho “Todo mundo tenta, mas.... 

Só o Brasil é penta”, vemos como há uma ressignificação que se dá por uma memória 

discursiva de outro enunciado discursivo dito pelo mesmo veículo comunicativo: a rede 

Globo que, em 1991, tinha numa vinheta de fim de ano o seguinte enunciado: “invente, tente, 

faça um 1992 diferente!” Na ocasião a vinheta tinha um dizer voltado para a situação 

econômicae política que o Brasil passava, um momento de recessão econômica, além de uma 

situação política conflituosa do governo de Collor, que mais tarde culminaria com o seu 

afastamento.  

Os dois enunciados se encontram, exatamente, pela relação interdiscursiva que se dá 

entre a memória e o esquecimento e, considerando que as formações discursivas nunca são 

homogêneas, mas sempre invadidas por seu outro, o que nos faz pensa-las como 

heterogêneas. De um enunciado a outro, vemos como há essa retomada discursiva que faz 

construir sentidos distintos. Ao enunciar “todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta”, vemos 

como esse dizer retoma um já dito em 1992: “Invente, tente, faça um 1992 diferente!” Que 

dito em outro momento, com outras condições de produção, ganham ressignificação no 

enunciado sobre a Copa do Mundo em 2002. 

 Vemos como no espaço do repetível, ao trazer “todo mundo tenta, mas só o Brasil é 

penta”, o discurso do jornal “O Globo” repete, pela memória discursiva, um já ditoque ao ser 

trazido ganha uma nova significação, que se dá pelo momento, por ser de outro campo 

discursivo o futebol, mas que tem no seu enunciado retornos que se interpõem entre o texto 

primeiro “invente, tente, faça um 1992 diferente!” e o texto que o cita o enunciado da vitória 

na Copa do Mundo de 2002. Os dois enunciados estão interligados interdiscursivamente, 

mostrando como os discursos se apresentam e são dispersos, sendo possível serem retomados 

em diferentes momentos da história.  

Nesse entorno, com formulações anteriores, é perceptível que no discurso do jornal “O 

Globo” de 2002 há um entrelaçamento discursivo com outro discurso que foi dito em 1992, 
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quando, na ocasião, enunciado em outro campo discursivo, ligado à política nacional. Ao 

retomar no mesmo veículo comunicativo, o canal de televisão Rede Globo, 10 anos depois, 

retoma um discurso que se volta para o campo esportivo, em que há uma exaltação do futebol 

brasileiro, construindo, assim, um efeito de sentido em que o futebol brasileiro era o melhor, 

que todas as outras seleções poderiam tentar, mas somente o Brasil era penta.  

Nesse ínterim, entendemos como os discursos estão marcados por uma exterioridade e 

pela história, o que permite que eles sejam rememorados na cena discursiva e apareçam 

ressignificados em outros dizeres, através de uma memória discursiva. São discursos ditos em 

outros momentos e que não se tornam esquecidos. Ao surgir em uma materialidade, ganham 

novos sentidos, a depender do momento histórico vivenciado. Ao proferir “Todo mundo tenta, 

mas.... Só o Brasil é penta”, o jornal o faz partindo de outros dizeres ditos em condições de 

produção diferentes, com outras formações discursivas, por outros sujeitos, mas que ao ser 

deslocado para a materialidade do jornal permite que outros sentidos sejam construídos, 

exatamente por se tratar de doutro momento histórico. Neste caso, o efeito de sentido ocorre 

por se tratar da Seleção Brasileira, campeã do campeonato mais importante no meio 

futebolístico, o que eleva o time canarinho
1
 a um patamar diferenciado no cenário mundial.  

Diante dos discursos voltados para a seleção brasileira vemos como o acontecimento 

Copa do Mundo mexe com os suportes midiáticos e mobiliza uma fecunda discursivização. 

Assim, no próximo tópico trataremos sobre a concepção de acontecimento discursivo que está 

relacionado diretamente aos acontecimentos históricos sobre o futebol brasileiro.  

 

2.5 Os placares do Acontecimento Discursivo: a história sendo discursivizada 

 

Mostrando-se filiado à história, está o conceito de acontecimento discursivo. Foucault 

(2012) trata o acontecimento discursivo como marcado pela realização de um enunciado em 

um dado momento e pode tanto ser consequência de um acontecimento, como pode também o 

produzi. Foi assim com a construção da história do futebol brasileiro, sempre marcado por 

uma gama de discursos que emergiram nos meios de comunicação de então: rádio e jornais 

escritos. O que possibilitou que a história do futebol no país, que é marcada por 

                                                 

1 Segundo Sarmento (2013) até 1950 a seleção brasileira jogava com uniforme azul e branco, para a Copa de 

1954 houve um concurso para escolha do novo uniforme, o vitorioso do concurso foi Aldyr Garcia Schlee, um 

jovem gaúcho de 19 anos, dele veio a ideia do uniforme de utilizar uma camisa amarelo-canário com detalhes 

verdes e calção azul. A partir de então a seleção começou a ser chamada de canarinha.  
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acontecimentos históricos, como: títulos, campeonatos, grandes jogos, passasse a circular 

como acontecimento discursivo devido à grande circulação midiática.  

Para a discussão do que seja acontecimento discursivo, é preciso fazer uma breve volta 

ao que seja acontecimento histórico e mostrar essa relação filosófica. Para isso, partimos da 

perspectiva de De Certeau (2006), que discute a história como um produto do trabalho de 

sujeitos que passam a enunciar a partir das suas posições, sejam elas sociais ou políticas. Para 

o autor, “a construção da história não pode ser vista como isolada, imparcial ou autônoma, e 

sim como uma ação discursiva que possibilita a construção de determinadas posições, valores 

e filosofias particulares de quem a produz” (DE CERTEAU, 2006, p. 67). Ao enunciar, o 

sujeito o faz partindo da posição, do momento histórico e social, haja vista que o sujeito tem 

no seu habitar a força para se colocar nas diferentes situações, inclusive discursivas.  

 Destarte, entendemos que acontecimento histórico e acontecimento discursivo 

relacionam-se em um jogo dialógico. Assim, o que mais nos interessa é entender o 

aparecimento de um enunciado, pela realização de alguma coisa que não existia antes. Ou 

seja, caracteriza um acontecimento discursivo qualquer retomada de memória discursiva ou a 

recuperação de um já-dito, que faz irromper enunciados e constituir discursos.  

A discussão a seguir, sobre acontecimento discursivo, pauta-se primeiro nos postulados 

de Pêcheux e, logo após, nos de Foucault. Como dito e, por questões metodológicas, e 

seguindo os apontamentos do livro Discurso: Estrutura ou acontecimento, optamos, primeiro, 

pelas discussões na perspectiva pecheutiana. Segundo as posições do autor devemos conceber 

a língua não apenas como uma materialidade linguística ligada a ideia de significado e 

significante, tal qual propunha Saussure. A posição de Pêcheux é que se leve em 

consideração, principalmente, como a materialidade significante se inscreve na história. As 

posições defendidas pelo autor nos levam a entender que a memória discursiva, que é também 

histórica, está intimamente ligada ao acontecimento discursivo.  

Discurso: estrutura e acontecimento é uma das principais obras na discussão sobre 

acontecimento discursivo, haja vista sua importância e pertinência nas propostas defendidas 

por Pêcheux. A discussão pauta-se quando ele traz à tona o evento da eleição presidencial na 

França, em 1981, propondo-se analisar o deslocamento do enunciado On a gagné advindo do 

campo esportivo, e que ganha voz também, a partir desse momento, no terreno da política. 

Assim, em 10 de maio de 1981, os principais jornais de Paris noticiam o resultado da eleição 

e a vitória de François Mitterand para presidente da França. Nas ruas e nos telejornais o 

enunciado sobre a vitória chamava atenção. Segundo Pêcheux (2012, p. 19), “este 
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acontecimento aparece como o „Global‟ da grande máquina televisiva, este resultado de uma 

super-copa de futebol político ou de um jogo de repercussão mundial”.  

O acontecimento em questão, a eleição presidencial da França, foi um momento 

histórico que, ao ser discursivizado pela grande mídia e vivenciado pelos franceses, ganhou 

outro status, o de acontecimento discursivo. Entendemos que a noção de acontecimento 

discursivo permite a discussão de enunciados que circulam na sociedade em um determinado 

momento histórico, o que faz com que haja um entrecruzamento discursivo sobre um 

determinado fato que é discursivizado socialmente. 

 Quando pensamos em um acontecimento como uma Copa do Mundo, por exemplo, 

logo emergem no meio midiático e, consequentemente no meio social, uma gama de discursos 

proferidos por sujeitos discursivos diferentes, o que acaba por construir uma efetividade de 

efeitos no cerne da leitura discursiva. Assim, a partir desse conjunto de discursos, que surge 

na sociedade, vemos como germina dele incessantes retomadas discursivas, de algo que se 

disse anteriormente e que posteriormente ganha outros sentidos, exatamente pelo jogo 

interdiscursivo possibilitado pelos novos discursos.  

Na perspectiva foucaultiana, vemos o despontar das noções de acontecimento e 

enunciado, é o momento em que o autor propõe que “o acontecimento seja pensado como 

emergência de enunciados que se inter-relacionam e produzem efeitos de sentido” 

(GREGOLIN, 2006, p. 27). Entendemos, dessa forma, que o acontecimento, de acordo com 

Foucault, deve ser buscado nas articulações entre a materialidade e a historicidade dos 

enunciados, o que convém dizer que os enunciados estão em constante relação uns com os 

outros.  

A noção de acontecimento aparece em Foucault principalmente em A Arqueologia do 

saber, mostrando que para que algo possa surgir, para que um pensamento possa vir a 

acontecer, ou alguém possa dizer alguma coisa em um determinado momento são necessárias 

condições discursivas. Isso quer dizer que não basta seguir as regras internas do discurso, mas 

é preciso buscar na história esse dizer. Entender o discurso como acontecimento significa 

perceber quais as condições que alguém precisa aceitar, quando pronuncia algo em algum 

momento.  

A noção de acontecimento discursivo é que permite a Foucault relacionar o 

acontecimento enunciativo aos acontecimentos que são de outra ordem, por exemplo, social 

ou política. Nesse sentido, Foucault (2012, p. 35) diz que “fazer aparecer, em sua pureza, o 

espaço em que desenvolve os acontecimentos discursivos não é tentar restabelecê-lo em um 

isolamento que nada poderia superar; não é fecha-lo em si mesmo; é tornar-se livre para 
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descrever, nele e fora dele, jogos de relações”. Em outras palavras, a noção de acontecimento 

não pode ser vista como fechada, mas sim mostrando-se relacionada a outros enunciados.  

Revel (2005, p. 25), ao discutir sobre a relação discurso e acontecimento, afirma que 

Foucault define o discurso “como uma série de acontecimentos, colocando-se o problema da 

relação entre os "acontecimentos discursivos" e os acontecimentos de uma outra natureza 

(econômicos, sociais, políticos, institucionais)”. Assim, o acontecimento discursivo é marcado 

pela realização de um enunciado em um dado momento como consequência de um 

acontecimento histórico. Nesse ínterim, cabe uma inquietação sobre o nosso corpus. Quantos 

enunciados não surgiram na mídia sobre a derrota do Brasil para o Uruguai em 1950? Muitos. 

Foram enunciados que surgiram na cena discursiva e causaram impacto sobre um 

acontecimento histórico, a derrota para o Uruguai, que passou a ser acontecimento discursivo 

a partir do momento em que foi discursivizado nos jornais.  

Por fim, pode-se afirmar ainda que para entender o discurso como acontecimento é 

preciso localizá-lo numa ordem descontínua e irregular. É enxergá-lo como um objeto de 

disputa, de luta, de instauração de verdades, assim como aponta Navarro (2004, p. 108), ao 

dizer que “considerar o discurso como acontecimento é aceitar que é ele que funda a 

interpretação, constrói uma verdade, dá rosto as coisas. Por isso o discurso é objeto de 

disputa, em vista do poder que, por seu intermédio, se exerce”.  

Até aqui, neste tópico, vimos como um acontecimento discursivo está em constante 

diálogo com os fatos históricos. Assim, para a consecução dos objetivos deste trabalho, 

seguimos uma análise que parte do campo midiático, o que favorece o pensamento sobre os 

discursos que emergem na rede discursiva cotidianamente. Na sequência, discutiremos como 

os dizeres são controlados na produção dos discursos para construírem determinados efeitos 

de sentidos. Para isso, desenvolveremos, no próximo tópico uma discussão acerca dos 

procedimentos internos e externos postulados por Foucault. 

 

2.6 Procedimentos discursivos internos e externos: é preciso controlar a bola da vez 

 

Desde muito tempo, o homem busca mostrar quais são as suas ideias e dar materialidade 

aos seus anseios através, especialmente, de uma ação discursiva ancorada em uma vontade de 

verdade particular que esteja ligada a ele ou a uma instituição social que o represente. Assim, 

de acordo, com a proposta foucaultiana, os discursos que emergem na sociedade são objetos 

de manifestações de controle, de delimitação, de seleção, de reorganização e de disputas. 

Segundo Foucault (2012), o sujeito se constitui num processo através do estabelecimento das 
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relações de poder e da materialização das correlações de força que se apresentam nos mais 

diversos mecanismos sociais da sociedade. Este poder não é apenas institucional, mas algo 

que é construído pelo sujeito nas suas relações sociais cotidianas. Nesse sentido, vejamos o 

que diz Foucault (2012, p. 88). 

 

Dizendo poder, não quero significar “o poder”, como conjunto de 

instituições e aparelhos garantidos da sujeição dos cidadãos em um estado 

determinado. Também não entendo poder como modo de sujeição que, por 

oposição à violência, tenha a forma da regra. Enfim, não o entendo como um 

sistema geral de dominação exercida por um elemento ou grupo sobre e 

cujos efeitos, por derivações sucessivas, atravessam o corpo social inteiro. 

 

Com isso, vemos como as relações sociais são defendidas como estando atreladas às 

questões de poder, são batalhas travadas na superfície discursiva. Segundo Foucault (2012), 

toda relação social é necessariamente uma relação de poder sendo, então, vista como algo que 

está em toda parte, provinda de todos os lugares.  

A sociedade atual não está escassa das relações de poder, pois ela está inserida em 

contextos sociais e históricos distintos na atualidade e, por este motivo, é necessário pensar 

como se dá essas relações poder. Assim, consideramos que o discurso é controlado e marcado 

pelas posições de poder, pois não há uma neutralidade discursiva nas relações sociais. Tudo 

que se diz, é controlado, como bem afirma Foucault (2014, p. 8-9): 

 

Em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 

que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade.   

 

Para o autor, é na sociedade que se regula, seleciona e controla os dizeres, sendo a mídia 

um exemplo desses procedimentos. Quando um determinado veículo midiático enuncia, o faz 

a partir de determinadas estratégias discursivas para atingir determinados efeitos de sentido.   

Diante disso, nos próximos tópicos falaremos sobre os procedimentos, identificados por 

Foucault, como internos e externos. Para nossa discussão, discorreremos primeiro sobre os 

procedimentos externos: interdição, exclusão/segregação e vontade de verdade e, após, sobre 

os procedimentos internos: autor, comentário e disciplina. A seguir, será possível observar 

como todos, a seu tempo, mostram como o discurso é compreendido como prática, que 

envolve os sujeitos e as situações de enunciação. 

Com relação à perspectiva dos procedimentos externos, identificamo-nos como exterior 

ao discurso, o que permite enxergar as manifestações discursivas num âmbito mais complexo, 
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pois permite pensar como as construções discursivas mudam de configuração ao longo do 

tempo.  

No que concerne à interdição, Foucault (2014) diz que não se pode dizer o que se quer 

em qualquer momento. Há uma relação entre o discurso, o desejo e o poder que determinam 

que algumas palavras sejam ditas e outras proibidas. Segundo Foucault (2014, p. 9), “por mais 

que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam 

logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder”. Nos falares dos sujeitos, há 

sempre tabus e recortes sobre os dizeres e sobre os sujeitos que enunciam. Consideramos, 

assim, que, dos três procedimentos de exclusão, a interdição aparenta ser a mais usada no 

cotidiano, pois, segundo Foucault (2014), recai sobre ela a máxima de que não se tem o 

direito de dizer tudo, que não se pode falar tudo em qualquer momento.  

Foucault (2014, p. 9) afirma existir três tipos de interdições: “Tabu do objeto, ritual da 

circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala”. Os pontos expostos 

mostram que a interdição se cruza, se reforça e se compensa, fazendo com que haja uma grade 

complexa que não se modifica. Em outras palavras, ao enunciar, o sujeito não pode falar tudo, 

por exemplo, quando se fala em futebol, não pode ser dito tudo, pois esta temática está longe 

de ser vista como um assunto transparente ou neutro em uma discussão.  

Junto ao procedimento de interdição, Foucault entrelaça reflexões sobre 

exclusão/segregação. A exclusão era vista na sociedade europeia como sendo uma forma de 

marginalizar a voz do louco, não dando oportunidade para expressar seus discursos, de forma 

que não podiam circular como os dos outros. Foucault (2014) acrescenta que o louco era 

desprovido de verdade e de credibilidade nos seus discursos, não sendo levado em 

consideração em determinadas situações comunicativas, uma vez que não tinha importância 

no contexto social imediato. 

 Nesse sentido, Gregolin (2006, p. 97) diz que “junto com o procedimento de 

segregação, uma sociedade determina o silêncio pelas cesuras entre o normal e o patológico, a 

razão e a desrazão, o certo e o errado”. Nesse ínterim, partimos desta concepção de loucura, 

tida como uma verdade da época, em que o louco era alguém sem credibilidade no que dizia 

devido seu estado patológico de louco. Foucault (2014, p. 10) diz que na Idade Média “o 

louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros: pode ocorrer que sua 

palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade nem importância”.  

Vale ressaltar que o louco era visto como alguém que abria possibilidade para denunciar 

uma verdade, anunciar o futuro, coisas que não eram possíveis para as outras pessoas. 

Foucault (2014, p. 10-11) acrescenta que, ao sujeito da Idade Média, era atribuído “estranhos 
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poderes, o de dizer uma verdade escondida, o de pronunciar o futuro, o de enxergar com toda 

ingenuidade aquilo que a sabedoria dos outros não pode perceber”. Com isso, era através da 

palavra do louco que se reconhecia a loucura e, assim, havia a exclusão ou separação.  

No terceiro procedimento, Foucault fala de vontade de verdade, que se opõe ao 

verdadeiro e ao falso. Sendo a verdade uma constituição histórica, não havendo assim uma 

verdade absoluta, o que existe são vontades de verdade. De acordo com Gregolin (2006, p. 

98), e seguindo os estudos foucaultianos “ao propor existência de uma „vontade de verdade‟, 

Foucault não pensa como uma essência a ser descoberta, mas procura descrever e analisar os 

modos como a „verdade‟ vem sendo historicamente produzida e a função de controle exercido 

por essa produção”, haja vista que nas diferentes áreas os sujeitos se revestem de verdade e 

suas ações discursivas tendem a construir essas verdades.  

Com isso, é possível perceber como os discursos apresentam vontades de verdade. Um 

modo de exemplificação é quando pensamos na mídia, há nela o desejo que os discursos 

proferidos diariamente sejam aceitos e vistos como a única verdade, que o noticiado seja visto 

como verdade absoluta. Para Foucault (2014, p. 17), “a vontade de verdade assim apoiada 

sobre um suporte e uma distribuição institucional, tende exercer sobre os outros discursos – 

estou sempre falando de nossa sociedade – uma espécie de pressão e como que um poder de 

coerção”.  

No fio que entrelaça a rede de reflexões foucaultianas está também outro grupo de 

procedimentos de controle discursivo: os procedimentos internos. Visto como sendo eles 

mesmos que exercem seu próprio controle, ou seja, estão em outra dimensão do discurso, ou 

seja, ligados ao acontecimento e ao acaso. Diferentemente das noções de exterioridade, 

presentes nos conceitos de interdição, exclusão e vontade de verdade, Foucault propõe três 

tipos de procedimentos internos que são: comentário, autor e disciplina.  

O primeiro princípio de rarefação proposto por Foucault é o comentário, para ele não há 

sociedade que não existam narrativas que não se repitam, não sejam narradas novamente, ou 

seja, discursos que não se narram. O comentário é algo que se repete, se transforma, em que o 

texto primeiro servirá de base para um texto segundo. Foucault (2014, p. 21) diz que “os 

discursos que estão na origem de certo número de atos novos de fala que os retomam, os 

transformam ou falam deles”. Em outros termos, é a partir da ideia primeira de um discurso 

que outro surge fazendo menção ao primeiro. Nessa linha de raciocínio, uma mesma obra 

literária, por exemplo, pode aparecer em outro momento com outro discurso distinto, mas 

fazendo referência à primeira obra literária.  
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O comentário é o que se pretende dizer sobre determinado discurso, permitindo dizer 

além. É uma repetição disfarçada do primeiro texto. Foucault (2014, p. 24) diz que “o 

comentário conjura o acaso do discurso fazendo-lhe sua parte: permite-lhe dizer algo além do 

texto mesmo, mas com a condição de que o texto mesmo seja dito e certo modo realizado”. 

Em outras palavras, o primeiro texto não pode ser esquecido, deixado de lado, sua marca tem 

que aparecer, porém com outra roupagem.  

O outro princípio de rarefação proposto por Foucault é o de autor, que até certo ponto 

complementa o primeiro. A concepção de autor para Foucault é vista tendo uma posição, 

posição essa que pode ser assumida por qualquer indivíduo que aceite a mesma conjuntura 

discursiva. Segundo Santos (2012, p. 54): 

 

É possível afirmar que mesmo que um texto não tenha um autor específico, 

pela função autor é sempre possível associa-lo a um determinado centro de 

subjetividade, isto é, é sempre possível se imputar uma autoria a ele. 

 

Em outras palavras, o autor fica marcado pela sua subjetividade, ou seja, o discurso 

pode não ter um autor específico, porém sua marca o ligará a ele. Assim, compreendemos que 

o autor não é aquele indivíduo que pronunciou ou escreveu um texto. Segundo Foucault 

(2014, p. 26), ele é “como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de 

suas significações, como foco de sua coerência”. Dessa forma, entendemos que o autor é 

aquele que agrupa enunciados que estão dispersos e já-ditos. O sujeito não é fonte do dizer, 

mas agrupa certos enunciados já-ditos e dispersos. Por isso, Foucault diz que o conceito de 

autor é um complemento do conceito de comentário, já que o sujeito o inscreve a partir de 

algo já existente e coloca sua individualidade, criando um novo sentido.  

A última concepção dos procedimentos internos, trazida por Foucault, é a de disciplina, 

sendo que ela aparece como oposição às concepções anteriores de comentário e autor. Sua 

oposição ao autor se dá, segundo Foucault (2014), porque uma disciplina se define por um 

domínio de objetos, um conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas 

verdadeiras. E, em oposição ao comentário, porque o que é suposto não é o sentido de um 

enunciado que precise ser redescoberto, nenhuma identidade deve ser repetida, pelo contrário, 

é algo que deverá ser requerido para construção de um novo enunciado.  

Ainda na perspectiva foucaultiana, a disciplina é vista como um princípio relativo e 

móvel e em constante mudança, pois para que haja disciplina é preciso que haja a 

possibilidade de formular proposições novas que sejam verdadeiras ou falsas. Segundo 

Foucault (2014, p 30), “tudo isso constitui uma espécie de sistema autônomo à disposição de 
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quem quer ou pode servir-se dele”. Consideramos, dessa forma, que uma disciplina, a partir 

de seus próprios princípios de regularidade, delimita o discurso em face do que, em seu 

interior, constitui-se como uma verdade.  

Até aqui foram trilhadas algumas filiações teóricas em Análise do Discurso que nos 

subsidiarão no decorrer da nossa pesquisa. Diante do percurso realizado, entendemos como as 

questões históricas são fundamentais para sustentar uma pesquisa em Análise do Discurso. 

Fato este que justifica o traçado histórico que tentaremos discorrer ao longo deste trabalho 

buscando discutir como os discursos acerca do futebol brasileiro estão relacionados a 

identidade nacional e como foram discursivizados no meio midiático.  
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CAPÍTULO III – MÍDIA, IDENTIDADE, CULTURA E CAPITAL SIMBÓLICO: EM 

CAMPO, UM TIME DE JOGADAS AUDACIOSAS  

 

 

O sujeito que diz que o futebol passou é o Narciso às avessas, já que a seleção é a pátria 

em calções e chuteiras.  

(RODRIGUES, 2013b, p. 32) 

 

3.1 Em campo, os dribles midiáticos   

 

Discutir acerca da operacionalidade da mídia na sociedade atual é refletir sobre um 

domínio discursivo de grande destaque. Com isso, a informação, a comunicação, ou seja, o 

funcionamento discursivo que o aparato midiático possibilita, faz com que cada vez mais a 

sociedade sinta a necessidade desse domínio, haja vista que é primordial na realidade social 

em que vivemos as informações sobre os mais variados assuntos. Thompson (2009, p. 19) diz 

que “o desenvolvimento da mídia transformou a natureza da produção e do intercâmbio 

simbólicos no mundo moderno”.  

Na conjuntura moderna, a mídia desempenha um papel importantíssimo de 

transmissão de informações para a sociedade, possibilitando ao público a participação em 

momentos importantes da história, pois proporcionam e operam a partir de uma ação 

discursivizadora que envolve os sujeitos, instigando-os a participarem de acontecimentos 

marcantes. Se refletirmos sobre os grandes acontecimentos, logo veremos que a mídia 

possibilita aos indivíduos uma participação em tudo que acontece, quase que em tempo real. 

Assim, assinalamos alguns meios técnicos que ganharam destaque ao longo dos tempos, 

dentre eles citamos: jornais impressos e online, revistas, rádio, televisão e assim por diante. 

Nesse sentido, o aparato midiático, que envolve todos esses meios, funciona como 

articulador a partir de uma ação discursiva que envolve os sujeitos e a história, de forma a 

promover uma série de discussões que estão postas na sociedade e que precisam de um meio 

para mediar. Assim, a mídia pode ser vista como uma precursora de informações sociais. 

Dentre essas informações sociais, citamos aqui os grandes eventos esportivos, nacionais e 

internacionais, que têm na mídia um espaço para discursividades que chamam a atenção e, por 

isso, ganham destaque. Assim, com a propagação desses discursos, a mídia tem se fortalecido 
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e desempenhado um papel de produtora de opinião em diversos campos discursivos. Isso se 

dá, segundo Santos (2012, p. 63) por que: 

 

A ação da mídia faz com que as discussões, os ditos, as verdades construídas 

e os textos produzidos sobre um mesmo acontecimento sejam partilhados e 

circulem a partir de diferentes materialidades, perpassando diversos 

contextos sociais e culturais.  

 

A mídia é essa mobilização discursiva que possibilita que discursos circulem na 

sociedade, seja através de jornais, revistas, TV, rádio, entre outros. O fato é que estes suportes 

são mobilizados para levar ao público informações e opiniões de diferentes assuntos ou 

acontecimentos. Nesse sentido, Barbosa (2003, p. 116) afirma que:  

 

A mídia não somente transforma o presente em acontecimento jornalístico, 

como também lhe confere um estatuto histórico. Desse modo, a sociedade 

assiste à história do tempo presente sendo construída, no interior dos 

aparelhos de comunicação de massa, sob a tirania do acontecimento.  

 

A mídia é uma ferramenta que permite um evento tornar-se um acontecimento 

discursivo, concebendo assim, que o evento saia da invisibilidade para a visibilidade, 

possibilitando, dessa forma, que a sociedade assista a história em tempo presente. Os 

acontecimentos são levados ao público pelos diversos meios que sustentam o que se 

convencionou chamar de mídia. Assim, a consideramos como sendo de grande importância no 

que se refere à propagação de informações no funcionamento de uma democracia, por assim 

dizer, tendo em vista que ela subsidia novos olhares sobre determinado acontecimento.  

Dessa forma, vemos a mídia como uma fonte poderosa e inesgotável de produção e 

reprodução de discursos, evidenciando sua sofisticada inserção na sociedade através dos 

diferentes meios. Segundo Silva (2008, p. 46) a mídia: 

 

Coloca-se na posição de observadora, utilizando-se de estratégias de 

manipulação do real e do sensacionalismo [...] por isso, a mídia é para as 

massas o instrumento mais moderno de viver a história no calor de seu 

acontecimento. 

 

Com isso, é possível observar como a mídia mobiliza dizeres de acordo com a 

atualidade, os fatos vivenciados pela sociedade. É um “olhar sobre a sociedade”, pensando no 

que tocará os indivíduos para que assistam/leiam o que será propagado. Nesse sentido, 

Gregolin (2003, p. 96) diz que:  
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A mídia produz sentido por meio de um insistente retorno de figuras 

sínteses-narrativas, de representações que constituem o imaginário social. 

Fazendo circular essas figuras, ela constrói uma “história do presente”, 

simulando acontecimentos-em-curso que vêm eivados de signos do passado. 

Se analisarmos o funcionamento discursivo da mídia, poderemos entrever 

esses movimentos de resgate da memória e de estabelecimento do 

imaginário de uma identidade social.  

 

Desse modo, entendemos que a mídia tem o poder de mobilizar discursos, seja para 

informar, polemizar, ou simplesmente reproduzir os acontecimentos. O papel que é exercido 

por ela evidencia sua posição nos diversos campos discursivos, dentre eles o esportivo, que 

ganha destaque devido sua importância mundial.  

A mídia é uma promotora discursiva dos acontecimentos cotidianos que precisam ir a 

público. Nesse sentido, Charaudeau (2010, p. 253) diz que “não é, como dizem, porque elas 

tornem visível o invisível, mas porque só tornam visível aquele visível que decidiram nos 

exibir, e esse visível não é necessariamente igual àquele que o cidadão espera ou deseja”. 

Sendo assim, é preciso pensá-la como algo que, ao mesmo tempo em que, informa também 

deforma, porém é necessário entender que essa deformação não é proposital, e sim uma forma 

de agenciar as informações que precisam ir à cena para a sociedade.  

Ao longo do tempo é possível observar como a mídia se notabilizou em dá visibilidade 

a uns acontecimentos e silenciar outros. Discursivamente, por exemplo, o meio midiático 

brasileiro se caracterizou por informar e construir a imagem de um Brasil que se define como 

tendo três pontos principais ligados à cultura nacional, que são: samba, carnaval e futebol. 

Diante disso, é possível entender a mídia como uma promotora de discursos que alavancou, 

de forma substancial, a cultura no país no que se refere a esses campos discursivos. 

Chareaudeau (2010, p. 101) afirma que “a finalidade da informação midiática é a de relatar o 

que ocorre no espaço público, o acontecimento será selecionado e construído em função de 

seu potencial de „atualidade‟, de “socialidade” e de „imprevisibilidade‟”. Nesse caso, a mídia, 

por assim dizer, é uma ação discursivizadora que promove, a partir de uma seleção, os 

discursos que deverão ir ao público, não de forma proposital, mas levando a informação sobre 

o acontecimento com outro olhar.  

Chareaudeau (2010, p. 95) diz que “o acontecimento se encontra nesse „mundo a 

comentar‟ como surgimento de uma fenomenalidade que se impõe ao sujeito, em estado 

bruto, antes de sua captura perceptiva e interpretativa”. Em outras palavras, pode-se dizer que 

um acontecimento nunca é passado ao público em estado bruto, na sua formulação tende a 

passar por um sistema de pensamento que faz o acontecimento inteligível. Com isso, 
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entendemos a edificação do acontecimento discursivo e a consequente configuração do 

espetáculo, estando condicionada a forma como o acontecimento é discursivizado, isto é, 

relatado, construído midiaticamente, uma vez que, de acordo com Charaudeau (2010, p. 152), 

“no instante que é relatado, constrói-se uma notícia, no espaço temático de uma rubrica”.  

Dessa forma, a sociedade do espetáculo tende a se organizar em torno do que pode ser 

visível, ou seja, em torno de um acontecimento, em torno do que pode ser discursivizado.  É 

uma sociedade onde, por todos os lados, existem ilusões e pseudo-eventos que varrem da vida 

o natural, o autêntico e o espontâneo, a tal ponto que a própria realidade se converteu em 

encenação. Nesse sentido, Debord (1994, p. 13) diz que: 

 

Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de 

produção de anunciados como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo 

o que era diretamente vivido se esvazia na fumaça da representação.  

 

É possível ilustrar a espetacularização midiática e a exaltação da visualidade falando 

da derrota do Brasil para Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo da FIFA, em 2014. 

Terminado o jogo, jornais brasileiros e internacionais, impressos e online, discursivizaram a 

derrota da Seleção Brasileira. Começou a partir daquele momento uma espetacularização 

discursiva acerca do acontecimento, os discursos se voltavam para torcedores e jogadores que 

estavam no estádio de futebol e para os brasileiros que estavam espalhados pelo país. Para 

isso, cenas dos jogadores caídos no chão, chorando, ou do rosto aflito da torcida, eram 

expostas. Tratava-se de uma realidade que, a partir daquele momento, parecia uma encenação, 

devido toda a espetacularização. Nesse ínterim, Debord (1994, p. 13) diz que o espetáculo “é 

o coração da irrealidade da sociedade real”.  

A expansão do espetáculo significa, na concepção de Debord (1994), uma perda do 

livre arbítrio por parte do espectador, o qual fica totalmente fascinado com a contemplação 

das imagens e seduzido pelos enredos que está acompanhando. Na derrota do Brasil para a 

Alemanha, o torcedor brasileiro se viu diante da TV, tentando entender o porquê da derrota. 

Desse modo, neste acontecimento, houve uma mediação da realidade por imagens, assim 

como afirma Debord (1994, p. 14) ao dizer que “o espetáculo não é um conjunto de imagens, 

mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens”. 

 A espetacularização mexe com o imaginário social, de forma que não é somente a 

notícia, e sim o modo como esta é posta para o público, sendo então, a espetacularização uma 

formulação que escolhe o seu próprio conteúdo. Debord (1994) diz que o espetáculo não quer 

chegar a outra coisa senão a si mesmo. É assim com a televisão, com os jornais, há uma busca 
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pelo espetáculo, o chamar a atenção torna-se a forma de prender o telespectador. Essa 

construção voltada para espetacularização foi sendo desenvolvida ao longo do tempo pelos 

diversos meios midiáticos.  

Assim como tudo que acompanha a mídia, a espetacularização passou por um 

processo ligado à globalização e o consequente desenvolvimento tecnológico. Se antes 

tínhamos jornais impressos e rádio como os principais veículos comunicativos, com o passar 

do tempo, outros meios tornaram-se opções, o que fez com que, gradativamente, a 

espetacularização passasse por transformações, que foram sendo percebidas no modo como as 

notícias passaram a serem levadas ao público. 

Esse processo deu-se, segundo Sodré (1999), porque a imprensa nasceu com o 

capitalismo e acompanhou o seu desenvolvimento. Da década de 1920 até a atualidade, é 

possível perceber como a imprensa passou por transformações, grandes investimentos foram 

feitos para que outros meios viessem a ter espaço no que se convencionou chamar de mídia. 

Depois do rádio e dos jornais impressos, surgiram revistas especializadas em temáticas 

específicas e, principalmente, a televisão. Sodré (1999, p. 15) afirma que com “esse avanço no 

campo da tecnologia foi ainda mais acentuado no caso dos grandes jornais. Nenhum deles 

chegou, entretanto, a se definir como nacional, quanto ao alcance territorial e dimensão que a 

televisão atingiu”.  

Porém, a chegada do século XXI trouxe uma nova realidade para a imprensa, no Brasil 

e no Mundo. Surgem os meios técnicos, voltados para a internet, os jornais online ganharam 

considerável destaque, com espaços interativos fez crescer o número de adeptos a essa nova 

ordem midiática. Com a era da globalização, esses meios tornaram-se opções mais práticas 

para pessoas que vivem na correria do cotidiano, entre trabalho, família e lazer.  

Com atividades distintas para fazer durante o dia, as pessoas se rendem cada vez mais 

para a facilidade que a internet possibilita. O caminho para o trabalho, a hora do almoço, 

tornam-se um momento para manter-se informados das notícias. Desse modo, diante dessa 

nova realidade, a imprensa teve que se reinventar para atender esse novo público. Sodré 

(1999) afirma que a imprensa atualmente apresenta um aspecto singular, os grandes jornais de 

hoje têm fisionomia inteiramente diferente dos de antes. Ou seja, com essa nova era foi 

preciso acompanhar para atender o que se pede num mundo em que as pessoas precisam de 

praticidade e comodidade.  

Desse modo, a imprensa teve que se reinventar para atender uma nova demanda da 

sociedade. Uma nova ordem que presa pela informação de uma forma imediata e precisa, com 

isso, os jornais passaram por uma reformulação pensando no público alvo. Segundo 
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Moretzshon (2002), não há propriamente jornalismo, mas jornalismos com formas, métodos e 

objetivos bem distintos entre si, de acordo com os propósitos de quem produz e do público a 

quem se destina. As notícias passaram a chegar aos usuários de uma forma rápida e eficaz, a 

um clique na tela de um celular, de um tablet, o que proporciona interação imediata com os 

acontecimentos. Algo que acontece no mundo chega até as pessoas no exato momento.  

As notícias levadas a público pelos jornais atendem a objetivos conjuntos, tanto de 

quem produz, como também para atender um público que procura por informações. Cabe 

ressaltar, de acordo com Correia (2009), que o relato jornalístico não é um ato de descrição ou 

de dizer de forma direta, determinada e precisa um fato empírico acontecido no mundo, na 

verdade, é um ato de apresentação de uma realidade que se constitui inclusive com a 

participação ativa do leitor. O que não equivale a dizer que a imprensa mente, inventa ou diz 

inverdades. Isso significa que os discursos são condicionados pelos limites dos modos de 

dizer, pela interdição, em que alguns temas são proibidos em alguns momentos históricos.  

A imprensa, principalmente o jornalismo, tem esse artifício de contar os fatos a partir 

do seu olhar, não pensando que seja a única verdade, mas mais uma descrição, que não 

precisa ser considerada a completa realidade. Assim, existem diferentes descrições para um 

mesmo acontecimento, cada uma das quais são diferentes segundo os critérios em que o autor 

do enunciado se baseou para a seleção das informações, que distinções e valorizações efetuou 

e a partir de que perspectiva, com que interesse e objetivo aborda o tema. Nesse sentido, 

Correia (2009, p. 29) diz que “no jornalismo e na história, a verdade passa por uma 

reconstrução, que permite contextualizar os fatos, proceder ao seu encadeamento, procurar as 

suas causas e apresenta-los na sua coerência”.  

Com toda essa operacionalidade da mídia na contemporaneidade, a partir do que foi 

discutido, no próximo tópico, trataremos da concepção de identidade, a partir de dois 

pensamentos, uma identidade sólida e por pertencimento e outra voltada para a pós-

modernidade que vê a identidade enquanto fragmentada e fluída.   

 

3.2 Identidade: um toque de classe no percurso teórico  

 

A identidade brasileira foi, ao longo da sua história, se (re)construindo, passando por 

diferentes momentos que influenciaram sua formação. Com isso, uma das maiores influências 

certamente está ligada ao futebol, que no Brasil ganhou um estilo próprio, o chamado “futebol 

arte” e assim alcançou destaque mundial, de forma que o esporte passou a ser um dos 

símbolos brasileiros. Bertolino (2010) chega a dizer que a história do futebol guarda simetria 
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com a formação do povo brasileiro. Desde que chegou ao país, por Charles Miller, o futebol 

foi se desenvolvendo nas diferentes esferas sociais. Primeiro, foi aceito pelos grandes 

cafeeiros, depois chegou à classe mais pobre e, assim, passou a representar grande parte da 

sociedade. No século XX, foi se desenvolvendo em meio a problemas sociais e políticos que o 

país enfrentava e ganhou ainda mais a simpatia dos brasileiros pelo fato de ser também um 

modo de representação do que era ser brasileiro.  

Desta feita, pode-se dizer que, ao longo do tempo, o povo brasileiro acolheu o futebol 

tornando-o uma paixão nacional e, consequentemente, passou a ser marca da identidade 

brasileira. Assim, a ideia e pertencimento torna-se maior, já que é no futebol que o Brasil 

passa a ter um maior reconhecimento mundial. Nesse sentido, entendemos que o futebol, 

partindo do status que alcançou ao longo da história, ajudou a construir a identidade nacional 

no Brasil. Thompson (1998, p. 52) diz que "identidade nacional poderia ser definida a grosso 

modo como um sentido de pertença a uma pátria ou a uma nação particular, partilhando 

direitos, deveres e tradições comuns". Em consonância com as palavras do autor, podemos 

identificar o futebol como um dos pilares e representação da identidade brasileira.  

Para isso, torna-se importante discutir como trataremos a identidade nacional atrelada 

ao futebol. Partindo dessa pretensão teórica, consideramos que os posicionamentos sobre o 

conceito de identidade passaram por transformações, tendo em vista que a identidade não está 

dissociada das questões sociais, devendo ser entendida como uma construção, não como algo 

pronto e acabado.  

As discussões contemporâneas em torno do conceito de identidade destacam o embate 

entre dois posicionamentos. A de identidade enquanto identificação, pertencimento e solidez, 

tendo em Castells, Thiesse e Vanucchi autores que defendem essa posição, vista como uma 

fonte de significado e experiência de um povo e, assim, mostrando-se ligada a uma 

identificação que o represente.  

O outro posicionamento refere-se à identidade vista como múltipla, maleável e em 

constante transformação, tendo em Bauman e Hall estudiosos que seguem essa corrente 

teórica. Nessa perspectiva, a identidade é vista como fragmentada e fluída, numa sociedade 

atual que se sente vazia de algo sólido e que tem nesses deslizes identitários uma saída para os 

problemas sociais da contemporaneidade.  

As duas discussões tornam-se relevantes para nosso trabalho, no que concerne pensar 

a identidade nacional, tendo em vista que  encontrarão, nas nossas análises, ponte para se 

pensar como a identidade nacional foi sendo construída e relacionada ao futebol.  
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Diante desses posicionamentos, partimos, primeiro, da concepção de identidade 

nacional como um sentimento de pertença a um país e também como um conjunto de 

características próprias de uma nação, nas quais o seu povo se reconhece. Nesse sentido, 

segundo Castells (1999, p. 22), “a identidade é um processo de construção de significado com 

base em um atributo cultural ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados os 

quais prevalecem sobre as outras fontes de significado”. Perante essa afirmação do autor, é 

possível dizer que a identidade está intimamente ligada à cultura de um país, no caso do 

Brasil, vemos como a cultura está acoplada a pontos importantes, como: carnaval, samba e 

futebol, de forma que esses aspectos da nossa cultura são marcas de representatividade da 

identidade brasileira. 

No Brasil, o carnaval é um dos símbolos mais representativos, sendo visto como 

totalmente diferentes dos existentes em outros países, até pela diversidade da festa, que 

apresenta diversas formas, não sendo visto como um carnaval, mas vários carnavais em 

diferentes regiões do país. Dada a importância dessa festa no calendário brasileiro, Góes 

(2009, p. 26) diz que “o carnaval está tão fortemente ligado à gente brasileira que não é 

exagerado afirmar ser ele um dos nossos mais marcantes traços de identificação".  

O samba é considerado um dos elementos mais distintivos da cultura brasileira, do 

Brasil e do carnaval. A identidade brasileira tem também no samba suas raízes, sendo 

considerado por Viana (2002, p. 20) “um elemento definidor da nacionalidade, o que existe de 

mais brasileiro”. Consideramos que a identidade brasileira se mostra totalmente atrelada ao 

samba, visto que é uma representação do que seja brasileiro, com toda sua alegria. Para firmar 

o que seja esse ritmo para o Brasil, Peron (2014) diz que a identidade do Brasil está no samba. 

Sem o samba, o Brasil não seria Brasil. O que assinala ser um ritmo nacional por excelência.  

Visto esses aspectos culturais que são representativos da identidade brasileira, 

consideramos que essa construção se dá por um rico legado de lembranças que é aceito como 

uma herança simbólica de uma nação/país. Para Thiesse (1999, p. 12), “pertencer a uma nação 

é ser um dos herdeiros desse patrimônio comum, reconhecê-lo, reverenciá-lo. A nacionalidade 

é, portanto, uma identidade”.   

Como o samba e o carnaval, o futebol foi tornando-se parte da representatividade da 

identidade brasileira, não sendo uma exclusividade de uma camada social, nem de uma raça. 

No Brasil, o futebol é acessível a todos:, jovens e velhos, homens e mulheres. Dada sua 

abrangência, tornou-se um dos esportes mais praticados e vistos. Desse modo, corroboramos 

com o pensamento de Vanucchi (1999, p. 40) ao dizer que “é mpossível definir um povo sem 

conhecer as suas tradições”. Essa afirmação do autor reitera a ideia de como as tradições de 
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um povo o define, assim foi sendo construído esse ideal identitário do Brasil atrelado ao 

futebol. Desse modo, é possível entender a identidade nacional brasileira atrelada a sua 

atividade esportiva mais popular como um sentimento de pertença, e também como um 

conjunto de características próprias de uma nação que se reconhece por um esporte.  

Sendo, então, a identidade nacional composta por símbolos e representações, no caso 

do Brasil, pelo “futebol, samba e carnaval” considerando ser eles marcas identitárias 

brasileiras, Sobral (1999, p. 73) aponta que “a construção da identidade está relacionada ao 

sentimento de pertencimento”. É justamente nesse sentido que a ideia de pertencimento está 

vinculada a aspectos culturais, costumes, valores, com os quais os sujeitos dizem compartilhar 

em determinados povos. Pertencer é, portanto, estabelecer um diálogo com uma tradição e 

sentir que esta ainda atua sobre a vida, num continuum, que lhe garante uma identidade. Pois, 

mesmo sendo uma entidade abstrata, a identidade é indispensável como ponto de referência 

para uma nação.   

Mesmo a identidade sendo ao longo do tempo, no Brasil, marcada pela ideia de 

pertencimento, em muitos momentos essa identidade foi vista como fluida, fragmentada, por 

questões sociais, como: segurança, saúde, educação. Assim, em nosso trabalho, no que 

concerne pensar a identidade, lançaremos um olhar também sobre essa concepção como 

mutável, fragmentada, líquida. Nesta perspectiva, Hall (2014, p. 13) afirma que: 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 

cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente.  

 

O autor fala de uma identidade marcada pela inconstância, fragmentada, que hoje pode 

se apresentar de uma forma e amanhã de outra, dependendo da situação histórica e social. 

Desse modo, foi assim que a história do futebol brasileiro foi sendo construída ao longo do 

tempo. Até os anos 2000, o Brasil vivia um momento de ascensão política que fazia o 

brasileiro pensar o futebol como forma de propagar o país mundialmente. Sendo assim, a 

identidade brasileira atrelada ao futebol se mostrava sólida e resistente, porém, com os 

problemas sociais e políticos enfrentados pelo país nas décadas seguintes, o brasileiro não via 

o futebol como o único artifício para se pensar a identidade de um povo. 

 Assim, devido a problemas como saúde, educação, segurança, o brasileiro não se sentia 

mais representado pelo futebol, achando mais importante investir nesses aspectos que eram 

necessários para o país, e assim uma identidade que até então era tida como sólida passou a 
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ser fluída e fragmentada, ou seja, para o povo brasileiro o futebol não tinha que ser a 

representação do país no mundo, e sim o desenvolvimento enquanto nação, com melhorias 

para o povo.  

Desse modo, partindo de um olhar para o nosso trabalho voltado para uma identidade 

fragmentada, temos em Bauman uma perspectiva que a pensa como descontinua, 

apresentando rupturas, incertezas e insegurança, ou seja, as identidades sofrem um processo 

de transformação e se encontram em uma zona de fronteiras menos definidas, sendo, portanto, 

vistas como transitórias. Nesse ínterim, corroboramos o pensamento de Bauman (2005, p. 17) 

ao afirmar que:  

 

Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não tem 

a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante 

negociáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos 

que percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter firma a 

tudo isso – são fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a 

“identidade”.  

 

De acordo com o autor, e pensando a relação do futebol brasileiro com a identidade 

nacional, vemos como não há uma solidez, mas, ao contrário, vemos algo negociável, a 

depender do momento histórico. Ao longo de mais de cento e vinte anos, a história do Brasil e 

da Seleção chega se confundir, já que ambos estão em constante diálogo. Com isso, o futebol 

sempre esteve ligado aos acontecimentos fora de campo, sejam políticos, sociais ou culturais. 

Assim, partindo dos acontecimentos históricos, a identidade brasileira também foi se 

modificando, mostrando-se fragmentada e em construção.  

De acordo com Nascimento (2010, p. 108), “a identidade é um processo cultural 

construído nos discursos que circulam em uma dada sociedade. Ela é móvel, fragmentada e 

contraditória em alguns momentos, sendo definida historicamente”. Com isso, seria 

incoerente pensar a atual sociedade ligada à ideia de uma identidade sólida e única, já que esta 

vive um momento de constantes transformações e o futebol. Diante todos os acontecimentos 

sociais ligados à pós-modernidade, tem se mostrado como partícipe dessa evolução e 

construção da identidade nacional,de modo que, ao longo de 120 anos de história do futebol 

brasileiro, vemos como a identidade nacional passou por transformações, tendo em vista que 

visualizamos nos discursos uma construção identitária, passando por diferentes momentos, 

dentre os quais sinalizamos como sendo uma ascensão de 1930 a 1958, um auge, de 1962 a 

2002 e um declínio que se instalou de 2013 a 2014.  
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Dessa forma, entendemos o processo identitário nacional, partindo de uma formação ao 

longo do tempo, a partir de momentos históricos. Hall (2014, p. 24) diz que: 

 

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento. Existe sempre algo imaginário” ou fantasiado 

sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em 

processo”, sempre “sendo formada”.  

 

Nas palavras do autor, a identidade é formada estando sempre incompleta, ou seja, 

precisa a cada dia se (re)construir. Ao invés de se falar em uma identidade acabada, se fala em 

identificação, algo num processo em andamento. No que remete pensar a história do futebol 

brasileiro ligado à identidade nacional, torna-se primordial buscar exatamente o que favoreceu 

essa identificação. Desse modo, é importante ressaltar o contexto histórico vivenciado no país, 

pois o futebol esteve lado a lado com acontecimentos como era Vargas, ditadura militar, 

períodos de corrupção, mortes e afastamentos de presidentes, corrupção. Todos esses 

acontecimentos são levados em conta quando se pensa a construção da identidade nacional 

atrelada ao futebol, pois não há como desvincular o futebol dessas questões. Com isso, a 

concepção de identidade fragmentada e fluída torna-se relevante para nossa discussão, 

exatamente, por pensar que, ao longo de cento e vinte anos, a identidade nacional foi sendo 

construída a partir de questões como essas, ligadas ao social, ao político.  

Por fim, diante das duas concepções de identidade discutidas neste tópico, uma vista 

com sólida e outra fluída, e, marcadas por momentos históricos do Brasil, sinalamos que a 

história foi de fundamental importância para se pensar a construção da identidade brasileira 

atrelada ao futebol. A partir dessa discussão, no próximo tópico, buscaremos articular com a 

ideia de identidade e como a cultura, a cultura de massa e o capital simbólico foram participes 

desse entrelaçamento identitário brasileiro.  

 

3.3 Cultura, (cultura de massa) e capital simbólico: três toques teóricos  

 

A cultura de um país parte de símbolos que o represente, assim, no mundo moderno, as 

culturas nacionais se constituem em uma das principais fontes de identidade. Segundo Hall 

(2014, p. 31), “as culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas 

também de símbolos e representações”, o que nos leva a refletir como uma nação é 

representada por símbolos que a identifica. Esses sentidos construídos para uma nação estão 

contidos nas histórias contadas que conectam o passado, presente e futuro na construção de 
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uma cultura nacional. Consideramos, de acordo com Geertz (2008), que  como os homens que 

são amarrados a significados, assim também é a cultura. Portanto, não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. 

A cultura é então uma ciência que está intimamente ligada ao significado, a algo que a 

identifique. 

Dessa forma, a identificação do Brasil ao futebol fez com que fosse disseminado uma 

ideia de cultura atrelada ao futebol, o que fez como que o esporte se consolidasse 

verdadeiramente como parte integrante da cultura nacional. Nesse sentido, Helal e Cabo 

(2008) afirmam que “com a influência dos meios de comunicação desde as primeiras décadas 

do século XX, e, destarte, as teorias apocalípticas do futebol como ópio popular, o futebol se 

consolidou em quase todo o mundo como importante elemento cultural”. Assim, no que 

concerne pensar o futebol como fazendo parte da cultura brasileira, vemos como o esporte 

transformou-se em algo cultural e que ganhou força no Brasil. A mídia possibilitou 

desenvolvimento ao futebol no Brasil, os jogos da Seleção alcançam grandes índices de 

audiências, por exemplo, se o jogo for de Copa do Mundo esse índice aumenta 

consideravelmente. Assim, destacamos a ideia de ópio como importante artifício que 

influenciou a construção cultural e identitária nacional, além de construir no brasileiro o ideal 

de paixão nacional atrelado ao futebol.  

No Brasil, dentro das quatro linhas, a bola ganhou outro status e se projetou como um 

dos esportes mais importantes do mundo, mais praticado mundialmente. Desta feita, o Brasil 

se notabilizou como sendo culturalmente o país do futebol. Segundo Eagleton (2000, p. 39) “a 

cultura na modernidade tem a acepção de uma cultura de identidade: um modo de vida social, 

popular e tradicional, caracterizado por uma qualidade que perpassa tudo e leva a que uma 

pessoa se sinta enraizada ou em casa”. Nas palavras do autor, o sujeito, por ele tratado como 

pessoa, é alguém que se mostra enraizado ao lugar onde vive, ou seja, culturalmente ele é 

marcado a seu lugar de origem e de vivência. 

A cultura é, de certa forma, o que faz uma sociedade ser uma sociedade, pois representa 

o seu povo, as suas características, sua história. Nesse sentido, ser brasileiro é ser 

representado, também, pelo futebol. Dessa forma, é possível dizer que dada sua magnitude de 

importância é visto como um dos pontos culturais mais fortes ligados ao povo brasileiro. 

Pensando assim, a afirmação de Eagleton (2000, p.38) corrobora com esta ideia de que “a 

palavra cultura, que supostamente designa um tipo de sociedade, é na realidade uma forma 

normativa de imaginar essa sociedade”. Então, mesmo, como afirmado acima, que se tenha 

ressalvas no que diz respeito ao brasileiro ser representado culturalmente pelo futebol, este é, 
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sem sombra de dúvidas, devido sua historicidade, marcado como um dos principais fatores 

que relaciona o povo brasileiro à cultura do país.  

De modo que, consideramos a cultura como hábitos de sentir, que nos prende a 

determinados contextos, podendo ser inconscientemente uma forma de vida tradicional que o 

sujeito se propõe viver, pois mesmo que, inconscientemente, somos influenciados pela cultura 

de um determinado lugar.  No Brasil, por exemplo, há alguns discursos, na sociedade, que 

afirmam não se sentirem representados culturalmente pelo futebol, porém, mesmo sem essa 

ambição, são influenciados por diversos fatores, inclusive pelo fato de o país ter 

mundialmente o nome ligado ao futebol. Sobre essa inconsciência cultural Eagleton (2000, p. 

148) afirma que: 

 

O indivíduo em questão comporta-se desta ou daquela forma, adopta esta ou 

aquela atitude prática e, o que é ainda mais importante, participa em certas 

práticas regulares que são as partes do aparelho ideológico das quais 

dependem as ideias que, enquanto sujeito, escolheu livremente e em total 

consciência. Se acredita em Deus, vai à igreja assistir à missa, ajoelha-se, 

reza, confessa-se, faz penitência (em tempos, uma penitência material no 

sentido comum do termo) e naturalmente arrepende-se e por aí fora. 

 

Na citação acima, o autor exemplifica o modo como o indivíduo participa de uma 

cultura sem ter consciência da sua participação. Para os alguns sujeitos, não há consciência do 

significado de pertença a uma cultura, porém, são partícipes inconscientemente, no Brasil, o 

futebol é um dos pontos que faz com que o povo se sinta representado, visto então como 

enraizamento cultural do país. Em terras brasileiras, o futebol alcança grandes proporções, 

com campeonatos brasileiros, regionais, porém, esse sentimento identitário e cultural atrelado 

à Seleção manifesta-se de forma mais contundente em épocas de Copa do Mundo, é quando o 

brasileiro veste a camisa, coloca a bandeira no ombro e se mostra cívico a pátria.  

Devido a toda essa efervescência cultural, os estudos relacionados à cultura têm sido 

crescentes, uma vez que se faz necessário uma discussão que mostre o reavivamento das 

tradições culturais como forma de repassá-las para as futuras gerações, como força 

transformadora de uma sociedade moderna. Desse modo, um dos pilares, nessa nova ordem 

de se pensar cultura parte do surgimento dos meios de comunicação, ocorridos especialmente 

a partir da década de 1960, o que possibilitou um contrato entre os mais distantes modos de 

representação cultural. A cultura se tornou um comércio, dando início o que ele chamou de 

cultura de massa e que mais tarde passou a se chamar também indústria cultural. Como 

veremos a seguir: 
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O que converteu a cultura em tema do nosso tempo foi a indústria cultural. 

Se a cultura está na ordem do dia, isso deve-se ao facto de, ao longo do 

processo histórico do pós-guerra, ter sido progressivamente integrada no 

processo geral de produção de bens de consumo. (EAGLETON, 2000, p. 

159).  

 

O que até então era visto como cultural ganhou outra roupagem após a década de 1960 

com o surgimento das culturas de massas
2
, quando o interesse industrial firmado pela questão 

política vigente na época fez com que o consumismo ganhasse força e essa nova proposta 

cultural se tornasse cada vez mais forte. Para Eagleton (2000, p. 160), “A ideia de cultura era 

agora recuperada pela esquerda política, quer como resposta a um novo tipo de capitalismo do 

pós-guerra no qual os media e o consumismo cresciam cada vez mais.”, o que fez com que, 

durante a década de 1970, a indústria cultural se expandisse como um novo fenômeno do pós-

modernismo. O que até então era visto somente como cultural tornou-se uma oportunidade 

comercial.  

Segundo Adorno e Horkheimer (1985, p. 59), “o mundo inteiro é forçado a passar pelo 

filtro da indústria cultural”. Com isso, cria-se no consumidor necessidades, organiza-se para 

que o indivíduo compreenda sua exata condição de consumidor, ou seja, fazendo dele apenas 

um objeto desta indústria, ao mesmo tempo em que este indivíduo se satisfaz e se perpetua no 

renovável e dinâmico ciclo consumista capitalista. Nesse novo contexto pós-moderno, o 

futebol brasileiro passou por uma transformação cultural, tornando-se comercial, com o 

intuito de atingir a grande massa da população. O futebol tornou-se um dos mais rentáveis 

meios de comércio, com isso, as empresas investem em patrocínios com os grandes times 

como forma de angariar fortunas. As vendas de produtos esportivos criam no consumidor a 

necessidade de comprar, os produtos estão sempre acompanhando os acontecimentos novos, 

de forma que leva o torcedor, aquele apaixonado, a querer sempre acompanhar as tendências 

do momento.  

Nesse sentido, com os novos meios de comunicação,  a venda de produtos esportivos e a 

propagação do marketing no futebol, a base da cultura brasileira mostrou-se dominante nesse 

novo cenário cultural. Neste contexto, Helal e Cabo (2014, p. 99) dizem que “não é por mero 

acaso que o esporte como domínio social e como „indústria‟ tenha firmado dentro do contexto 

de surgimento da sociedade de massa”. Neste contexto, houve um notório destaque para essa 

                                                 

2 Segundo Bossi (2008, p. 69) e seguindo o pensamento de Theodor Wiesegrund Adorno “a expressão „indústria 

cultural‟ é mais adequada do que a outra expressão corrente, „cultura de massa‟”. 
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nova ordem cultural, da pós-modernidade, estando, hoje, vinculada, inevitavelmente, ao 

poderoso capitalismo industrial e financeiro. Para Adorno e Horkheimer (1985), ao aspirar a 

integração vertical de seus consumidores, a indústria cultural não apenas adapta seus produtos 

ao consumo das massas, mas também determina o seu próprio consumo.  

Diante de uma nova ordem mundial ligada à cultura, a ideia de capital simbólico fincada 

por Bourdieu (2007) torna-se importante para se pensar as relações sociais. Tendo em vista 

que o capital simbólico é discutido, segundo o autor, como um conjunto de rituais de 

reconhecimento social que compreende o prestígio e a honra, fundado no conhecimento e no 

reconhecimento. Para este trabalho, faremos uma discussão sobre o capital simbólico em 

relação ao futebol brasileiro e como os discursos foram, ao longo do tempo, permeados pelo 

reconhecimento de um país que nos gramados se notabilizou como um dos mais fortes.  

Essa construção simbólica foi cristalizada devido ao seu histórico de conquistas, como o 

melhor futebol do mundo com a conquista dos cinco títulos mundiais. Helal e Cabo (2014, p. 

18) afirmam que “há um discurso exacerbado e, às vezes, excessivamente ufanista do futebol 

brasileiro como „mágico‟ e „único‟”. Esse é um discurso de reconhecimento, de uma luta 

simbólica travada ao longo dos anos, que fez o futebol brasileiro ser visto como o melhor. 

Para dialogar com essa afirmação, vejamos o que diz Bourdieu (2007, p. 145):  

 

O capital simbólico – outro nome da distinção – não é outra coisa senão o 

capital, qualquer que seja a sua espécie, quando percebido por um agente 

dotado de categorias de percepção resultantes da incorporação da estrutura 

da sua distribuição, quer dizer, quando conhecido e reconhecido como algo 

óbvio. 

 

Assim, o capital simbólico é o (re)conhecimento de algo óbvio. Com isso, o futebol 

brasileiro pode ser a representação do que Bourdieu (2007) chama de capital simbólico, 

exatamente por representar a história de um país mundialmente vencedor. Esse 

reconhecimento veio de grandes feitos, conseguidos dentro de campo e que tornou o Brasil  

uma grande força no futebol, o que possibilitou ao país outro status. Exemplo disso é a Copa 

do Mundo, pois nenhuma seleção quer jogar no mesmo grupo do Brasil, exatamente por 

reconhecer todo o histórico de vitórias e a força da equipe brasileira dentro das quatro linhas 

(HELAL; CABO, 2014).   

Notadamente, a mídia apresenta esse reconhecimento ao futebol brasileiro, o que 

possibilita o desfrute de uma posição de destaque frente aos adversários. Todo esse aparato 

com a seleção brasileira vem desde 1938, quando, na ocasião, o Brasil conseguiu um terceiro 

lugar no mundial da França. Segundo Helal e Cabo (2014, p. 44), “a posição final do Brasil 
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no mundial da França fez com que o país se tornasse respeitado no mundo do futebol e a 

seleção começasse a se tornar uma potência no esporte”. Essa competição foi determinante 

para toda a simbologia positiva sobre a equipe brasileira que, a partir daquele momento, 

estava atrelada também a identidade que começava a ser (re)construída e, como consequência, 

o país começava a ser visto culturalmente e representado mundialmente, iniciando uma 

história de sucesso. 

 Em 120 anos, há um destaque para a seleção que ganhou cinco mundiais de dezenove 

disputados. Helal e Cabo (2014) afirmam que esse bom desempenho, junto ao grande número 

de jogadores que se destacam mundialmente por grandes equipes, faz do Brasil uma potência 

dentro de campo. Por este motivo, há todo um prestígio alcançado, que é respeitado, mesmo 

que em alguns momentos os resultados não sejam positivos.  

Para se pensar o futebol brasileiro e sua posição simbólica mundial, corroboramos com 

o pensamento de Bourdieu (2007, p. 48) de que: 

 

O nobre não é somente aquele que é conhecido, célebre, e mesmo conhecido 

como bem, prestigioso, em resumo nobilis. Ele é também aquele que é 

reconhecido por uma instância oficial, universal, quer dizer, conhecido e 

reconhecido por todos.  

  

Em outras palavras, o autor diz que não basta somente ter o reconhecimento por vias 

informais, é preciso também ser reconhecido de forma oficial, universal, ou seja, por todas as 

esferas. A Seleção Brasileira é a única que tem cinco títulos de campeã do mundo e é 

conhecida pelo seu “futebol arte”, isso dá a ela um grande capital simbólico no campo em que 

está inserida. Felipe Di Blasi (2006) diz que “a Copa do Mundo em si - assim como outros 

eventos desportivos - é um mercado para o capital simbólico dos Estados-Nação”. Todas as 

seleções tentam conquistar espaço e capital simbólico no campo futebolístico durante uma 

Copa do Mundo. Mas é sabido, pelos discursos mobilizados na mídia, que o Brasil ocupa uma 

posição única no futebol. Devido suas conquistas, muitos torcedores de futebol têm, em se 

tratando de seleções nacionais, dois times: a seleção nacional e o Brasil. Esse respeito e apoio 

mundial foi conquistado pela demonstração de um bom futebol e de um estilo único de jogo 

conhecido como  brasilidade. 

Feito esse estudo teórico, no próximo capítulo, mobilizaremos uma discussão sobre a 

emergência do futebol brasileiro na construção da identidade nacional, procurando, à luz da 

Análise do Discurso, levantar uma discussão sobre os discursos que surgiram na mídia no 

período que vai de 1930 até 2014. 
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CAPÍTULO IV: UMA REDE DISCURSIVA SOBRE O FUTEBOL BRASILEIRO: OS 

PASSES PARA A CONSTRUÇAO IDENTITÁRIA NACIONAL 

 

O futebol não é um mundo a parte, não é uma espécie de “Brasil 

paralelo”. É pura construção histórica, gerado como parte 

indissociável dos desdobramentos da vida política e econômica do 

Brasil. 

 (GUTERMAN, 2010, p. 9) 

 

4.1 A emergência do futebol no Brasil: em campo, a historicidade 

 

Discutir a história do futebol brasileiro passa por questões históricas do país, de 

momentos de lutas, de embates políticos e sociais. Assim, partindo das condições de produção 

entendemos que, para a constituição do objeto de estudo, é preciso escavar na história e 

buscar no discurso sobre o futebol, nos cento e vinte anos, as condições de emergência que 

possibilitaram ser discursivizado de uma forma e não de outra. Nesse sentido, Foucault (2012, 

p. 55) assegura que um “objeto existe sob as condições positivas de um feixe complexo de 

relações” que se apresenta em nosso trabalho através da relação do futebol com questões 

sociais, políticas e econômicas que possibilitaram o surgimento e a construção da identidade 

nacional.  

Assim, a constituição do futebol, no país, deu-se no ano de 1894, final do século XIX, 

quando o brasileiro Charles Miller, paulista, filho de brasileira com um alemão trouxe o 

esporte para o Brasil. Em uma de suas viagens à Europa conheceu o esporte e trouxe a ideia 

para as terras tupiniquins. Esse é o discurso aceito até a atualidade sobre o surgimento do 

futebol no país, embora, antes mesmo de Miller trazer o novo esporte, em terras brasileiras 

alguns padres já jogavam nas aulas de educação física. Mas foi após a chegada de Miller que 

o futebol se popularizou e passou a ser praticado por uma considerável parte da sociedade, 

preferencialmente pela classe média alta, por jovens das grandes famílias, os donos de café.  

Segundo Sarmento (2013), o desenvolvimento do futebol no país passou por uma série 

de desafios, até se profissionalizar. Em 1901, uma organização ligada ao futebol foi pensada 

pelos políticos, buscando no esporte uma afirmação política no país. Devido a isso, os 

primeiros clubes de futebol criados no país eram do eixo Rio – São Paulo, exatamente por 

serem os grandes produtores econômicos no início do século XX. Assim, em 08 de julho de 
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1908, uma reunião, no Rio de Janeiro, teve como intuito a criação de uma entidade nacional 

que centralizasse a gestão esportiva no país. Foi decidida a criação da Federação Brasileira 

dos Esportes (FBE), que tinha como objetivo preparar um time para representar o país nos 

campeonatos internacionais.  

O acontecimento que marcou a oficialização da Seleção foi o jogo entre o Brasil e um 

time inglês, Exeter City, em 21 de julho de 1914, no Rio de Janeiro. Segundo Goussinsky e 

Assumpção (2014), o jogo reuniu jogadores cariocas e paulistas e, mesmo sendo ainda o 

início da história brasileira no esporte, já havia um jeito diferente de jogar futebol, uma 

preocupação com o futebol arte, com toque de bola e habilidade. O resultado da partida foi 

uma vitória brasileira por 2x0. Desde então, começaram a ser construídos discursos que 

valorizavam a forma diferente que os jogadores brasileiros jogavam, voltada para a 

habilidade, ginga, toque de bola. Com essas características que foram discursivizadas desde o 

acontecimento que marcou o início da Seleção Brasileira, o futebol passou a ser visto no 

Brasil e considerado como “futebol arte”.  

Em meio a esse acontecimento que marcou o início da Seleção Brasileira, a emergência 

do futebol no país se confundia com o momento político vivenciado, isso porque o futebol se 

mostrou envolto com as questões políticas. Em 1910, dois grandes centros brasileiros 

comandavam os interesses da primeira Seleção Brasileira que, na época, contava somente 

com jogadores paulistas e cariocas. As brigas por afirmação política acabaram por 

comprometer o desempenho da Seleção Brasileira em seus primeiros campeonatos 

internacionais. As decisões partiam da Federação Brasileira de Esportes (FBE), mas por trás 

atendiam interesses políticos vigentes na época. Como não era um grande negócio, a 

Confederação precisava do apoio do governo para as viagens, os campeonatos e para despesas 

com jogadores, já que até então não tinham salários pagos, haja vista que o esporte ainda não 

era profissionalizado no país, considerado como amador.  

Em 1920, duas federações foram criadas no país, no Rio de Janeiro, a Confederação 

Brasileira de Desportos (CBD) e, em São Paulo, a Associação Paulista dos Esportes Atléticos 

(APEA). Os dois órgãos travavam uma briga pela soberania do futebol no país. Perante essa 

discussão, na época, os jogadores não defendiam mais a Seleção, mas sim os interesses das 

suas confederações. Havia o que Goussinski e Assumpção (2014) chamam de um ciúme entre 

cariocas e paulistas. Devido às condições de produção voltadas para um embate entre as duas 

entidades o desenvolvimento futebolístico da Seleção Brasileira foi prejudicado, pois, nem 

sempre a Seleção podia contar com seus principais jogadores.  
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Outro problema enfrentado era a falta de profissionalismo dos jogadores, já que o 

futebol até o final da década de 1920 ainda era amador e, em consequência disso, os jogadores 

não recebiam remuneração para jogar, os times não tinham uma estrutura adequada para a 

prática do esporte. Com isso, houve sérias desavenças entre os defensores do futebol 

profissional e os que defendiam o futebol amador.  

Nesse momento, um acontecimento acabou com a discussão sobre o amadorismo e o 

profissionalismo: a queda da bolsa de valores de Nova York, em 1929. Esse acontecimento 

enfraqueceu as grandes empresas cafeeiras no Brasil e os times não tinham como arcar com as 

despesas. Diante dessa realidade, foram obrigados a fechar as portas devido à crise que se 

agrava no país. Caso do Paulistano de São Paulo, que fechou as portas, ou como o Vasco, que 

teve de ceder jogadores para times da Europa e da Argentina. Portanto, a queda da bolsa de 

Nova York foi primordial para perceber que o amadorismo era um erro e a profissionalização 

seria a melhor solução, se o objetivo era seguir os rumos dos grandes times e das grandes 

seleções mundiais.  

Outros fatores ainda contribuíram para se pensar o futebol no país no final da década de 

1920 e início da década de 1930. A eleição presidencial, envolvendo Júlio Prestes e Getúlio 

Vargas, ganhou contornos drásticos no esporte brasileiro. Júlio Prestes venceu a eleição, 

porém, uma acusação de fraude foi levantada pela oposição, conhecida como “aliança liberal” 

(SARMENTO, 2013). Com isso, a instabilidade política se agravou no país, e eclodiram 

movimentos armados em algumas partes do Brasil, como em: Minas, Rio Grande do Sul e 

Nordeste. Foi o início da Revolução de 1930, que culminou com Getúlio Vargas no poder. 

Diante disso, os reflexos foram sentidos no esporte e na Seleção Brasileira. As condições 

políticas não proporcionavam instabilidade ao esporte no país, faltava apoio por parte do 

governo para disseminar o esporte, como também para profissionalizar.  

Neste impasse entre as federações e a situação política instalada no Brasil no final da 

década de 1920, ocorreu a primeira Copa do Mundo, com sede no Uruguai. Os discursos da 

época eram de que o Brasil apresentava um bom time, porém sem estrutura para enfrentar 

times como Argentina e Uruguai. Sendo ambos da América do Sul, eram times já 

consagrados, sendo o último recém-vencedor dos dois últimos jogos olímpicos. Também não 

se comparava às seleções europeias, que já tinham se profissionalizado e estruturalmente 

estavam à frente do Brasil.  

Diante da historicidade discursiva sobre o futebol brasileiro, nos apoiamos nos estudos 

foucaultianos, para quem os discursos são produções sociais e históricas. Dessa forma, 

observamos como os discursos sobre o futebol brasileiro apresentam regras de formação que 
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permitem dizer de uma forma e não de outra. Assim, para compreender a emergência que 

permeia o discurso sobre o futebol brasileiro e a construção da identidade nacional é preciso 

buscar nos enunciados midiáticos a estreiteza e singularidade, como também as condições de 

sua existência, fixar limites e estabelecer correlações com outros enunciados que o precedem 

e o sucedem.  

Desse modo, corroboramos com o pensamento de Foucault (2012, p. 54) ao dizer que: 

 

as condições para que apareça um objeto de discurso, as condições históricas 

para que dele se possa “dizer alguma coisa” e para que dele várias pessoas 

possam dizer coisas diferentes, as condições para que ele se inscreva em um 

domínio de parentesco com outros objetos, para que possa estabelecer com 

eles relações de semelhança, de vizinhança, de afastamento, de diferença, de 

transformação – essas condições, como se vê, são numerosas e importantes.  

 

Assim, dada a importância dos discursos sobre o futebol, que emergiram no cenário 

midiático, vemos como as condições históricas sobre o esporte no Brasil fizeram surgir outras 

formas de dizer, estabelecendo, assim, relações de semelhança, vizinhança de afastamento, 

diferença e transformações, o que permitiu que a história do futebol fosse sendo construída.   

Feito o levantamento histórico do surgimento do futebol brasileiro, buscamos nos 

enunciados do jornal “O Globo” identificar como os discursos sobre o futebol brasileiro em 

Copas do Mundo, no período de 1930 a 1958, foi se constituindo socialmente e como isso 

influenciou a construção da identidade nacional.  

 

4.2 Os dribles discursivos midiáticos do jornal “O Globo” das Copas de 1930 a 1958 

 

Dada a discussão sobre o contexto de surgimento do futebol no país, partimos agora 

para construção discursiva midiática de enunciados do jornal “O Globo”. Para isso, 

consideramos que o discurso implica questões de exterioridade, do social, o que nos permite 

discutir a construção discursiva acerca do desenvolvimento do futebol no Brasil e como esses 

discursos possibilitaram uma construção da identidade nacional, no que consideramos como 

ascensão futebolística e identitária. Assim, buscaremos atender o primeiro objetivo específico 

que é indagar as condições de emergência do discurso sobre o futebol brasileiro que o 

relaciona com a construção da identidade nacional.  

O primeiro toque de bola para buscar entender essa construção discursiva do futebol 

brasileiro atrelado à identidade é uma materialidade do jornal “O Globo”, versão impressa, de 

14 de julho de 1930, que trouxe em sua publicação o início do caminho percorrido pelo time 
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brasileiro no primeiro campeonato mundial. Assim, considerando que o enunciado não pode 

ser visto apenas como uma relação gramatical, lógica ou semântica, mas numa relação que 

envolve a história e a própria materialidade do enunciado, é que, no discurso do jornal 

analisado, é possível observar que há uma estratégia discursiva através de discursos de 

compassividade em relação ao time que iria ao Uruguai. Assim, na materialidade do jornal 

permitiam uma construção de sentidos de que o futebol no país ainda não era visto com tanta 

credibilidade. É o que pode ser observado no enunciado a seguir: 

 

Figura 2 – Copa do Mundo de 1930 

 

 

Fonte: Jornal “O Globo” 14-07-1930 

 

 

No enunciado discursivo do jornal, observamos a construção de sentidos sobre o futebol 

brasileiro, tendo em vista que era um momento de efervescência entre os dois principais polos 

futebolísticos da época: Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa forma, no enunciado “o 

selecionado brasileiro se lança hoje nos campos de Montevidéo, a conquista da primeira etapa 

para a grande victoria do campeonato mundial de Football”, convém atentar para as 

estratégias discursivas que constituem determinados efeitos de sentido. Essa construção se 

dava pelo momento histórico vivido pelo futebol, em que as duas federações brasileiras 

vigentes na época, a Associação Paulista dos Esportes Atléticos (APEA) e a Confederação 
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Brasileira de Desportos (CBD), passavam por embates políticos que impedia o crescimento 

do futebol no Brasil.  

Desse modo, tendo um momento histórico marcado por indefinições relacionadas ao 

futebol e ao seu desenvolvimento no Brasil, na cena midiática da época, os discursos eram 

materializados nos principais jornais. Assim, “O Globo” traz um enunciado em que duas 

palavras chamam atenção, “selecionado” e “lança”, os termos sinalizam uma construção de 

sentido voltado para a hostilidade, aventura e amadorismo.  

No que se refere a essas construções de sentido, podemos apontar que havia por parte 

das duas confederações, (APEA) e (CBD), hostilidade no que se refere a uma rivalidade que 

impedia o crescimento do futebol no país. Outra construção de sentido possível era a de 

aventura, sinalizando assim para o fato do Brasil ir ao mundial como um aventureiro, pois, 

devido a questões políticas ligadas ao futebol, a Seleção ir à Copa do Mundo de 1930 seria 

uma aventura. Por fim, podemos observar também uma construção de sentido ligado ao 

discurso sobre o amadorismo tão presente no início da década de 1930 no país, onde o esporte 

ainda não tinha reconhecimento como profissão, os times eram formados por jogadores que 

tinham, em sua maioria, outro emprego, fato este que dividia as duas confederações, alguns 

do (APEA) queriam o profissionalismo, outros não, o mesmo acontecia com a (CBD).  

Na historicidade que envolve a primeira Copa do Mundo observa-se o primeiro 

resultado negativo. O Brasil conseguiu a sexta colocação, o título, que era o objetivo maior, 

não foi conseguido, mesmo assim, foram dados importantes passos para o desenvolvimento 

do futebol no país. Mesmo com impasses entre as duas federações futebolísticas do país, 

APEA e CBD, havia uma preocupação geral de que era preciso avançar para conseguir bons 

resultados. Porém, para o mundial de 1930, no Uruguai, o Brasil foi com um time de 

jogadores que não era considerado o melhor e, novamente, pois a APEA não liberou seus 

jogadores para defender a Seleção no campeonato mundial, sendo o Brasil representado 

majoritariamente por jogadores do Rio de Janeiro, mais especificamente do Botafogo.  

Mesmo com a participação da Seleção Brasileira na primeira Copa do Mundo era 

perceptível o amadorismo do futebol no país, como também o modo como era noticiado as 

informações no meio midiático existente na época. No enunciado, vemos como o jornal não 

oferece visibilidade para a produção de discurso sobre o futebol no mundial, há somente 

imagens dos jogadores com o enunciado “o selecionado brasileiro se lança hoje nos campos 

de Montevidéo, a conquista da primeira etapa para a grande victoria do campeonato mundial 

de Football”, o que constrói um efeito de sentido de interdição, talvez pelo momento 
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histórico, em que o futebol não era visto ainda como uma paixão nacional, não sendo o 

espetáculo que alcançou ao longo do tempo.  

A interdição, a partir dessas condições de produção do enunciado do jornal, possibilita-

nos uma hipótese de que o futebol no país, mesmo tendo alcançado parte da sociedade, ainda 

não era tido como esporte de massa, não se notabilizando como uma paixão nacional e, 

portanto, não oferecia a mídia um retorno necessário, sendo então trazido pelo jornal, mas não 

com a visibilidade que alcançou nas décadas seguintes. Isso possibilita dizer que não havia 

uma espetacularização midiática relacionada ao futebol em 1930 como é possível observar 

nas décadas seguintes.  

Na busca pela construção do sentido nos discursos sobre o futebol brasileiro, seguimos 

na trilha da segunda Copa realizada em 1934, na Itália. Com isso, grande parte do aparato 

midiático da época se voltava para o país europeu. No Brasil, alguns jornais da época 

noticiavam sobre o time que iria representar o país no mundial. Com destaque, o jornal “O 

Globo”, um dos mais vendidos na época, no Brasil, reproduzia um discurso de otimismo, de 

positividade, advindo a partir do discurso do General Vaccaro
3
, ao dizer que os brasileiros 

apresentavam grandes qualidades técnicas, como podemos observar na análise do enunciado a 

seguir.  

Figura 3 - Copa do Mundo de 1934  

 

 

Fonte: Jornal “O Globo” – 17- 05 - 1934 

                                                 

3 O general Vaccaro era influente por ter sido nomeado pelo ditador italiano Benito Mussolini para ser 

interlocutor junto a Federação Internacional de Futebol Associação (FIFA), resolvendo os problemas 

burocráticos da organização da Copa.  
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O enunciado acima, do jornal “O Globo”, capa do dia 17 de maio de 1934, logo em 

destaque apresenta o título O Brasil no campeonato mundial de football, o que sinaliza uma 

estratégia discursiva do jornal, ao afirmar que o Brasil estava no campeonato mundial, 

construindo assim um efeito de sentido de oficialização do futebol brasileiro num campeonato 

internacional. Mesmo diante de problemas como amadorismo, questões políticas entre os 

polos esportivos SP e Rio, a Seleção mais uma vez estava num mundial de futebol.  

Assim, partindo das condições de produção de um país no segundo campeonato mundial 

e com a estruturação do futebol sendo pensada com mais afinco, no funcionamento discursivo 

do jornal podemos perceber no segundo enunciado “Conferencias pelo rádio italiano sobre as 

qualidades technicas dos nossos „cracks‟”, em que há uma retomada do discurso de um sujeito 

autorizado a falar, o general Vacarro, personagem influente na Copa do Mundo. Ao 

discursivizar em uma conferência, o jornal retoma através de uma estratégia discursiva e 

possibilita uma construção de sentido de credibilidade ao futebol brasileiro, já que o general 

fala das qualidades técnicas dos jogadores brasileiros, elevando-os a uma posição de destaque. 

Até então a Seleção Brasileira era vista sem grande expressão mundial, com isso as a 

produção discursiva de Vacarro, na conferência, e devido sua importância no esporte, 

proporcionaram ao futebol brasileiro outra posição no cenário mundial da época.   

Ainda no segundo enunciado, o uso da palavra “cracks”, em inglês, possibilita um efeito 

de sentido de pôr em suspenso ou em um trajeto de diferenciação dos jogadores brasileiros em 

relação àqueles das demais seleções do mundo. Desse modo, ao discursivizar, o termo cracks 

possibilita uma estratégia discursiva por parte do jornal de mostrar que o Brasil jogava 

diferente das outras seleções, apresentando um futebol voltado para a habilidade, ginga, e arte, 

características que já se mostravam presentes aos jogadores brasileiros.  

Com o enunciado “o terreno do campo desvantajoso para a „eleven
4
‟” da C.B.D. o 

jornal “O Globo” assinala sua posição discursiva sobre o time que foi à Itália defender o 

Brasil. Partindo de uma análise das condições de produção do discurso, verificamos porque 

apareceu este enunciado e não outro. Este enunciado discursiviza sobre o momento histórico 

da época, pois, o time relacionado para o campeonato mundial de 1934 não era o que o Brasil 

tinha de melhor em termos de jogadores, já que devido a questões políticas, envolvendo as 

federações do Rio de Janeiro e São Paulo, os jogadores paulistas não foram para a Itália, 

assim cabendo à Federação levar somente jogadores do Rio. Desse modo, a estratégia 

discursiva do jornal no enunciado é silenciar a briga entre as duas federações, não dando 

                                                 

4 Número onze.  
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visibilidade ao que acontecia. Segundo Foucault (2014), o discurso apresenta uma ligação 

com o desejo e o poder, e nem sempre tudo pode ser dito. 

No decorrer da materialidade, há um discurso que evidencia a condição da Seleção 

Brasileira na Copa do Mundo de 1934. Primeiro, as dificuldades que o Brasil enfrentaria para 

conseguir um bom resultado dentro de campo frente aos espanhóis. Como podemos observar 

na materialidade em análise do jornal “O Globo”: 

 

Aproxima-se a data em que os brasileiros enfrentarão os hespanhoes em uma 

das quartas de finaes
5 

do campeonato do mundo. Sabe-se que o scratch 

organizado pela CBD não representa a força máxima do nosso futebol e que, 

além disso, os brasileiros lutarão com desvantagem ao tempo, pois chegando 

dia 25, quarenta e oito horas após terão que pisar a cancha para empenhar-se 

em uma peleja decisiva. Mas todos confiam no entusiasmo dos nossos 

patrícios para vencer. As notícias que nos chegam da Itália revelam o 

interesse excepcional que desperta a disputa da Copa do Mundo. Em várias 

cidades da Itália, no dia 27 se disputarão as quartas de finaes e também ahi 

se decidirá a sorte dos brasileiros.  

 

No discurso acima, é possível observar que há, por parte do jornal, uma estratégia 

discursiva para justificar um possível fracasso brasileiro em terras italianas. Esse 

entrelaçamento discursivo, usado pelo jornal, sobre o Brasil não ter ido para o mundial com o 

time completo, como também, o horário de chegada da Seleção à Itália, 48 horas antes da 

partida, é usado pelo jornal como uma vontade de verdade de justificativa a um possível 

tropeço frente os espanhóis. Possibilitando, assim, um jogo discursivo que constrói um efeito 

de sentido de que a derrota para a Seleção espanhola seria justificável diante de tais 

condições.  

Na sequência, ainda sobre a materialidade do jornal, o discurso do General Vaccaro, 

transmitido por uma rádio italiana, mostrando toda sua admiração pelo futebol brasileiro, 

revelando que mesmo diante das condições de produção a Seleção Brasileira, dentro de 

campo, poderia surpreender os adversários com um futebol arte. Conforme podemos ver nos 

enunciados a seguir: 

 

O orador falando dos jogadores brasileiros disse que os mesmos possuem 

uma technica toda particular, rapidíssima, penetrante, pessoal, a qual sejam 

os europeus sejam os norte-americanos não estão nada acostumados. O jogo 

quase individual dos atacantes brasileiros disse o conferencista é inesperado 

e irresistível, pode desconcertar as mais sólidas e aguerridas defesas que 

estão habituadas ao tradicional jogo de passes mathematicos. (Grifos nossos) 

 

                                                 

5 Corresponde a palavra “finais”. Obedecemos à grafia do jornal. 
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Como espetáculo, depois o football brasileiro, afirmou o orador é sem 

dúvida superior aquelle dos jogadores de qualquer outro paíz, pois fornece 

uma maior dose de emoções. (Grifos nossos) 

 

O orador depois acrescentou que os brasileiros, marcham hoje na vanguarda 

do football sul-americano, e concluiu dizendo que se os nossos patrícios 

conseguirem entrar nas semi-finaes e nas finaes constituirão um serio perigo 

para todos os outros concorrentes. (Grifos nossos) 
 

Nos enunciados, o posicionamento discursivo de Vaccaro estava em consonância com 

tudo que se discutia no mundo do futebol na época da Copa do Mundo da Itália. Com isso, o 

jornal “O Globo” reproduz os dizeres do general como forma de mostrar que quem estava 

falando não era qualquer pessoa. Neste caso, por que o jornal escolhe discutir uma fala do 

general Vaccaro? As notícias da Seleção poderiam ser qualquer outra, ditas de outra forma, 

porém, para efeito expressivo, a escolha foi dar visibilidade a uma conferência dada por 

aquele que era importante figura na organização da Copa de 1934.  

O jornal “O Globo” estrategicamente trouxe, em sua materialidade, um discurso de 

autoridade, pois não era qualquer pessoa falando sobre o futebol brasileiro. Sabendo de todas 

as dificuldades que o Brasil enfrentou para jogar o mundial, como a falta de seus principais 

jogadores e as poucas horas de preparação para a estreia, usa um sujeito que tinha voz no 

cenário esportivo naquele momento para construir o efeito de sentido de que, mesmo diante 

dessas adversidades, o time brasileiro poderia surpreender. 

Dessa forma, o jornal, ao enunciar, faz uso do que Foucault (2014) chama de vontade de 

verdade ao construir estrategicamente um discurso de que o futebol brasileiro fosse visto 

como o melhor e, assim, seria aceito de outra maneira no mundo, era preciso assumir essa 

posição de destaque no país para que fora, em outros países, passassem a acreditar na força do 

Brasil no esporte. Nesse sentido, Foucault (2014, p. 19) afirma que a “vontade de verdade é 

essa que se impõe a nós há bastante tempo, é tal que a verdade que ela quer não pode deixar 

de mascara-la”. Nesse ínterim, nos enunciados, é possível perceber o jogo estratégico do 

jornal para mostrar que o Brasil era uma equipe forte, e quem estava dizendo isso era um 

sujeito autorizado a falar, suas palavras eram de legitimidade, pois partia de uma instituição e 

construíam um efeito de positividade para a seleção brasileira no mundial.    

No discurso de Vaccaro, pode-se destacar os enunciados technica toda particular, 

rapidíssima, penetrante, pessoal que, ao serem trazidos pelo jornal “O Globo”, são 

estrategicamente utilizados para justificar o Brasil como uma seleção que poderia ganhar os 

jogos e ser campeã. O jornal retoma o discurso de Vaccaro porque justamente no Brasil já se 

percebia todas essas boas características do futebol brasileiro, porém não eram ainda 
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reconhecidas, era preciso que alguém legitimamente institucionalizado falasse para que 

ganhasse força.  

Interdiscursivamente, partindo dos pressupostos pecheutianos de que um discurso é 

sempre um já dito, ou seja, está sempre ligado a outras formulações (PÊCHEUX, 2014), ao 

retomar este discurso que era produzido no Brasil por parte da sociedade, observamos como 

os discursos estão interligados numa teia discursiva que possibilita que os dizeres sejam 

repetidos várias vezes em situações e por sujeitos diferentes, construindo outros efeitos de 

sentido. Neste caso, o discurso, por ser proferido por Vacarro, possibilita outras construções 

de efeitos de sentido ligadas à diferença que o futebol tinha em relação aos adversários, 

elevando a seleção brasileira a ser única no estilo de jogar.  

Em 1934, época que marca o acontecimento da segunda Copa do Mundo, o Brasil ainda 

não era visto como uma potência no futebol, pelo menos no que concerne a títulos, porém o 

estilo de jogar brasileiro já era tido como diferente de todos os outros países. Começava a se 

construir um ideal identitário nacional atrelado a um futebol diferenciado. O Brasil começava 

a ser reconhecido como uma possível potência do futebol.   

Por isso, na conferência proferida por Vacarro, vimos como ele descreve o futebol 

brasileiro elevando-o a um patamar alto. Com isso, ao analisarmos o enunciado:  

 
O orador falando dos jogadores brasileiros disse que os mesmos possuem 

uma technica toda particular, rapidíssima, penetrante, pessoal, a qual sejam 

os europeus sejam os norte-americanos não estão nada acostumados 

 

 Neste discurso sobre o futebol brasileiro, proferido por Vacarro, em que ele engrandece 

os jogadores brasileiros como tendo habilidade, um jeito que era todo particular de jogar, 

criou no brasileiro uma forma apaixonada de torcer pela Seleção, já que dentro de campo o 

time era muito bom. Tendo em vista este acontecimento da Copa do Mundo e o 

reconhecimento do futebol brasileiro internacionalmente, no Brasil, passou-se a ver o futebol 

com outros olhos dando início a uma construção da identidade nacional atrelada ao futebol.  

Um fator que merece destaque no enunciado do jornal é o modo com a mídia começa a 

ganhar espaço, funcionando como articuladora na produção de discursos sobre o futebol 

brasileiro. Na copa de 1930, vimos como o jornal não privilegiou o discurso futebolístico 

atrelado à Seleção, já nessa materialidade, de 1934, há uma manifestação discursiva maior, 

inclusive, no que se refere a uma espetacularização do futebol, de forma que, o jornal 

mobiliza uma entrevista de um sujeito e assim promove um discurso de positividade para a 

Seleção. Desse modo, de acordo com Barbosa (2006), “a mídia não somente transforma o 

presente em acontecimento, como também lhe confere um estatuto histórico”. É quando o 
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futebol começa a sair de invisibilidade para a visibilidade, e a história da Seleção começa a 

ser construída através do aparato midiático.   

Essa construção midiática, em que a espetacularização começa a se manifestar nos 

discursos do jornal, demonstra como o futebol começava a ganhar, no Brasil, um status de 

paixão nacional. Essa construção de paixão começa a explodir pelo futebol apresentado pela 

Seleção, descrito por Vaccaro “Como espetáculo, depois o football brasileiro, afirmou o 

orador é sem dúvida superior aquelle dos jogadores de qualquer outro paíz, pois fornece uma 

maior dose de emoções”. É essa emoção, de jogar diferente, da ginga, da habilidade que fez o 

brasileiro sentir-se representado pela Seleção, e assim começasse a despertar e se construir um 

ideal identitário atrelado ao futebol. 

Seguindo com a análise discursiva que emergiram na cena midiática, desde 1930, sobre 

as Copas do Mundo, na sequência, discutiremos de uma das mais importantes, exatamente por 

se tratar de um momento visto como diferencial para alavancar a história do futebol brasileiro 

em campeonatos mundiais. Houve toda uma preocupação em preparar o melhor time, além de 

o torcedor brasileiro se ver representado pela Seleção nacional: a Copa do Mundo de 1938 na 

França. Ela foi o início de um projeto da então CBD, de fazer da Seleção Brasileira um time 

forte e que representasse bem o Brasil nos campeonatos que disputasse. Com isso, a equipe 

que foi ao mundial da França contava com os melhores jogadores do país, deixando de lado a 

briga entre Rio de Janeiro e São Paulo.  

A Seleção Brasileira chegou ao mundial como desconhecida, tendo em vista os 

jogadores, porém bem recebida pelos franceses, até porque o Brasil era, juntamente com 

Cuba, os únicos representantes da América na Copa. Isso se deu devido a conflitos que 

cercavam o mundial, por causa dos rumores de uma segunda guerra mundial. Com isso, o 

tratamento dado à Seleção Brasileira era diferenciado, devido às características futebolísticas 

apresentadas pelo time, o que fez com que a grande maioria da torcida francesa sonhasse com 

uma final Brasil e França.  

Com a primeira vitória do Brasil diante da Polônia, por 6x5, um dos jornais mais 

conhecidos da França noticiou, segundo Helal e Cabo (2014, p. 42): “os brasileiros são 

perfeitos artistas com a bola nos pés. Dribles não são segredos para eles. Seus movimentos 

são ágeis e sua sutileza é notável. Um time formidável”. Com discursos que mostravam já 

toda admiração pelo time brasileiro, a Seleção foi aos poucos conseguindo bons resultados e 

erguendo sua história no cenário mundial, como também construindo uma identidade nacional 

voltada para o futebol.  
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Dessa forma, os discursos indicavam um time que poderia, definitivamente, vencer a 

primeira Copa do Mundo da sua história. No Brasil, havia toda uma euforia por parte dos 

torcedores, pois, os meios de comunicação, que haviam despertado na Copa de 1934 para a 

discursivização do esporte, permitia através dos jornais que os brasileiros acompanhassem o 

que acontecia no exterior. Com isso, demonstrava a importância do papel da mídia na 

construção da identidade nacional naquele momento. Assim, com um sentimento de 

nacionalismo atrelado à Seleção Brasileira e, considerando os estudos de Castells (1999, p. 

22), ao dizer que “a identidade é um processo de construção de significado com base em um 

atributo cultural”, é possível afirmar que a Copa da França em 1938 começou a construir e 

mostrar a ascensão do futebol e da identidade nacional.   

A mídia, através de programas de rádio, pela primeira vez, cobria os jogos da Seleção 

Brasileira em um mundial. O discurso era de positividade, de evidenciar o futebol brasileiro 

como grande, diante dessas condições de produção o jornal “O Globo”, em 17 de maio de 

1938, trouxe um enunciado que constrói um efeito de sentido de visibilidade, de evidência, 

espetacularização, e de reconhecimento do futebol brasileiro. Como podemos analisar no 

enunciado a seguir: 

Figura 4 – Copa do Mundo 1938 

 

 

Fonte: Jornal “O Globo” 17-05-1938 

 

Na materialidade é possível observar como os discursos sobre o futebol brasileiro estão 

na base da construção da identidade nacional, tendo em vista que o enunciado “não se deve 
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mudar o padrão nacional” mostra como o brasileiro se sentia representado pelo futebol 

nacional e começava a se consolidar a paixão nacional pela Seleção. Há uma construção de 

sentido no enunciado do jornal que se volta para a identificação nacional com um time, nesse 

caso com a Seleção, que foi ao mundial.  

Os discursos que envolviam a Seleção Brasileira de 1938, na Copa do Mundo da 

França, são assim descritos por Helal e Cabo (2014, p. 47): “foi sendo construído o ideal de 

um estilo brasileiro baseado na habilidade, na criatividade, na improvisação, no drible, enfim, 

em tudo que até hoje se admira e reivindica como estilo nacional”. Nas palavras dos autores, 

quando descrevem a Seleção Brasileira de 1938, o futebol brasileiro era visto mundialmente. 

A partir de discursos como esses é que o jornal, no enunciado acima, propõe que “não se deve 

mudar o padrão nacional”, retomando, assim, através de uma memória discursiva, dizeres de 

jornalistas, esportistas e, principalmente, da grande massa de torcedores que via o futebol arte 

apresentado pela Seleção Brasileira. 

 Com isso, os discursos sobre o futebol brasileiro constroem um efeito de sentido de 

habilidoso, criativo, único e tido como futebol arte. Esses discursos levaram o nome da 

Seleção Brasileira a um patamar internacional e, assim, possibilitou uma construção 

discursiva de que o futebol, assim como o carnaval e o samba, são marcas culturais e 

identitárias da nacionalidade brasileira.  

Essa construção de sentido foi possível porque a Seleção Brasileira, na Copa do Mundo 

de 1938, apresentava uma forma de jogar que encantava. A Seleção era tão forte que o seu 

treinador, Pimenta, podia escalar dois times, dependendo do adversário. Toda essa 

flexibilidade era possível naquele momento porque o Brasil pôde contar com o time completo, 

ou seja, todos os jogadores estavam disponíveis, já que as duas federações, Rio de Janeiro e 

São Paulo, haviam chegado a um acordo em relação aos problemas referentes ao esporte.  

Outro aspecto a ser observado é  quando o jornal traz a fala de Walfare, jogador inglês 

que viveu no Brasil, tendo atuado também como treinador. Competente no que se propunha 

fazer, ganhou destaque por onde passou. Para ele, o futebol brasileiro era o melhor. Em 1938, 

o então treinador do Vasco da Gama teceu elogios ao time brasileiro que disputaria o mundial. 

O jornal “O Globo” traz no enunciado de capa "Welfare classifica o football brasileiro como o 

melhor” possibilitando um jogo discursivo, pois quem estava falando sobre o assunto era um 

sujeito autorizado, considerando que era técnico de futebol e, portanto, possuía legitimidade 

institucional, era também inglês. Assim, o discurso proferido por Walfare constrói um efeito 

de sentido de legitimidade ao dizer que o futebol brasileiro era o melhor, ou seja, a sua 

posição discursiva permite que os seus dizeres ganhem veracidade.  
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Nos dois enunciados “Não se deve mudar o padrão nacional” e “Welfare classifica o 

football brasileiro como o melhor”, há, por parte do jornal, uma mobilização dos discursos 

para a construção de vontades de verdade sobre o futebol brasileiro. Para isso, 

estrategicamente, os enunciados que estão na materialidade evidenciam uma construção 

discursiva positiva acerca da Seleção Brasileira. No primeiro enunciado, a construção da 

identidade brasileira é representada na vontade de verdade que evidencia a afirmação da 

Seleção Brasileira no cenário futebolístico. O segundo, traz um sujeito que tem notoriedade e 

autoridade para falar do assunto, desse modo, há por parte do veículo comunicativo uma 

vontade de verdade que o seu discurso seja aceito pela sociedade, com isso, a figura de 

Walfare torna-se primordial para essa construção. Desse modo, vemos como os discursos 

partem da ideia que não há uma verdade absoluta, mas vontades de verdade, ou seja, nesse 

caso, havia a vontade de que o futebol brasileiro fosse visto como o melhor e que essa 

verdade fosse aceita.  

Também é importante destacar que os enunciados “Não se deve mudar o padrão 

nacional” e “Welfare classifica o football brasileiro como o melhor” retomam dizeres do povo 

brasileiro ao ser levado para a página do jornal. Desse modo, ao relacionar-se com outros 

discursos que circulam no meio social, há um permanente processo dialógico que se dá pelas 

relações interdiscursivas. Esse retorno a outras formulações é possível através de um 

entrelaçamento com o discurso da mídia, dos torcedores, que pelos bons resultados e pelo 

futebol encantador fez circular e ser retomado nas palavras do técnico da Seleção.  

Dessa forma, podemos ver no funcionamento discursivo do jornal a construção da 

identidade brasileira sendo marcada, naquele momento, pela Seleção Brasileira, pois o que é 

dito pelo jornal, isto é, as palavras de Welfare, retoma diretamente o que dizia a sociedade, 

mostrando, assim, que a nação brasileira se sentia representada pela Seleção, uma vez que a 

identidade é um processo cultural construído nos discursos que circulam na sociedade 

(HALL, 2015). 

Ainda sobre os enunciados da materialidade do jornal, é possível observar como há uma 

construção discursiva que permite observar como o futebol brasileiro foi, ao longo da história, 

se constituindo com um diferencial em relação às outras seleções. Essas construções 

discursivas são possíveis porque a mídia deu visibilidade a esses discursos e assim foi se 

construindo a discursividade/historicidade de um Brasil vencedor. A partir dessa construção 

vemos como os discursos foram sendo importantes para a constituição da identidade 

brasileira, vista até então relacionada ao futebol.  
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 Diante de todo esse entrelaçamento discursivo que os enunciados do jornal 

possibilitaram, notamos como a identidade nacional brasileira, neste momento, já se mostrava 

atrelada ao futebol. Essa construção identitária era construída pelos meios de comunicação, 

pela torcida nas ruas, pelos comentaristas. Diante desse novo cenário, a torcida brasileira foi 

incentivada pelo governo e pela CBD, a contribuir para a viagem da Seleção à Copa do 

Mundo da França, segundo Helal e Cabo (2014, p. 41) com um slogan “ajudar o scratch é 

dever de todo brasileiro”. Essa inciativa criada pelos órgãos era uma espécie de campanha do 

selo em que a torcida brasileira doaria uma quantia para as despesas do time e assim se 

mostraria participativa como torcida. Este fato mostrou como a sociedade brasileira já estava 

atuante quando o assunto era futebol.  

Até a década de 1940, o futebol brasileiro se desenvolveu de forma considerável e, junto 

a esse desenvolvimento, podemos destacar o papel da mídia. Mesmo diante de outra 

realidade, em termos de investimento, havia uma preocupação dos meios de comunicação em 

divulgar o esporte no país, dada as suas proporções. Com isso, a mídia se notabiliza como 

promotora de sentidos e, ao longo dos anos, de acordo com o que vimos até aqui sobre o 

futebol brasileiro, a sua participação foi ativa na construção da identidade brasileira.  

A identidade brasileira relacionada ao futebol começa a ganhar força na década de 1930, 

mais especificamente depois de 1934, quando o então presidente Getúlio Vargas pensa o 

futebol como oportunidade de o Brasil se consolidar como um país democrático e reconhecido 

mundialmente. Segundo Pereira e Lovisolo (2014, p. 51), “a identidade nacional tem no 

futebol a edificação de seus pilares, com forte participação do estado [...] O futebol deveria 

cumprir o papel de diluir as tensões e os conflitos étnicos e sociais no país”. Foi nesta década, 

motivado pelo desempenho do Brasil dentro de campo e pelos incentivos do governo que o 

brasileiro se viu representado pela primeira vez pela Seleção nacional. Os discursos dos meios 

de comunicação da época também enfatizavam essa relação entre o futebol e o povo 

brasileiro.  

Este período de emergência do futebol brasileiro coincidia com o acontecimento da era 

Vargas, de 1930 a 1945, como também com a Segunda Guerra Mundial, que se instalara na 

Europa. No Brasil, o governo investia no esporte como forma de afirmação nacional, na 

Europa esse cenário impedia que as grandes seleções jogassem os campeonatos, o que 

ocasionou na não realização das Copas de 42 e 46. Com isso, devido à apreensão causada pela 

guerra, os campeonatos importantes ficaram de lado e o mundo se voltava para problemas 

sociais e políticos pensando a resolução dos conflitos causados pelos embates entre as nações 

europeias (SARMENTO, 2013).  
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Na América, o futebol seguia sendo praticado pelas grandes seleções, como Argentina, 

Uruguai, Brasil e Chile, porém, os campeonatos se restringiam aos países sul-americanos, 

com a realização da Copa Roca e Copa América. No Brasil, mesmo com este intervalo entre 

Copas do Mundo de 1938 a 1950, o futebol dava passos longos, assim como para a afirmação 

da identidade nacional.  

Em 1946, a entidade maior do esporte, a FIFA, sob a representação do então presidente 

Jules Rimet, em uma conferência para escolha da sede da próxima Copa do Mundo, em 1948, 

decidiu que o Brasil seria o país que sediaria o mundial. Devido a questões políticas 

principalmente referentes a Segunda Guerra o mundial, foi adiada para 1950. O que motivou a 

escolha pelo Brasil foi justamente os embates que estavam acontecendo na Europa, como 

estratégia a FIFA optou por um país da América e que não estivesse envolvido com a guerra. 

O Brasil foi o único país sul-Americano a se candidatar para sediar o evento.  

Diante desse novo panorama, a nação brasileira passou também por um momento de 

afirmação, de credibilidade, de acreditar no país. Uma Copa do Mundo em casa era uma 

maneira de se tornar conhecido, pois o foco estaria no país, por pelo menos vinte e cinco dias 

(SARMENTO, 2013). Com isso, houve por parte de toda sociedade brasileira uma preparação 

voltada para o campeonato, mesmo com todos os problemas sociais, políticos enfrentados na 

era Vargas.   

Diante dessas condições de produção, a Copa do Mundo de 1950 mostrou-se como um 

acontecimento positivo para a nação brasileira, que se viu em estado de festa. Os jogos tinham 

sempre estádios lotados. O Maracanã, construído para o mundial, contava com uma 

capacidade de 200 mil torcedores, o que mostrava toda a paixão que o futebol já causava no 

público, mesmo o Brasil não sendo ainda uma potência no esporte. 

A Figura 5 dialogará com os discursos ufanistas do povo brasileiro frente aos 

adversários no campeonato mundial. Trata-se de um enunciado do jornal “O Globo” de 17 de 

julho de 1950, na derrota do Brasil para o Uruguai, na grande final do mundial. Nos 

enunciados, o discurso do então técnico, Flávio Pimenta, após a perda do título, era o de que a 

Seleção não tinha perdido o título mundial sozinha, que essa era uma derrota de todo o Brasil. 

Com a análise da materialidade será possível perceber o jogo de sentidos possível a partir da 

recorrência ao discurso do treinador. Como podemos ver a seguir: 
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Figura 5 – Copa do Mundo de 1950  

 

 

Fonte: Jornal “O Globo” 17-07-1950 

 

Partindo de uma análise das condições de produção do discurso, na Figura 5, é possível 

entender que as regras de formação do discurso estão relacionadas ao processo sócio-histórico 

que o Brasil passava em 1950, ano da primeira Copa do Mundo no Brasil. Dessa forma, no 

enunciado: “a amargura do técnico: „a derrota não é só minha – declara Flavio – é de todo o 

Brasil‟” é possível observar, diante da colocação do jornal, ao falar de amargura de Flavio de 

não ter conseguido o que tanto almejava e que era para ele fundamental diante tudo que 

acontecia no país.  

Com isso, é possível ressaltar que o discurso trazido pelo jornal retoma o momento, 

vivido no Brasil, de efervescências nas ruas, devido ao fim do Estado Novo e ao início de um 

novo mandato presidencial, do então presidente Eurico Gaspar Dutra. Devido à nova ordem 

política, parte da população se movimentava contra o que considerava abusivo, com isso, em 

um dos atos, saíram às ruas para protestar contra o aumento da tarifa de bondes em São Paulo 

e outras cidades brasileiras.  

Com esse cenário político, os brasileiros não se mostravam seguros para o futuro, havia 

muita desconfiança no novo governo. Porém, a Copa do Mundo era a oportunidade de mostrar 

um país vitorioso, nem que fosse no esporte. Diante dessa realidade, havia para os brasileiros 

algo positivo na realização da Copa do Mundo, pois diferente do que se vê atualmente os 

gastos eram menores e a exposição que o acontecimento traria para o país seria de ganho, 

tendo em vista a visibilidade mundial. Outro fator merecedor de destaque eram os custos dos 
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ingressos considerados baixos, o que possibilitava a todos a participação nos jogos e 

ocasionou uma final de Copa com quase 200 mil torcedores no Maracanã. Com isso, os 

discursos da sociedade brasileira na Copa do Mundo de 1950, apesar do momento político, 

eram de apoio ao time que representaria o Brasil nos gramados.  

Assim, ao produzir estrategicamente o enunciado “A derrota não é só minha - Declara 

Flávio - é de todo o Brasil”, o jornal traz um sujeito que, pela posição de treinador, era quem 

poderia representar o povo brasileiro. O discurso do técnico da Seleção era uma representação 

do que vinha sendo discursivizado nas ruas pela sociedade brasileira, que se sentia acuada 

com a situação que enfrentava o país, mas que tinha no futebol a esperança de dias melhores. 

Helal e Cabo (2014, p. 64) dizem que “a vitória sobre os suecos por 7 a 1 teria embalado 

ainda mais a agitada cidade e nem as notícias cotidianas sobre a guerra da Coreia ou a 

campanha presidencial chamavam tanto a atenção do jornal quanto a Copa”. Assim, é possível 

observar como o povo brasileiro se sentia representado pelo futebol, já havia uma 

identificação com o esporte, ou seja, uma ideia de pertencimento. O povo brasileiro, em 1950, 

via na Seleção um patrimônio brasileiro, era a representação do Brasil. Segundo Thiesse 

(1999), pertencer a uma nação é ser herdeiro de um patrimônio, reconhecendo e 

reverenciando. 

A primeira parte do enunciado, quando o treinador brasileiro diz “a derrota não é só 

minha”, recupera toda a discursividade do que vinha acontecendo no Brasil naqueles anos, de 

lutas, indecisões políticas, insegurança econômica. Com isso, há uma construção de sentidos 

que colocava a Copa do Mundo, pela magia que apresentava, como uma esperança de que 

fossem esquecidos e um novo olhar sobre o Brasil fosse lançado, era para os brasileiros um 

momento de afirmação mundial.  

Sendo assim, ao dizer que a derrota não era só dele, arrastava toda uma nação que via 

no futebol a chance de ver o país brilhando como os grandes da época. Com esse discurso, é 

notória a tristeza de Flavio e esse o que é dito é extensivo a todos os brasileiros uma vez que 

ele conclui dizendo que é uma derrota de “todo Brasil”.  

Além disso, o outro enunciado “Uma revelação sensacional: o título fora perdido na 

véspera”, constrói uma discursividade ufanista da torcida em prol da Seleção Brasileira na 

grande final. Ao dizer isso, Flavio estava retomando os discursos que eram produzidos por 

grande parte da torcida e dos meios de comunicação (rádio, jornal impresso, revistas). Depois 

de grandes vitórias, frente a Espanha por seis a zero e contra a Suécia por sete a um, com 

resultados convincentes, a Seleção chegava para a final como franca favorita. Com isso, a 
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torcida brasileira se viu representada por um time de futebol que encantava e poderia ser o 

espelho de um novo Brasil.  

Nessas condições, é inegável como Flávio retoma interdiscursivamente os dizeres 

produzidos pelos brasileiros antes do jogo final contra o Uruguai. Havia por parte da torcida a 

certeza do título. Helal e Cabo (2014, p. 67) descrevem o dia que antecedia o jogo “O Brasil é 

um só país, uma só tradição, uma só crença”. Ainda segundo os autores, no Rio de Janeiro, 

local da grande final, a torcida se mostrava alegre, bandas de música foram espalhadas pela 

cidade, as cores do Brasil estavam por todos os lugares evidenciando, portanto, a paixão e a 

identidade nacional pelo futebol. 

Na parte superior do jornal, outro enunciado chama atenção pelo discurso que mobiliza 

um jogo discursivo de positividade diante do resultado insatisfatório na final,haja vista que as 

condições de possibilidade permitiam um discurso amenizador em relação as cobranças sobre 

a seleção, pois, até então, o Brasil não havia sequer chegado a uma final de mundial, por este 

motivo a cobrança era diferente. Como podemos ver no enunciado abaixo intitulado O premio 

dos vice-campeões:  

 

na sua tristeza e na sua dolorosa surpresa de quem contava como certa a 

conquista do título máximo, o público se esquece que o Brasil sagrou-se vice 

campeão do Mundo. Para os “segundos do mundo” – um título honroso que 

ao momento, tem um sabor de ironia e amargura – foi instituído o prêmio: 

“Taça Conselho Nacional de Desportos” pelo título de campeões os 

brasileiros receberiam dez mil cruzeiros pela vitória e cinquenta mil 

cruzeiros pelo campeonato.  

 

Destarte, entende-se que o discurso está vinculado às condições de possibilidades, visto 

que a exterioridade é constitutiva do sujeito e do sentido, o que nos leva a pensar na década de 

1950, na qual o Brasil, além de passar por conturbados conflitos políticos, fora considerada 

como uma Seleção surpresa. Porém, com o futebol apresentado durante a competição, as 

expectativas para a final eram grandes, o que não acontecia antes do mundial, já que a Seleção 

brasileira não figurava entre as favoritas. Diante disso, o discurso produzido pelo jornal 

mostrou certa justificativa ao revelar que o Brasil, apesar de não conquistar o título mundial 

merecia reconhecimento, na assertiva de que “para os „segundos do mundo‟ – um título 

honroso”. Neste caso, as condições de possibilidade que permitiram que se dissesse dessa 

forma e não de outra, ou seja, o momento histórico que se passava no país possibilitou este 

entrecruzamento da linguagem com a história.  
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 Dado este primeiro momento no qual o futebol brasileiro passou por esse processo de 

desenvolvimento, depois de sagrar-se vice-campeão do mundo, alcançando outro status no 

cenário futebolístico, os discursos em meio ao mundo esportivo eram de uma grande Seleção, 

equiparada à do Uruguai, da Itália e da Alemanha. Os discursos já eram diferenciados com 

relação ao futebol brasileiro, havia confiança no time que representaria o Brasil nos gramados 

suíços, país sede da quinta Copa do Mundo. Essa é a nova ordem discursiva apresentada, 

inclusive, pelo jornal “O Globo” de 16 de junho de 1954, no primeiro jogo da Seleção no 

campeonato.  

 

Figura 6 – Copa do Mundo de 1954 

  

 

Fonte: Jornal “O Globo” 16-06-1954 

 

No enunciado, há uma construção da identidade do povo brasileiro relacionada aos 

dizeres que são discursivizados no meio social. Dessa forma, o enunciado do jornal “O 

Globo” é possível perceber um jogo identitário nos enunciados que retomam uma paixão 

brasileira pela Seleção que foi disputar a Copa do Mundo de 1954, na Suíça. A torcida é 

retratada pelo jornal em diferentes situações como estratégia para mostrar como o povo 

brasileiro estava ligado no primeiro jogo da Seleção contra o México, o enunciado mostra 

como o futebol ganhara outro status no Brasil.  
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Assim, o jornal faz uso de uma estratégia discursiva ligada à positividade e retoma nos 

enunciados um discurso vitorioso da Seleção Brasileira. Na parte superior, na afirmação 

“primeiro passo para o campeonato do mundo”, é possível perceber como o jornal trabalha 

com um discurso que constrói um efeito de sentido de progresso, pois ao dizer “primeiro 

passo” mostra que aos poucos, neste caso, o “primeiro passo” para o título já tinha sido dado, 

e que o Brasil tinha se saído bem, construindo um efeito de sentido de que a torcida poderia 

acreditar que a Seleção brigaria pelo título mundial mais uma vez, e que a contagem 

regressiva marcada pelo uso do termo “primeiro passo” já tinha sido iniciada. Era questão de 

tempo: no decorrer dos outros jogos, a Seleção continuaria ganhando até sagrar-se campeã.  

Na sequência, o jornal estrategicamente traz outro enunciado que retoma os discursos 

proferidos após o jogo, pelos jornalistas e torcedores, diante uma grande vitória brasileira por 

cinco a zero contra o México. Não era qualquer vitória, no discurso do jornal havia uma 

estratégia de mostrar aos brasileiros que o caminho estava sendo bem feito. Em Baltazar 

abriu a contagem para a goleada sensacional, há um jogo discursivo entre o primeiro e o 

segundo enunciado, pois, como vimos naquele, falava-se em “primeiro passo”. Mesmo o 

termo “contagem” estando ligado ao gol, ou seja, o primeiro gol brasileiro, assinalado por 

Baltazar, e o segundo estando relacionado à primeira vitória do Brasil contra o México, os 

dois termos “primeiro passo” e “contagem” dialogam discursivamente dada suas construções 

linguísticas,oportunizando um efeito de sentido de que a Seleção está contando os jogos para 

ser finalmente campeã mundial.  

Além disso, a ordem do discurso do jornal fez circular uma vontade de verdade que 

colocava a Seleção no centro da discussão ao trazer, na materialidade, todas as notícias 

discursivizando a primeira vitória brasileira na Copa de 1954. Desse modo, o jornal apresenta 

o título Vitória espetacular, referindo-se ao placar avantajado de cinco a zero e dialoga 

interdiscursivamente com os dois primeiros: “Primeiro passo para o campeonato do mundo e 

Baltazar abriu a contagem para a goleada sensacional”, construindo uma vontade verdade 

ligada à positividade para o futebol brasileiro, como também uma estratégia discursiva para 

alavancar a Seleção Brasileira nos próximos jogos.   

Ainda sobre os enunciados “Baltazar abriu a contagem para a goleada sensacional e 

Vitória espetacular”, é possível afirmar que há uma mobilização para a espetacularização do 

futebol brasileiro, tendo em vista que eles mobilizam efeitos de sentidos de que o futebol 

brasileiro era espetacular e sensacional, pois, mesmo se referindo somente à uma vitória, os 

enunciados são trazidos como forma de mostrar a grandeza da Seleção. Nesse sentido, Santos 

(2012) diz que a sociedade do espetáculo tende a se organizar em torno do que é visível, em 
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torno do que pode ser edificado como acontecimento, em torno do que pode ser 

discursivizado. Neste caso, os enunciados do jornal se apresentam como visíveis e em torno 

de um grande acontecimento: a vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o que 

mobiliza uma grande proliferação de discursos, ou seja, a espetacularização do futebol 

brasileiro naquele momento.  

Por fim, podemos atrelar essa discursividade do jornal a um momento em que a 

identidade nacional se mostrava ávida, pois, mesmo com a Copa não sendo realizada no 

Brasil, parte da nação parou para assistir aos jogos e torcer pela Seleção. Dessa forma, a mídia 

tornou-se presente na transmissão dos jogos, começava uma espetacularização e uma espécie 

de promoção do futebol, assim os enunciados “Praticamente paralisado o comércio, delírio da 

multidão em frente a rádio globo, o marechal Dutra entusiasmou-se com a vitória, e a torcida 

no senado” mostram como a identidade nacional estava marcada pelo futebol, ou seja, o povo 

se sentia representado pela seleção. Nesse sentido, a mídia teve papel significativo na 

construção da identidade nacional através da promoção discursiva de espetacularização 

voltada para o futebol.  

Palavras como “sensacional”, “delírio” constroem um efeito de sentido de espetáculo 

midiático para promover ainda mais o futebol brasileiro, de modo que, posteriormente, em 

dias de jogos da Copa, praticamente todo o país para, por exemplo, o comércio fecha para que 

os brasileiros assistam aos jogos da Seleção, construindo assim uma relação time – torcedor, 

que ficou conhecida como paixão nacional. Nesse acontecimento da Copa de 1954, a 

consolidação do futebol brasileiro como marca da identidade nacional se mostrava mais forte, 

como é possível perceber nos enunciados do jornal.  

A seguir, analisaremos a capa do jornal “O Globo” de 30 de junho de 1958, logo após o 

Brasil sagrar-se campeão mundial do futebol pela primeira vez. Os discursos proferidos pelo 

jornal eram de visibilidade, de euforia, de alegria e de gratidão pelo primeiro título mundial. 

Isso fica demonstrado nojornal, tanto pelos enunciados verbais como não verbais, ou seja, 

pelas imagens, que demonstram toda a festa brasileira nas ruas. Ainda havia um jogo 

discursivo que entrelaçava a situação política vivenciada pelo Brasil no final da década de 

1950, início de 1960 com a conquista da Seleção como podemos analisar no enunciado a 

seguir: 
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Figura 07 – Copa do Mundo de 1958 

  

 

Fonte: Jornal “O Globo” 30-07-1958 

 

O enunciado acima é um espaço oportuno para observação da operação de 

interdiscursividade e dos efeitos de construção da identidade nacional. Os enunciados 

presentes no jornal discursivizam a vitória do Brasil diante da Suécia e, como consequência, 

atribuem visibilidade ao primeiro título da Seleção em mundiais. Para isso, o jornal utiliza 

estratégia discursiva para mostrar a festa que estava acontecendo no Brasil, pois, era um 

momento de instabilidade política no país. Em 1960, haveriam eleições presidenciais e, o até 

então presidente Juscelino Kubistchek, tinha no esporte, e mais especificamente no futebol, 

uma de suas armas para alavancar o Brasil no cenário político-mundial. Considerando essa 

realidade, os enunciados trazidos pelo jornal discursivizam o momento político de 

desenvolvimento nacional, pelo que ficou conhecido como “anos dourados” e o começo de 

uma nova ordem política de desenvolvimento do futebol, com um lema de crescer “cinquenta 

anos em cinco”.  

No enunciado “o maior feito do futebol brasileiro”, é possível observar através da 

exterioridade, da história do futebol, que há uma mobilização interdiscursiva pelo que 

Courtine (1999) chama de transformação, ao dizer que ao longo do tempo os discursos podem 

se transformar, possibilitando novos sentidos, que são possíveis pela relação direta com a 

história. Considerando que, até então, o Brasil havia conquistado apenas campeonatos sul-
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americanos, o que não se apresentava com o peso de uma Copa do Mundo, fato este marcante 

para o Brasil, porque em mundiais não havia ganhado nenhum título. Assim, no enunciado “o 

maior feito” há uma construção de sentido que possibilita entender que o título da seleção em 

1958 era o mais esperado, deixando de lado todos os outros campeonatos conquistados, como 

Copa Roca e Sul-americano, ambos realizados somente com times sulamericanos, o que não 

se notabilizava como grandes trunfos.  

Além disso, ao enunciar “o maior feito do futebol brasileiro” o jornal está 

estrategicamente construindo possibilidades de sentido para o enunciado. Então, cabe 

perguntar: qual seria esse maior feito? Seria o título mundial? O fato de deixar todo o Brasil 

em festa? A ascensão que o Brasil teria, politicamente, a partir do título? Os sentidos 

construídos no enunciado não podem ser vistos como pura verdade, até porque eles 

apresentam deslizes de sentidos que são possíveis por uma exterioridade que interfere num 

provável sentido uno.  

Na sequência, sobre a identidade nacional, podemos observar que tanto os enunciados 

verbais como não verbais demonstram a paixão brasileira pelo futebol. Para Sobral (1999), a 

construção da identidade está relacionada ao sentimento de pertencimento, desse modo, no 

enunciado “delirantemente comemorada a conquista do campeonato do mundo pela seleção 

do Brasil”, seria oportuno pensar como a nação brasileira recebeu o primeiro título mundial da 

Seleção e viu no time uma representação do que é ser brasileiro. Mesmo diante questões 

sociais, como início da ditadura, no final da década de 1950, o povo foi às ruas comemorar e 

revelar um Brasil vitorioso. Assim, ao promover esses discursos, através de uma estratégia 

discursiva, o jornal, constrói um efeito de sentido de que o brasileiro valorizava o futebol e 

sentia-se partícipe desse novo momento, além de vê na conquista uma espécie de afirmação 

do país no cenário internacional. Segundo Sarmento (2013, p. 116) “a seleção de 58 se tornou 

o símbolo de um projeto nacional que tendia ao sucesso”.  

Em conformidade com o segundo enunciado, outros aparecem na materialidade do 

jornal: “O presidente Juscelino fêz até promessa pela vitória”, e “Dia de festa nacional”. No 

primeiro enunciado, vemos uma produção discursiva que mostra como o então presidente do 

Brasil, Juscelino Kubistchek, tinha na copa do mundo um trunfo para suas pretensões 

políticas, pois, o Brasil era um país desconhecido internacionalmente. Como é sabido, um 

resultado positivo numa Copa do Mundo resulta em uma exposição positiva para qualquer 

país. Desse modo, havia por parte do presidente interesses políticos, ao ponto de ele fazer uma 

congregação de políticas expansionistas, justificados pelo efeito de otimismo e da junção do 

sonho de um país melhor onde as coisas, os sonhos, podem se realizar, assim como a Copa. 
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Segundo Helal e Cabo (2014) foi a abertura da economia para o mercado internacional. Fato 

este que marcava um novo momento para o país e que coincidiu com o primeiro título 

mundial, em 1958.  

O segundo enunciado “dia de festa nacional” reforça a afirmação de como o título 

mundial de 1958 serviu de trampolim para se pensar um Brasil em ascensão política. Não era 

somente uma comemoração pelo campeonato, era a festa de um povo que estava acostumado 

a sofrer.  

Com isso, a construção discursiva do jornal dialoga com o que afirma Foucault (2012) 

ao dizer que os discursos estão ligados às questões da exterioridade e da história. Desse modo, 

vemos no enunciado do jornal uma discursivização que tem na exterioridade, e no momento 

histórico, artefatos para se pensar uma construção de sentido de que, politicamente, o título, 

era a oportunidade de triunfar, de acender uma chama de esperança para um país que, naquele 

momento, tinha um presidente com pretensões audaciosas para o Brasil.  

Diante dessa realidade histórica do final da década de 1950, o Brasil tinha na Seleção 

nacional um trunfo para se tornar conhecido mundialmente. Com isso, havendo uma relação 

interdiscursiva com a capa do jornal, surgiu a primeira música feita para a Seleção: A taça do 

mundo é nossa
6
, construindo um ideal identitário do povo brasileiro com a Seleção nacional, 

como poderemos ver na sequência: 

 

A taça do mundo é nossa 

 

“A taça do mundo é nossa 

Com brasileiro não há quem possa 

Êh eta esquadrão de ouro 

É bom no samba, é bom no couro 2x 

 

O brasileiro lá no estrangeiro 

Mostrou o futebol como é que é 

Ganhou a taça do mundo 

Sambando com a bola no pé, Goool!” 
 

Os trechos da música A taça do mundo é nossa dialogam com enunciado do jornal “O 

Globo” ao mostrar como o Brasil estava começando a ter, no futebol, uma marca da 

identidade nacional. Era um momento em que, devido às condições de produção positivas e 

tendo em vista o título mundial, o brasileiro se via representado pela Seleção Brasileira e 

aflorava então o sentimento de pertencimento, de paixão nacional pelo futebol. Nesse sentido, 

                                                 

6 De autoria de: Wagner Maugeri, Lauro Müller, Maugeri Sobrinho e Victor Dagô. 
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Sobral (1999) postula que à ideia de construção identitária está relacionado o sentimento de 

pertencimento de um povo. Neste caso, vemos esse ideal de pertencimento atrelado ao 

primeiro título mundial da Seleção Brasileira. Com isso, ao trazer a música A taça do mundo é 

nossa, temos no uso da palavra “nossa” uma construção de sentido de pertencimento 

identitário, a nação brasileira, naquele momento, se via representada pela conquista.  

Com o título mundial, o futebol brasileiro ganhou, naquele instante, soberania 

internacional. Na música, outro enunciado confirma o que estamos dizendo ao discursivizar 

que “com brasileiro não há quem possa”, construindo um efeito de sentido de grandeza do 

futebol, como também constrói um sentido voltado para representação do que é ser brasileiro.  

No fim da primeira estrofe outro enunciado importa: “É bom no samba, é bom no 

couro” retomando a discursivização sobre outros aspectos culturais brasileiros, como o samba, 

haja vista que o Brasil se notabilizou no cenário mundial como o país do samba e do carnaval 

e, em 1958, também do futebol, pois o termo “couro” está retomando a bola. Diante desse 

enunciado “é bom no samba, é bom no couro” podemos dizer que que há uma construção 

voltada para a grandeza, soberania nacional em aspectos culturais, nesse caso, samba e 

futebol.  

Na última estrofe, no primeiro verso, temos “o brasileiro lá no estrangeiro”, a partir do 

qual é possível observar um jogo discursivo evidenciando como a conquista da Copa do 

Mundo mostrou ao mundo a nação brasileira, corroborando o que foi dito antes: que o Brasil 

tinha no futebol o reconhecimento que merecia naquela época, apesar dos problemas sociais 

enfrentados no país.  

Na sequência da música, há outro verso “mostrou o futebol como é que é”, que mobiliza 

uma discursivização sobre a grandeza do futebol brasileiro, tendo em vista que o resultado, o 

título conseguido, colocou a Seleção Brasileira como uma das grandes mundialmente. O título 

de 1958 foi uma amostra do futebol arte que o Brasil vinha mostrando nos campeonatos 

anteriores sem obter sucesso. Ao trazer esse enunciado, observamos uma estratégia discursiva 

voltada para uma vontade de verdade de que o futebol brasileiro fosse o melhor, mostrando-se 

diferenciado, que as características até então ditas, como a ginga, o improviso, eram a mais 

completa forma do futebol arte cristalizado pelos meios de comunicação da época.  

Desse modo, com esse resultado da Copa de 1958, a ascensão do futebol se consolida 

no Brasil. Assim, seguindo nosso propósito de pesquisa, iremos analisar outro momento da 

história do futebol que denominamos como auge o qual se refere às Copas de 1962 a 2002. 

Para isso, articularemos uma discussão acerca dos problemas sociais e políticos brasileiros e a 

afirmação do Brasil como o país do futebol. 
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4.3 O discurso de apogeu do futebol e da identidade nacional: em campo os quatro 

títulos mundiais da Seleção 

  

Até o momento, analisamos o funcionamento discursivo do objeto de estudo 

relacionado ao trajeto temático da ascensão do futebol brasileiro. Neste tópico, a proposta é 

buscar nos enunciados que retomam os quatro títulos mundiais da Seleção em 1962, 1970, 

1994 e 2002, o que denominamos de auge do futebol brasileiro. Nesse ínterim, temos como 

objetivo analisar como o discurso político influenciou na história do futebol entrelaçando 

questões culturais e sociais, de modo que utilizamo-nos desse entrelaçamento para mostrar 

como que este período de auge serviu de afirmação da identidade nacional relacionado ao 

futebol.  

Depois do título mundial de 1958, os discursos sobre o futebol brasileiro eram outros, se 

consolidava a ideia de “pátria de chuteiras”, cunhada por Nelson Rodrigues. Na mídia da 

época, ainda o rádio, ouvia-se falar de um futebol encantador e surgia para o mundo um gênio 

com a bola nos pés, que mais tarde ganhou o nome de rei do futebol, o Pelé. O jogador, com 

apenas 17 anos, jogou uma Copa e foi um dos grandes destaques da Seleção na conquista do 

bicampeonato. Assim, com esse cenário positivo, a equipe começou a ganhar fama e  

começou a levar o nome do Brasil para fora, inclusive, sendo convidado para grandes jogos na 

Europa, o que fez com que o país começasse a ganhar notoriedade internacional.   

Passado o acontecimento do primeiro título mundial do Brasil, é possível, a partir da 

historicidade e das dizibilidades da época, dizer que o país passava por momentos de crise 

política, mesmo tendo nos chamados anos dourados, na era JK, um momento de ascensão 

política. Havia uma desestabilização que preocupava o governo e o então presidente propôs 

um acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional), o que não foi conseguido, devido 

questões relacionadas aos gastos públicos. Mesmo diante desse cenário preocupante nas 

finanças do país, em 21 de abril de 1960, JK inaugura Brasília em meio à admiração pelo 

feito, e também com desconfiança, tendo em vista que o povo via na nova sede do governo 

uma forma de o dinheiro público tornar-se destinado à corrupção.  

Diante das condições de produção da época, relacionadas à política nacional, o povo 

brasileiro se viu novamente frente à oportunidade de ver a Seleção Brasileira campeã, era um 

time forte, com grandes jogadores, tinha da torcida toda confiança para ser bicampeão do 

mundo. Para Guterman (2010) “apesar de toda importância do momento, nada disso, no 

entanto era capaz de mobilizar a massa geral de brasileiro do que o futebol”. Havia uma 
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vontade de verdade de que a Copa do Mundo de 1962 fosse a reafirmação do Brasil como país 

do futebol, pois renovar e recriar essa brasilidade de quatro anos atrás era fundamental. Era 

um momento em que o crescimento da ideia de pertencimento à nação dependia do 

desempenho da Seleção, já que para a nação brasileira, havia um sentimento de paixão 

nacional aflorado pela conquista de 1958 e pelo destaque que o Brasil estava tendo no cenário 

internacional.  

A partir das condições de produção que evidenciavam um país em transformação 

política, social, com um olhar para o desenvolvimento internacional, o time conquistou o 

segundo título mundial. Nesse sentido, Guerra e Mostaro (2014) dizem que “O Brasil vence o 

jogo, e a vitória é narrada como mais um triunfo da nação”. A construção discursiva midiática 

da época permite um sentido voltado para um ideal identitário brasileiro atrelado ao futebol, 

de modo que os discursos se voltavam para a torcida em comemoração ao título mundial, 

como podemos ver no enunciado a seguir do jornal “O Globo”, de 19 de julho de 1962: 

 

Figura 08 – Copa do Mundo de 1962 

 

  

Fonte: “Jornal “O Globo” 19-07-1962                   

  

No enunciado verbal “mais de dois milhões de pessoas foram às ruas para levar aos 

Bicampeões do mundo o calor da cidade agradecida”, é possível perceber, pela formação 

discursiva do jornal, uma construção de sentido que permite, pela historicidade do momento, 
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entender como são discursos que emanam um ideal identitário do povo brasileiro, que, 

naquele momento, se via representado por uma Seleção forte, que era mais uma vez campeã 

do mundo. 

O Brasil, politicamente, vivia tempos de dificuldades, com um presidente pedindo 

renúncia, e o futebol era uma forma de mostrar um país vitorioso e com prestígio no mundo. 

Pois devido ao título de 1958, a Seleção desfrutava de uma posição de destaque, com 

reconhecimento, prestigio e honra internacional, assim como descreve Bourdier (2008) ao 

falar de capital simbólico. Com isso, a vitória em 1962 elevou o futebol a um patamar alto no 

Brasil, tendo em vista o valor simbólico alcançado para a nação, que construiu, naquele 

momento, um sentimento de pertencimento, que até então havia sido desenhado desde 1930, 

mas sua consolidação ocorreu com a conquista do bicampeonato em 1958 e 1962.  

Nesse clima de festa e de afirmação da identidade nacional atrelada ao futebol, o 

enunciado “mais de dois milhões de pessoas foram às ruas para levar aos Bicampeões do 

mundo o calor da cidade agradecida” oportuna discutirmos a ideia de controle discursivo, no 

que Foucault (2012) chama de interdição, ou seja, “o que determina que algumas palavras 

sejam ditas e outras proibidas”,  havendo assim, por parte do jornal, uma estratégia discursiva 

ao precisar a quantidade de pessoas nas ruas para comemorar o título mundial construindo um 

efeito de sentido de supervalorização do futebol brasileiro e um camuflar, uma espécie de 

interdição da situação política do país, pois, ao dar visibilidade à Seleção há uma 

invisibilidade ao que acontecia politicamente.  

Assim, a visibilidade ao acontecimento Copa do Mundo parte da importância que foi 

alcançado ao longo dos primeiros mundiais e é visível como mexe como o imaginário 

brasileiro. É um momento em que o país acompanha os jogos e torce pela Seleção. Para Helal 

e Cabo (2014, p. 135) “é notória a comoção nacional que a disputa de uma Copa do Mundo 

causa em nosso país”.  

Na materialidade, ainda, é possível observar como o jornal constrói estrategicamente, 

um discurso que mostra como o povo estava para receber e comemorar o bicampeonato, pois, 

em quase todo o enunciado é possível perceber uma recorrência discursiva voltada para o 

clima de festa. A primeira imagem mostra a chegada dos jogadores no aeroporto, tendo o 

primeiro contato com a mídia, uma recepção mais fechada para a imprensa; a segunda 

imagem já mostra os jogadores no meio do povo, num momento de apoteose, de festa, com 

uma torcida que esteve acompanhando os jogos pelo rádio; a terceira imagem, um pouco mais 

abaixo, mostra o presidente brasileiro, João Goulart, Jango, levantando a taça Jules Rimet, o 

bicampeonato do mundo da Seleção. Em suma, pode-se mencionar que, nos enunciados do 
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jornal, há uma espetacularização midiática que discursiviza a chegada dos campeões ao Brasil 

e, assim, mobiliza um efeito de sentido de supervalorização, de grandeza, pelo feito alcançado 

no Chile, como também para mostrar como o brasileiro se via envolvido pelo futebol, que já 

era, no início da década de 1960, uma paixão nacional e uma marca de representatividade.  

Diante disso, é possível mostrar como o segundo título mundial veio para confirmar o 

futebol brasileiro como tendo uma grande Seleção e, principalmente, afirmar o Brasil 

conhecido no mundo, pois um título mundial, já em 1960, era uma forma de exposição 

positiva para um país. Dessa forma, Rodrigues afirma que:  

 

Setenta e cinco milhões de brasileiros que profetizaram o triunfo. Amigos, 

depois da vitória não me falem na Rússia, não me falem nos Estados Unidos. 

Eis a verdade: - a Rússia e os Estados Unidos começaram a ser o passado. 

Foi a vitória do escrete e mais:- foi a vitória do homem brasileiro, ele sim, o 

maior homem do mundo. Hoje o Brasil tem a potencialidade criadora de uma 

nação de napoleões. (RODRIGUES, o Globo, 18, junho 1962, p. 11) 

 

Dessa forma, entendemos que a construção da identidade brasileira se reafirmava cada 

vez mais no momento do segundo título da Seleção. Tendo em vista que a nação brasileira 

tinha naquela uma esperança de dias melhores, era a afirmação de um status internacional que 

não se tinha visto até então. Nelson Rodrigues (1962), ao dizer que o título era vitória do povo 

brasileiro, constrói um efeito de sentido de que o povo brasileiro acreditava, naquele 

momento, em tempos melhores. O Brasil estava no imaginário brasileiro entre as grandes 

potências da época, Estados Unidos e Rússia. A partir desse pensamento de um Brasil 

internacionalizado, criou-se, naquele momento, uma ideia de pertencimento, marcando o 

futebol atrelado à identidade do brasileiro. As palavras do autor se apresentam com uma 

significação maior pela sua posição de sujeito, um dos grandes jornalistas/cronistas esportivos 

na década de 1960, portanto, um sujeito autorizado a falar.  

Passados os anos, a década de 1960 foi se firmando, no Brasil, um período de lutas e 

conflitos políticos, o que ocasionou num dos acontecimentos mais difíceis para o país, a 

ditadura militar, que durou mais de duas décadas. Depois do golpe militar, que derrubou João 

Goulart no início de 1964, os militares tomaram as rédeas do jogo político e, numa articulação 

de lideranças, elegeram o general Castello Branco como presidente. Mais tarde elegeram 

Costa e Silva em 1966, e em 1969 o general Médici. Esse momento histórico do Brasil ficou 

conhecido, segundo Soares e Salvador (2014, p. 144), como “anos de chumbo” devido a falta 

de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão 

aos que eram contra o regime militar.  
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Com isso, diante desse período conturbado politicamente, a Seleção Brasileira ainda 

passou por um grande fracasso que foi a Copa do Mundo de 1966, com uma eliminação 

precoce. Guterman (2010) afirma que o Brasil foi vencido pelo poder externo aos vestiários e 

ao campo de jogo, o que já evidenciava como as questões políticas vivenciadas no país 

interferiam na Seleção , de forma que a grande maioria de jogadores não se sentia confortável 

com a censura imposta pelo governo. 

Um dos acontecimentos que marcaram o final de década de 1960 foi a eleição 

presidencial. Em outubro de 1969 o general Médici chega à presidência em meio a uma crise 

do poder que deu nova margem para que o regime militar se tornasse ainda mais brutal. Em 

meio a essas condições de produção, a posição-sujeito do presidente, em outra situação, a de 

torcedor da Seleção, fanático por futebol, apresenta-se como um sujeito heterogêneo, cindido, 

ou seja, com outras posições assumidas, assim como afirma Coracini (2007). A forma como 

ele assumia a posição sujeito torcedor elevava seu nome frente o povo brasileiro, visto 

sempre, nos jogos da Seleção, enrolado na bandeira, ouvindo os jogos num rádio de pilha. O 

que mostrava dois lados do governo – um governo no auge da repressão e um presidente 

muito interessado em futebol. 

 A seleção de 1970 estava envolta com a situação política vivenciada pelo povo 

brasileiro, o que deixava margem para pensar futebol e política estando ligados e, ao mesmo 

tempo separados, pois mesmo com todos os problemas a Seleção era assistida e tinha a 

maioria da torcida. Nesse sentido, Soares e Salvador (2014, p. 145) afirmam que em 1970 

“após o quarto gol de Carlos Alberto na final contra a Itália, mesmo aqueles que estavam mais 

distanciados do certame mundial voltavam seus olhares para a TV, levantaram e vibraram 

com a vitória brasileira. Essa ambiguidade que habita o futebol em nossas terras”.  

Diante dessas condições de produção de ufanismo e conturbação política, o Brasil 

conquista o tricampeonato mundial e, junto a esse acontecimento, discursos emanam na 

grande mídia, jornais, rádio e televisão
7
. Para analisarmos como se dá a construção discursiva 

destacamos a Copa de 1970 como um acontecimento que promoveu a legitimidade do auge da 

Seleção Brasileira, como podemos observar na materialidade a seguir do jornal “O Globo”: 

 

 

 

                                                 

7 Guterman (2010, p. 181) diz que “pela primeira vez a Copa do Mundo, evento de maior interesse dos 

brasileiros, foi transmitida ao vivo, materializando a tal „corrente pra frente‟. Era como se todos os brasileiros 

estivessem no estádio”.  
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Figura 09 – Copa do Mundo de 1970 

 

 
                                                       Fonte: Jornal “O Globo” 22-07-70                            
 

 

No enunciado midiático acima, vemos o despontar de discursos que marcaram a história 

do futebol brasileiro e do país como nação, tendo em vista a ligação entre o futebol e o 

nacionalismo, que se imbricam na construção da identidade brasileira. Com isso, a 

materialidade discursiva traz dizeres que possibilitam a construção de sentidos a partir da 

historicidade, de discursos que estavam cristalizados na história do Brasil no ano de 1970.  

O primeiro enunciado “Médici: ninguém segura êste país” retoma um discurso da época 

de que o Brasil teria uma arrancada econômica nas mãos dos militares. Ao dizer que ninguém 

segura este país, vemos um discurso que é proferido no campo esportivo, mas que pelas 

relações interdiscursivas retoma o discurso político, através do ideal de desenvolvimento 

pretendido por Médici. Guterman (2014, p. 160) afirma ser o “milagre econômico” um rótulo 

dado ao período de crescimento e confiança brasileira. Desse modo, cabe-nos dizer que o 

enunciado do jornal mobiliza dizeres do campo político, parafraseando, transformando, 

através de uma retomada pela memória discursiva, possibilitando a construção de outros 

sentidos, em outro campo discursivo, o esportivo. Assim, partindo do campo esportivo, na 

materialidade do jornal, vemos uma construção de sentido, pela busca interdiscursiva, de que 
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o Brasil estava em pleno desenvolvimento político, econômico, assim como era as pretensões 

do presidente Médici.  

Outro enunciado presente na materialidade é “raça e classe de Gerson” que traz a 

imagem do craque na partida final da Copa de 1970. Observando o funcionamento discursivo 

deste enunciado voltado para o jogador da Seleção, podemos extrapolar o linguístico em 

busca dos silenciamentos possíveis que possibilitam uma trama de sentidos pela retomada 

interdiscursiva.  

O momento histórico vivenciado no Brasil era da ditadura militar, de modo que havia 

um ideal de disciplina que era imposto pelos militares. Desse modo, ao falar em “raça e 

classe”, vemos que não há na sociedade narrativas que não se repitam, que não sejam narradas 

novamente, o que dialoga com a proposta de Foucault (2014) de comentário, ao defini-lo 

como algo que repete-se e transforma-se. Neste caso, no enunciado do jornal há um discurso 

primeiro, da ditadura militar, que é retomado de forma transformada para o campo esportivo 

ao salientar que o jogador tinha “raça e classe” característica que era proveniente do período 

histórico do Brasil na década de 1960 e 1970.  

Desse modo, cabe-nos retomar pela historicidade do momento uma relação discursiva 

histórica que é marcada pelos campos político e esportivo. De forma a construir sentidos pelo 

modo como os dois campos se imbricam. A relação entre a Seleção e o espaço militar 

(exército vs. Seleção). A Seleção é sempre um exército /um front de bons 

jogadores/soldados/representantes, o exército é sempre uma seleção, uma escalada de quem 

tem a melhor aptidão para a missão. De modo que, pode-se perceber que os dois têm capitão; 

são grupos subordinados e escalados; têm uma missão; pressupõem uma batalha, uma luta – 

A contra B; há sempre um ganhador e um vencido/derrotado; usam uniformes padrão; 

representam uma nação; são espaços de disciplina, de ordem, de execução do que é visto em 

treinamento.   

Abaixo, no canto direito da materialidade, há outro enunciado “a lição do Tri”, que 

retoma um já dito voltado para o regime militar vigente na época, sendo essa ação possível 

pelo entrelaçamento discursivo que ultrapassa o linguístico, pois a palavra “lição” pela sua 

construção linguística quer dizer: disciplina e ensino. Assim, essa retomada discursiva é 

possível por uma discursividade de que os militares tinham como um dos lemas a disciplina.  

Desse modo, a partir dessa definição do que seja “lição”, e considerando que não se 

pode nos estudos discursivos isolar um termo, é possível dizer que “lição do tri” está 

relacionado a outro dito voltado para o regime militar e seus ideais de disciplinamento. Logo, 

é possível observar que há por parte do jornal um entrelaçamento interdiscursivo com os 
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discursos da época voltados para o regime militar, vigente no país. O que mostra uma 

reutilização/repetição de dizeres, mostrando, assim, que um discurso pode ser invadido por 

outras discursividades, nesse caso, o discurso futebolístico sofreu interferência interdiscursiva 

do campo político, o que reforça o caráter heterogêneo dos discursos.  

Ainda na mesma materialidade, o enunciado cidade em “festa espera campeões” 

oportuniza uma discussão acerca da identidade, vista para os brasileiros num momento de 

euforia nacional pela conquista de um título mundial. Como é sabido, a nação brasileira tem 

na copa do mundo um dos momentos de maior pertencimento do que é ser brasileiro, é 

quando colocam a bandeira no ombro, pinta-se de verde e amarelo, canta-se o hino nacional, 

ou seja, este enunciado constrói um efeito de sentido de pertencimento, de um povo, que 

mesmo em meio ao conturbado momento, da ditadura militar, foi às ruas comemorar e 

mostrar o amor, o sentimento de nacionalismo. 

“Carnaval a noite toda” é o último enunciado dessa materialidade, e mostra como o 

brasileiro comemorou o título da Seleção. Nesse enunciado, é possível, a partir de um gesto 

de interpretação, discutir como a identidade está entrelaçada ao sentido, com as relações 

interdiscursivas que perpassa o discurso sobre a festa pela conquista. Ao dizer que houve 

“carnaval a noite toda”, há uma construção de sentido que retoma um já dito, uma construção 

interdiscursiva de dizeres já cristalizados culturalmente de que no Brasil tudo acaba em festa 

ou em pizza, ou seja, essa é uma construção discursiva que é perpassada como aspecto 

cultural do brasileiro, o que dialoga com Eagleton (2000), ao dizer que a cultura é, na 

realidade, uma forma normativa de imaginar uma sociedade.  

Mostrando-se articulada a materialidade discursiva do jornal e resgatando a noção 

foucaultiana de arquivo, faremos um diálogo com outro enunciado: uma marchinha intitulada 

pra frente Brasil de Miguel Gustavo. Perante todas as discursividades e das condições de 

produção no ano de 1970, essa marchinha feita durante o mundial mostra como os discursos 

se apresentavam imbricados na construção de sentido de positividade do Brasil naquele 

momento. A marchinha promovia a ideia de unidade nacional com a letra “noventa milhões 

em ação/ pra frente Brasil/ Salve a seleção/ De repente é aquela corrente pra frente/ parece 

que todo Brasil deu as mãos/ todos ligados na mesma emoção/ Todos juntos, vamos!/ pra 

frente Brasil, Brasil/ Salve a seleção!”
8. 

Observamos, nesse enunciado, algumas partes que 

ganham destaque pela construção discursiva, que permite uma articulação com outros 

                                                 

8 Disponível em: <https://www.letras.com.br/miguel-gustavo/pra-frente-brasil>acesso em 15-02-2018 
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discursos, como também possibilitam ver como traços identitários da nacionalidade brasileira 

atrelados ao futebol.  

Desse modo, de início no enunciado “noventa milhões em ação” é possível observar que 

há uma construção voltada para uma vontade de verdade de que o acontecimento Copa do 

Mundo, em 1970, teria tido a torcida de noventa milhões de brasileiros, de modo que, ao dizer 

noventa milhões há uma afirmação pontual, marcado pelo número noventa, de que, naquela 

época, devido ao status que o futebol alcançou no Brasil, a sociedade, de maneira geral 

estivesse apoiando e torcendo pela Seleção. Isso é possível ou acontece na sociedade 

midiatizada decorrendo dos mecanismos de controle discursivo. Temos, assim, o controle do 

discurso que imputa na ordem do visível à construção desta identidade nacional do povo 

brasileiro que é evidenciada, em contrapartida, há questões sociais, políticas e econômicas do 

país que aparecem silenciadas pela mídia jornalística. Com isso, há uma construção, a partir 

do que foi visto, de que a nação brasileira se via representada pela Seleção e assim, portanto, 

reafirmando o ideal do futebol como marca da identidade nacional.  

Logo na sequência, o trecho “pra frente Brasil” possibilita uma construção de sentido de 

positividade a partir das condições de produção do momento político no ano de 1970. O 

enunciado sai do campo esportivo e vai para o campo político, sendo essa articulação possível 

pelas condições de produção, pois havia uma proposta de desenvolvimento, de crescimento 

econômico no governo de Médici. Em 1970, havia no Brasil um ideal de que o país se tornaria 

de primeiro mundo, junto a outras potências mundiais da época. Diante disso, pode-se dizer 

que houve um silenciamento discursivo da situação política da época e uma visibilidade para 

o futebol, principalmente por ser um momento de glória pela conquista do campeonato 

mundial de 1970.  

Outro trecho da marchinha que chama atenção pela construção discursiva é “salve a 

seleção”, que por uma relação discursiva retoma o discurso militar. O “salve” aparece 

ressignificado pelo discurso do comando militar proveniente do “Hino a Caxias”, de 

composição de D. Aquino Correia. No enunciado, há uma construção de sentido que eleva a 

Seleção posição de representação nacional, de forma que o futebol se constitui um elemento 

cultural e demonstra sua grandiosidade no Brasil e marca sua relação identitária nacional.  

Ainda pensando a identidade nacional atrelada ao futebol, por fim, os dizeres “parece 

que todo Brasil deu as mãos/ todos ligados na mesma emoção/ Todos juntos, vamos!” 

retomam a ideia de união, de junção, de nação. Essa construção de sentido é possível pelas 

condições de produção em 1970, em que o Brasil passava pelo regime militar desde 1964 e se 

perpetuava até então. Nessas condições, a marchinha discursiviza e recupera ações que se 
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concretizaram na torcida pela Seleção. Desse modo, a partir dos enunciados, é possível dizer 

que houve com a conquista do tricampeonato uma reafirmação da identidade nacional atrelada 

ao futebol, pois, mesmo passando por momentos difíceis politicamente, o esporte no país 

ganhava destaque, exatamente, por vivenciar o auge com as conquistas dos mundiais de 1958, 

1962 e 1970.   

Depois da Copa do Mundo de 1970, o Brasil passou vinte e quatro anos sem conquistar 

um título mundial. Nesse período, aconteceram grandes fatos que marcaram a história 

brasileira e mundial, como o fim do regime militar no Brasil, a queda do muro de Berlin e o 

conseguinte fim da Guerra Fria, como também a polarização entre o mundo capitalista e o 

mundo comunista.  

No Brasil, a década de 1990 começou com a era Collor presidente, com um mandato 

que durou pouco mais de seis meses. Devido a escândalos de corrupção, envolvendo o 

presidente e pessoas próximas, começou a aparecer no noticiário jornalístico a palavra 

impeachment, que, na ocasião, se deu pelo crime de responsabilidade, conforme a 

Constituição. Assim, em 29 de dezembro de 1992, Collor pediu afastamento da presidência da 

República, assumindo o cargo o então vice, Itamar Franco.  

Em meio a mais um acontecimento de crise política, a conquista da Copa do Mundo de 

1994 seria uma forma amenizar os problemas sociais, e de mostrar ao mundo, de novo, um 

Brasil vitorioso. Segundo Amaro (2014, p. 207):  

 

A conquista do mundial redime o Brasil de problemas maiores em outras 

esferas tidas como “sérias” da sociedade: depois de tantas desgraças – a 

corrupção de Collor, o governo Itamar, a morte de Ayrton Senna – o país 

levanta a cabeça e comemora ter, de novo, o melhor futebol do mundo. 
 

 

No Brasil, a Copa do Mundo é uma forma do brasileiro se manifestar enquanto nação, é 

a hora em que as bandeiras são colocadas para fora, o rosto pintado, o hino cantado. Assim, 

mesmo diante de problemas sociais vivenciados na época, por um governo conturbado, 

marcado pela corrupção, o brasileiro via na Seleção uma forma de se ver e se mostrar 

enquanto nação.  

A partir dessas condições de produção, daremos enfoque a analisarmos a Copa de 1994 

como um acontecimento que reafirmava o auge da Seleção e identidade nacional. Desse 

modo, os discursos do jornal “O Globo” demostravam uma torcida eufórica pelo time. As 

dizibilidades dos enunciados mostravam como o brasileiro sentia-se representado por uma 
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equipe de futebol. O que se via era a perpetuação de discursos positivos, resultando numa 

visão identitária do povo brasileiro representada pelo jornal.  

 

Figura 10 – Copa do Mundo de 1994 

 

 
                                                    Fonte: Jornal “O Globo” de 25-06-1994 
 

 

Na materialidade acima, a partir da formação discursiva do jornal, observamos uma 

estratégia discursiva de positividade e regularidade relacionada à paixão brasileira pelo 

futebol. Os problemas sociais enfrentados no início da década de 1990 não foram motivos o 

bastante para que os brasileiros não parassem em frente à TV para assistir e torcer pela 

Seleção Brasileira. 

No enunciado, vemos como há uma mobilização que dá visibilidade a sujeitos 

individualizados. Diferente das outras materialidades analisadas, nessa de 1994, vemos uma 

singularidade enunciativa ao trazer o rosto do torcedor, mostrando nervosismo, tensão, euforia 

e, assim, construindo um efeito de sentido de paixão nacional pela Seleção, em que a 

disposição das imagens asseguram essa construção pela proximidade. Pois é no domínio da 

mídia, segundo Santos (2015, p. 25), que “as discussões se efetivam pela questão da 

regularidade e singularidade do discurso em torno do acontecimento, inscrevendo a 
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discursivização dos meios de massa – neste caso, o jornalístico mediado – na ótica do 

repetível e do espetacular”. 

Desse modo, é oportuno perguntar, a partir do enunciado discursivo acima, como 

apareceu determinado enunciado e não outro em seu lugar (FOUCAULT, 2012), visto que o 

jornal dá visibilidade a uma nação que se sentia representada pela Seleção, com um 

sentimento de pertencimento, ou seja, ser brasileiro, naquele momento, era uma posição 

assumida pela grande maioria do povo. Assim, ao ser trazido pelo jornal, entendemos, de 

acordo com Thiesse (1999), que pertencer a uma nação é reconhecê-la, sentir-se herdeiro, 

como também entender a nacionalidade ligada a algo, nesse caso, vemos o povo brasileiro 

tendo o futebol como marca nacional sendo, portanto, um traço identitário que os representa. 

Em 1994, a Seleção vivia um período de auge futebolístico com a conquista de mais uma 

Copa do Mundo, o que influenciava ainda mais na afirmação de país do futebol e, como 

consequência, como aspecto cultural e de solidez da identidade nacional.  

Além disso, o enunciado produz uma ação discursiva nas imagens voltadas para o 

singular e para o plural na construção de sentidos. De modo que houve, por parte do jornal, 

uma estratégia discursiva para aproximar o povo da Seleção. Segundo Foucault (2012), o 

enunciado precisa de uma materialidade para ser exposto e não necessariamente precisa ser 

linguístico, assim no enunciado do jornal apresentam-se imagens, que evidenciam a 

pluralidade, a multidão e outras que mostram somente o rosto das pessoas, evidenciando 

assim uma singularidade. Com isso, é oportuno dizer que o jornal parte da singularidade e da 

pluralidade nas imagens para construir um efeito de sentido de que o Brasil todo estava 

assistindo e torcendo pela Seleção.  

É importante destacar, ainda, o enunciado verbal em relação aos enunciados imagéticos 

presentes na capa do jornal. Ao falar de “caras e bocas e a nervosa torcida no rosto de cada 

brasileiro”, vemos uma construção discursiva que reforça a ideia de que todo o Brasil tinha 

parado para assistir ao jogo final contra a Itália. Essa constatação ganha mais sentido, pelas 

afirmações “nervosa torcida”, em que o enunciado verbal é retratado nas primeiras imagens 

da materialidade, onde vemos o rosto dos torcedores nervosos, com a mão na boca, o rádio no 

ouvido e expressão facial de nervosismo, como se estivessem assistindo ao jogo. A outra 

afirmação verbal “cada brasileiro” como se todo o Brasil estivesse ligado, como se a Seleção 

conseguisse levar todo um país para torcer. Essa estratégia discursiva do jornal constrói esse 

ideal de que todo brasileiro assiste aos jogos da Seleção e torce.  

As imagens trazidas pelo jornal reforçam traços da cultura brasileira, tendo em vista que 

a cultura de um país é marcada por símbolos e representações, com isso, ao trazer a dança, a 
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fita na cabeça, o rádio no ouvido, vemos uma estratégia discursiva do jornal para enfatizar a 

cultura brasileira, que, na materialidade do jornal, está atrelada ao amor pela Seleção e a 

marca da nacionalidade. 

Com isso, as imagens, do lado esquerdo da materialidade em análise mostram, em 

destaque, uma mulher dançando; ao fundo, outras pessoas comemorando e, do lado direito, 

uma moça com uma fita na cabeça e um rapaz segurando um rádio são marcas culturais 

brasileiras que representam costumes, pois a cultura nas palavras de Eagleton (2000, p. 152) 

“seria aquilo que resume tudo o que os conservadores oferecem em vez dela: costume, usos, 

tradições, instinto, reverência”. Assim, o jornal retoma essa construção histórica e cultural 

ligada costumes e tradições para mobilizar um efeito de sentido reafirmando o futebol como 

marca da cultura nacional. Para isso, enfatiza que mais uma vez o brasileiro estava 

comemorando, na oportunidade, o tetracampeonato, depois de 24 anos, e se vendo 

representado pela Seleção Brasileira.  

Os enunciados imagéticos e o dizer “festa regada a chope e „tererê‟” remetem às 

discursividades de representação, de comemoração, de festa nacional pelo título, de união, 

construindo um efeito de sentido de que o Brasil estava todo em festa, reafirmando como no 

Brasil o futebol era uma paixão nacional e marca identitária do povo. As imagens de pessoas 

comemorando, dando as mãos e gritando, como também o enunciado verbal falando de festa 

regada a chope e tererê retomam discursivamente a união que o futebol proporciona em 

épocas de Copa do Mundo, neste caso, apresentado na conquista do título mundial de 1994.  

Perante esses enunciados verbais e imagéticos, vemos como o jornal mobiliza uma 

discussão em que constrói um efeito de sentido de vitória nacional, que merecia ser 

comemorada. É importante salientar que essa construção midiática, neste caso, jornalística, 

tem esse papel, de construir de apresentar suas vontades de verdade, ou seja, que seus 

discursos sejam vistos como uma possível verdade, Foucault (2014) fala em uma espécie de 

pressão, como um poder de coerção.  

Para dar continuidade à análise do trajeto temático que enfoca o auge do futebol 

brasileiro, destacamos a Copa do Mundo de 2002. É importante salientar, pelo funcionamento 

da memória discursiva e da historicidade do momento, que o Brasil passava por uma recessão 

econômica, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Desse modo, a 

história futebolística da Seleção Brasileira se via atrelada ao momento que o país passava 

economicamente e politicamente. Desse modo, consideramos os discursos sobre o futebol 

brasileiro como importantes dizibilidades, que fomentam a construção de significados sobre a 

identidade nacional. Essa construção parte do que se é noticiado pela mídia, tendo em vista, 
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que é ela quem, ao longo dos tempos, tem proporcionado visibilidade a essa construção 

identitária.  

 

Figura 11 – Copa do Mundo de 2002 

 

 
Fonte: Jornal “O Globo” de 02-07-2002 

 

 

Esse enunciado jornalístico é um espaço privilegiado de interdiscursividade, percebido 

na relação com a memória discursiva que, para Pêcheux (2007), parte do resgate da 

exterioridade, da história através de uma memória coletiva e social. Esses enunciados estão 

presentes nos discursos verbais e imagéticos do jornal, ao retomar cultura brasileira da festa, 

do carnaval, do samba, da política. Assim, a partir de uma prática discursiva que reflete uma 

articulação entre o título mundial da Seleção e aspectos culturais do Brasil, vemos uma 

construção de efeitos de sentidos diversos que resultam na construção da identidade brasileira.  

O primeiro enunciado, que traz “pentacampeão”, pela discursividade futebolística, faz 

referência a um discurso de grandeza do futebol brasileiro, sendo a Seleção Brasileira a 

primeira pentacampeã mundial. Com isso, ao trazer, acima, na primeira linha do jornal, 

estrategicamente, este enunciado, dá visibilidade e constrói-se um efeito de sentido de que o 

futebol brasileiro seria o primeiro, o maior de todos. Até então as Seleções mais próxima do 

Brasil eram Alemanha e Itália com três títulos mundiais cada uma, desse modo, o 
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pentacampeonato era a soberania do futebol brasileiro sendo evidenciada na disposição que é 

trazida pelo jornal, em primeiro lugar, em destaque.  

Outro enunciado que chama atenção na materialidade é “samba, samba, samba ó Cafu, 

samba, samba capitão! Samba, samba, Ronaldinho, samba com a taça na mão”, em que 

visualizamos o despontar de uma memória discursiva que retoma a cultura brasileira voltada 

para o samba, dança que se notabilizou como aspecto cultural nacional, de modo que a 

cultura, segundo Geertz (2008), pode ser vista como algo que está intimamente ligada ao 

significado, a algo que a identifique. Assim, ao dizer “samba, samba, samba cafu, 

Ronaldinho”, alude à discursividade cultural que se construiu no Brasil de identificação com o 

samba, além disso, constrói-se um efeito de sentido de que o futebol brasileiro estava 

sambando nos gramados, numa articulação da dança com o futebol, um show de futebol nos 

gramados japoneses.  

Com “Felipão para presidente. Rivaldo para vice” buscamos na discursividade, do 

momento histórico a construção de sentidos do enunciado. Em julho de 2002, época da Copa 

do Mundo, faltando três meses para a eleição presidencial no Brasil, e com uma disputa de 

poder em que os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, Anthony Garotinho e José Serra 

despontavam como os prováveis nomes mais fortes para disputar a eleição, o jornal “O 

Globo”, partindo de sua posição, de sua formação discursiva anti PT, e vendo nas pesquisas o 

nome de Lula como o provável vencedor, dá visibilidade a uma crítica ao enunciar no jornal 

os nomes de Felipão e Rivaldo para presidente e vice, respectivamente, construindo assim, um 

efeito de sentido de que o povo brasileiro não tinha em quem votar.  

Em destaque na materialidade está o enunciado “seleção leva 500 mil pessoas às ruas da 

capital”, promovendo uma construção discursiva de visibilidade, de multidão, de grandeza 

para o futebol brasileiro, o que constrói um efeito de sentido de importância que era a 

conquista para os brasileiros, que, em dois de julho de 2002, pararam os afazeres para irem às 

ruas comemorar uma conquista futebolística. Ao enunciar o número, 500 mil, mostra-se como 

o jornal faz uso de uma estratégia discursiva que mobiliza segurança a quem o ler. Assim, 

pode-se dizer que poderia ter sido qualquer outro enunciado trazido pelo jornal, mas a escolha 

foi pelo número exato dando então mais credibilidade ao enunciado. Com um enunciado 

como esse, o jornal ganha autoridade, além de uma construção de sentido de que, para o 

brasileiro, o título mundial era a confirmação da ideia de pertencimento, de representação de 

uma nação.  

Logo abaixo, há outro enunciado: “recepção à delegação brasileira foi a maior 

comemoração que Brasília já viu. Sob o comando de Ivete Sangalo, jogadores fazem a festa 



112 

 

no trio elétrico e arrastam multidão”. É oportuno uma discussão sobre termos que pela ação 

discursivizadora, pela regularidade de discursos, pela memória discursiva, pelo intradiscurso é 

possível construir sentidos voltados para a construção da identidade nacional.  

Primeiro, ao falar em “recepção à seleção brasileira”, temos na palavra “recepção” uma 

construção intradiscursiva que é o “ato ou efeito de receber”, “maneira de receber”, “acolhida: 

fazer boa recepção”. Diante disso, e buscando nas condições de produção de um 

acontecimento importante para o país, conclui-se que a conquista do título mundial é para o 

brasileiro motivo de orgulho de sentimento de nacionalismo. Essa é uma construção que foi 

alcançada ao longo do tempo através de grandes feitos, ou seja, grandes conquistas. Nesse 

sentido, ainda observamos outra palavra que chama atenção no enunciado “maior 

comemoração”, que reafirma como o acontecimento da vitória da Seleção era grandioso para 

o país, de modo que, ao ser trazido pelo jornal, constrói esse efeito de sentido de grandeza, de 

festa nacional de grande comemoração.  

Outros termos do enunciado que chamam a atenção é “festa no trio elétrico e arrastam 

multidão”, que, pela ação discursivizadora, podemos observar que há regularidade com outros 

enunciados, já que em sua grande maioria há essa retomada ao termo “festa”, que passa a ser 

visto aqui como um discurso que caracteriza o ser brasileiro, que tudo termina em festa. Nessa 

construção discursiva do jornal, vemos como o termo “festa” junta-se a aspectos culturais 

brasileiros que aparecem através do “trio elétrico e arrastam multidão”, que, pela 

historicidade, é possível retomar marcas culturais do carnaval baiano. Essa relação é possível 

porque a música que serviu de hino brasileiro, na conquista do título mundial de 2002, foi 

“festa” de Ivete Sangalo.  

Desse modo, essa construção discursiva do jornal permite retomar esse já discurso 

presente na música da cantora e que se tornou o hino por todo o Brasil durante a Copa do 

Mundo, considerando, de acordo com Pêcheux (2014), que um discurso não pode ser visto 

como único, pois ele está sempre atrelado a outros dizeres.  

Por fim, a construção discursiva midiática dos enunciados imagéticos da materialidade 

dá visibilidade a um país em festa pela comemoração do título. A disposição das imagens, a 

forma como as cores verde e amarelo prevalecem, os jogadores entre o povo, a adoração aos 

jogadores representada pelo choro das crianças, pela foto no porta retrato e a grande multidão 

presente em uma das cenas constrói um efeito de sentido de grandeza pela conquista, de modo 

que é possível afirmar, a partir das condições de produção, que a identidade brasileira atrelada 

à Seleção parte de um sentimento de pertença, de uma nação que se reconhece pelo futebol, 
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pela representatividade que foi alcançado com as vitórias e que se tornou símbolo de orgulho 

nacional que é representado na materialidade do jornal.  

Essa é uma construção midiática que liga a Seleção Brasileira a esse ideal de 

identificação com o povo. Nesse sentido, Gastaldo (2003, p. 2) afirma que “como o fato 

cultural da maior importância na cultura brasileira contemporânea, o futebol tem sido 

apontado como um dos principais elementos geradores de identidade no Brasil, o que pode ser 

inferido pelo epíteto, hoje tradicional, o país do futebol”. Essa construção discursiva, em 

2002, época do quinto título mundial, permitiu à Seleção um reconhecimento e um prestígio 

acima de outras seleções mundiais.  

Assim, o futebol tornou-se, ao longo do tempo, uma forma do brasileiro sentir-se 

representado, ou seja, o ideal de pertencimento em ser brasileiro passa pelo futebol e pela 

representação que a Seleção atingiu a nível mundial. De modo que, em 2002, os discursos, 

como vemos na materialidade acima do jornal “O Globo”, apresentavam um momento de 

apoteose, de auge, com a conquista de mais um título mundial e do sentimento de 

pertencimento de nacionalismo do torcedor.  

No próximo tópico, buscaremos as condições de produção dos discursos sobre a queda 

do futebol brasileiro e quais os efeitos de sentido construídos nas materialidades midiáticas. A 

proposta é analisar, a partir de materialidades do jornal “O Globo” e seguindo o trajeto 

temático da Copa do Mundo, como se deu discursivamente o declínio futebolístico da 

Seleção, e como isso influenciou na identidade nacional.  

 

4.4 O Discurso de declínio do futebol brasileiro: em campo, a pátria sem chuteiras 

 

A mídia se notabilizou ao longo do tempo como uma fonte inesgotável de discursos, o 

que faz dela um artifício importante para a construção da identidade brasileira atrelada ao 

futebol. O papel desempenado por ela permite uma relação de visibilidade maior ao futebol, 

tendo em vista a proporção que os meios midiáticos oferecem ao futebol no Brasil.  

Porém, devido a outros aspectos, principalmente, sociais, no que se refere pensar 

educação, saúde, segurança, a nação brasileira mostra-se resistente a uma aceitação ao futebol 

como houve ao longo da história. Sendo possível dizer que o povo brasileiro tem refletido a 

realidade do país e tem refletido isso até na forma como lida com o futebol, visto por muito 

tempo como marca nacional e orgulho principal de um povo. Diante das condições de 

produção, o futebol começa a dar sinais de crise, assim, nos propomos no terceiro objetivo 



114 

 

específico buscar as condições de produção sobre os discursos da crise no futebol brasileiro e 

quais os efeitos de sentido construídos nas materialidades midiáticas. 

Atualmente, a nação brasileira, não em sua totalidade, mas em partes, apresenta outras 

preocupações, como - saúde, educação, segurança – aspectos esses que se mostram mais 

importantes, pois deixa o povo a mercê de uma realidade que poderia ser evitada com 

investimentos. Desse modo, diante dessas condições de produção, o futebol passa por 

momentos de reflexão em que o sentimento de pertença passa por uma fragmentação 

identitária em muitos momentos. Para Helal e Cabo (2014, p. 277) “houve um declínio de 

interesse pela seleção; o torcedor de Copa do Mundo ainda conservaria seu nacionalismo 

quadrienal atrelado a seleção, mas a pátria de chuteiras teria perdido muito sua carga 

simbólica”. Nas palavras dos autores, vemos como o futebol não deixa, em sua totalidade, de 

ser marca da identidade nacional, mas mostra sua fragmentação em alguns momentos.  

Assim, para mostrar como a identidade nacional começa a dar sinais de fragmentação, 

em alguns momentos, e de solidez em outros, faremos uma análise a partir de dois 

acontecimentos discursivos marcantes para caracterizar o declínio do futebol e como isso 

interferiu na identidade nacional. O primeiro é a Copa das Confederações em 2013, momento 

importante para discursivizar sobre o declínio do futebol e principalmente da identidade 

nacional. A escolha por este acontecimento se dá pela ação discursiva que o relaciona a Copa 

do Mundo, fato este, inclusive, que justifica o afastamento do trajeto temático Copas do 

Mundo. O segundo acontecimento a ser analisado é a derrota do Brasil para a Alemanha na 

Copa do Mundo de 2014, como veremos mais adiante.  

Dessa forma, no trabalho, visualizamos a partir das análises e dos sentidos construídos 

nos enunciados como o brasileiro apresenta uma recepção diferente aos acontecimentos. Na 

copa das Confederações há uma preocupação maior com questões sociais, já em períodos de 

Copa do Mundo, mesmo existindo ainda essas preocupações, até por apresentar condições de 

produção parecidas, esse acontecimento faz com o brasileiro vista a camisa e apresente seu 

lado nacionalista mais aflorado.  

Desse modo, a mídia apresenta-se como uma ação discursivizadora permitindo que algo 

seja dito de uma forma e não de outra. Com isso, o jornal “O Globo”, de 30 de julho de 2013, 

durante o acontecimento da Copa das Confederações, produziu um enunciado que 

discursivizava com o momento histórico que o país passava voltado para as manifestações em 

que a sociedade reivindicava a organização da Copa do Mundo no Brasil. Com tantos 

problemas socias enfrentados no país, a produção discursiva do jornal retoma, através do 
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enunciado verbal e também imagético, como a identidade nacional passava por um momento 

de fragmentação, de fluidez, não assumindo uma única posição em relação à seleção.  

 

Figura 12 – Copa das confederações 2013 

 

 
Fonte: Jornal “O Globo” 30-06-2013 

 

 

Na natureza semiológica do enunciado, vemos uma inscrição do evento Copa das 

Confederações na ordem do acontecimento que se dá pelo trabalho de discursivização em 

torno desse momento histórico. Com isso, o trabalho midiático, neste caso, o jornal, opera na 

ordem do discurso produzindo a partir da sua formação discursiva efeitos de visibilidade para 

a construção de sentido de que o país estava em crise. Isso se dá pelo funcionamento 

discursivo do jornal que pela sua inscrição vemos como há uma mobilização para dar 

visibilidade para um novo momento da nação brasileira, mais voltada para o lado cidadão que 

cobra e vai para rua manifestar-se pelo que acredita.  

No enunciado “pelo país, a copa das manifestações”, considerando as condições de 

produção históricas, o jornal mobiliza uma estratégia discursiva para dar visibilidade ao 

momento histórico das manifestações sociais em julho de 2013. Essa mobilização acerca das 

manifestações foi uma ação política que envolvia questões sociais, de modo que os 

manifestantes tinham definidos alguns pontos: o aumento de passagens de ônibus e metrô, a 
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repressão policial, a corrupção, a qualidade dos serviços públicos e os gastos para a realização 

da Copa.  

Assim, ao dizer “pelo país, a Copa das manifestações” vemos, primeiro, uma estratégia 

discursiva do jornal para evidenciar a extensão das manifestações no Brasil, de forma a 

construir um efeito de sentido de que o país todo estava em manifestação. Além dessa 

construção, há outra estratégia discursiva do jornal que retoma, pelo funcionamento 

discursivo um já dito, ou seja, um interdiscurso que se dá pelo termo “copa das 

manifestações”, pois, há um resgate do dizer de forma transformada – manifestações e 

confederações – que, por uma retomada interdiscursiva, apresenta-se transformada havendo 

assim uma fabricação de sentido de que o povo brasileiro não teria interesse em assistir à 

Copa das Confederações e sim fazer manifestações para obtenção de melhorias para o país.  

Ainda nessa ordem discursiva de participação do povo brasileiro nos problemas sociais, 

no enunciado “Quando a rua fala mais alto do que a FIFA” vemos na ordem do dizível que o 

jornal mobiliza, a partir de uma estratégia discursiva um dizer que retoma, primeiro, a rua, e 

depois a FIFA, dando soberania discursiva à rua, que aponta como a fala mais alta. Diante das 

condições de produção, é possível dizer que a rua com seu grito, sua força, a união de um 

povo em busca de melhorias tornou-se mais forte do que uma entidade como a FIFA. 

A estratégia discursiva do jornal de mobilizar uma discussão, colocando lado a lado o 

povo na rua e a FIFA, permite uma construção de sentido de que o que estava acontecendo 

nas ruas era mais importante do que propriamente a competição. Desse modo, pelo gesto de 

leitura do discurso é possível dizer que a identidade nacional se mostrava fragmentada, ao 

ponto do povo não deixar totalmente a Seleção, mas também se impor como nação pensante 

que busca o melhor para o Brasil. Desse modo, consideramos como nesse momento histórico, 

para a nação brasileira a identidade não era vista como sólida, mas como sendo incompleta, 

fragmentada, estando num processo, ou seja, em formação, assim como aponta Hall (2014). 

No discurso midiático do jornal “O Globo”, ainda é possível observar como há uma 

regularidade no que se refere ao enunciado imagético, pois, em se tratando da posição sujeito, 

torcedor ou cidadão brasileiro que luta por seus direitos, as cores verde, amarelo e azul 

prevalecem. O que temos de singularidades são as condições de produção do uso das 

vestimentas, que poderiam ser usadas para ir ao estado torcer pela Seleção, ou pode ser para ir 

às ruas protestar.  

Assim, no plano da produção de sentido, é possível dizer que a opção do jornal por 

discusivizar evidenciando as cores na manifestação mostra outro olhar para a identidade 

nacional, não mais de pertencimento, identificação e solidez com o futebol, mas de 
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questionamento das questões políticas. Desse modo, é justamente o fato de que a identidade 

não é homogênea, fixa, mas de que ela está em construção e pode ser outra, que no enunciado 

imagético se apresenta através do uso das camisas, não sendo de apoio a Seleção, mas de 

manifestação nas ruas por direito a saúde, educação e segurança.  

Então, a partir do discurso presente no jornal, seria oportuno o seguinte questionamento: 

o Brasil não seria mais o país do futebol, a chamada pátria de chuteiras? Seria uma pátria sem 

chuteiras? É importante refletir que a forma como o jornal mobiliza a discussão não extingue 

totalmente a identidade brasileira atrelada ao futebol, mas permite uma fragmentação que é 

marcada pelas condições de produção, em que os problemas sociais tornam-se relevantes para 

pensar a afirmação de que, para o brasileiro, o futebol é maior representação de nacionalismo. 

No enunciado analisado, é possível dizer que há um outro olhar para o Brasil, que vai além do 

futebol, há no discurso um ideal de que, para o brasileiro, o título da Copa das Confederações 

não era importante como os problemas sociais que o país enfrentava e que mereciam ser 

resolvidos.  

Diante dessas condições de produção, a Copa das Confederações, que é tida como um 

teste para a Copa do Mundo com a participação de um país de cada continente, começou para 

o Brasil, além das manifestações contrárias por parte da população, com desconfiança em 

relação à Seleção. O time que disputou a competição não apresentava segurança para o 

torcedor, principalmente por estar numa posição incômoda no ranking da FIFA, em 22º lugar. 

Devido a isso, a equipe não era vista como em outros tempos, em que o futebol nacional era 

tido como “futebol arte” ou “pátria de chuteiras”, estava mais para uma pátria sem chuteiras.  

Porém, o resultado positivo com o título da Copa das Confederações numa vitória 

convincente contra a Espanha por três a zero permitiu outro olhar para a Seleção, mas não 

diminuiu o ímpeto de um torcedor que não tinha na equipe de futebol, naquele momento, o 

orgulho de ser brasileiro. Nesse sentido, Helal e Cabo (2014, p. 300) afirmam que “no campo, 

foi um desfecho com festa, emoção e um momentâneo resgate simbólico da machucada 

„pátria de chuteiras‟, porém, as manifestações continuaram nas ruas”. Desse modo, cabe-nos 

dizer que essa expressão “pátria de chuteiras”, cunhada por Nelson Rodrigues, que exprimia a 

relação entre a identidade nacional brasileira e a Seleção de futebol, teria perdido muito de 

sua carga simbólica.  

Assim, o modo como o jornal discursiviza esse acontecimento permite dizer que a 

identidade nacional, neste momento, se mostra fragmentada, apresentando rupturas, 

insegurança, incertezas, ou seja, a identidade nacional passou por um processo de 
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transformação, em que o povo via em outros aspectos, que para eles tornaram-se mais 

relevantes do que o torcer pela Seleção Brasileira. 

Seguindo nessa ordem do discurso, e a partir das condições de produção, no ano de 

2014, tivemos no acontecimento Copa do Mundo, um momento marcante para a história do 

futebol brasileiro e para o país. Desse modo, vemos a seguir no discurso do jornal “O Globo”, 

de 09 de julho de 2014, uma construção discursiva que cabe a inquietação de qual seria a 

identidade brasileira naquele momento. Se pensarmos como Foucault (2012), para quem são 

os discursos que constroem os objetos, é possível mostrar como cada enunciado usado nesse 

período para se referir a Seleção Brasileira apresentava-se carregado de sentidos históricos 

que entrelaçavam e influenciavam na afirmação da identidade nacional.  

 

Figura 13 – Copa do Mundo de 2014 

 
Fonte: Jornal “O Globo” 09-07-2014 

 

 

Partindo de uma análise das condições de produção do discurso, verificaremos porque 

apareceu esse enunciado e não outro em seu lugar. As regras históricas de formação do 

discurso estão relacionadas ao processo sócio-histórico que passava o país naquele momento. 

Nesse sentido, observa-se que, do ponto de vista histórico, o ano de 2014 foi fortemente 

marcado por uma crise política, de participação social da nação brasileira, inclusive pela não 

 



119 

 

realização da Copa do Mundo no Brasil, tendo em vista os gastos com as construções de 

estádios, a corrupção ligada à lavagem de dinheiro, fato este inclusive exposto em gravações 

nos grandes jornais nacionais. Porém, cabe-nos ressaltar que, mesmo diante dessas condições, 

houve uma participação do torcedor da Seleção, o sentimento de nacionalismo aflorado nos 

jogos, ainda mais pelo fato da realização da copa ser no país.  

No enunciado, é possível observar uma construção discursiva de declínio do futebol 

brasileiro, mas também de participação e apoio da torcida, embora esse sentido perpasse o 

sentimento pessoal de torcedor diante do fato desagradável de perder o jogo. Isso ocorre de 

forma que o jornal dá visibilidade aos torcedores perplexos em diferentes locais, no estádio, 

na rua, desolados diante o acontecido. 

 O resultado de sete a um, no que se notabilizou como o maior fracasso brasileiro em 

Copas do Mundo, fica marcado pelos gestos das pessoas, mas, em contrapartida, é possível 

observar também o nacionalismo do torcedor, pois, diferente do que aconteceu em 2013, 

quando o enunciado mostrou uma torcida protestando, nesse, vemos outro posicionamento 

voltado para o sofrimento e dor pela derrota, o que sinaliza para uma ideia de pertencimento, 

de amor à pátria mesmo diante da derrota vergonhosa.  

Essa relação é possível diante da discursivização que o pertencimento à nação brasileira 

denota de um processo sócio-identitário que o torcedor se configura historicamente 

pertencendo a esta nação. Nesse sentido, a comoção do povo brasileiro, destacado na 

materialidade, representa o próprio sentimento de nacionalismo, que é torcer pela Seleção 

Brasileira e ser brasileiro.   

Em destaque, na materialidade, observamos os dizeres “cenas de um dia histórico RISO 

E CHORO” que, no plano da produção discursiva, torna-se oportuno mencionar que a opção 

midiática do jornal é por dar visibilidade a uma espetacularização do acontecimento, a derrota 

histórica por sete a um da forma como aconteceu. Desse modo, o enunciado verbal dialoga 

com o imagético de forma a sinalizar para uma construção de sentido de incredulidade diante 

de tantos gols sofridos, o que ocasionou uma reação de perplexidade e inconformismo do 

torcedor ao se deparar com uma derrota tão humilhante dentro de casa.  

No enunciado também podemos observar a relação ao mecanismo discursivo que a 

palavra cena toma em destaque na materialidade. Assim, em “cenas de um dia histórico” o 

efeito de sentido atribuído ao termo corrobora para o espetáculo que ganhou visibilidade 

midiática, de um lado, temos o lado felize, do outro, o lado de derrota. Por isso, a encenação 

que os torcedores dramatizam condiz com o estado de sentimento que é próprio do sujeito 
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torcedor. Logo, as relações de choro X riso, ganhar X perder fazem parte da encenação dos 

torcedores em condições visíveis de sentimento “à flor da pele”. 

Ao mencionar um dia histórico, vemos uma mobilização midiática voltada para a 

espetacularização de forma que no discurso há um entrelaçamento e envolvimento que 

possibilita construir um efeito de sentido de visibilidade do acontecimento derrota do Brasil 

para a Alemanha por sete a um. Assim, é mostrado pelo jornal como um fato importante na 

história do futebol brasileiro e internacional, tendo em vista a posição de destaque que a 

Seleção alcançou ao longo do tempo, pois o futebol brasileiro é a representação do que 

Bourdieu (2007) chama de capital simbólico, exatamente por representar a história de um país 

mundialmente vencedor.  

Assim, em decorrência dessa posição de destaque com a conquista de cinco títulos 

mundiais, a derrota para a Alemanha marca um momento histórico, pois nunca uma seleção 

de renome sofreu uma derrota tão grande como a do Brasil em casa. Portanto, a marcação 

histórica do acontecimento discursivo coloca em destaque um dia histórico para o brasileiro, 

para a Seleção e para o mundo.  

Ao falar em “riso e choro”, e partindo das condições de produção desse acontecimento, 

é possível também retomar, pelo funcionamento discursivo, a ideia de alegria do lado da 

Alemanha, que aparece nas imagens da torcida e do jogador alemão comemorando a vitória; e 

o choro do lado brasileiro pela demonstração de tristeza, de perplexidade, desânimo pela 

derrota tão vergonhosa por sete a um. A produção midiática deu visibilidade às duas 

encenações de rir e chorar dos torcedores alemães e brasileiros, respectivamente, ou seja, 

sorrir por estar ganhando e chorar por perder a partida, assim como é possível observar o 

contraponto para a situação de rir do adversário e chorar pela felicidade destes.  

Estes procedimentos fazem sentido no processo de discursivização que é operado 

discursivamente com a identidade da torcida brasileira. A identidade por ser e pertencer aos 

procedimentos históricos, sociais, culturais e políticos de uma sociedade marca este sujeito e 

suas características. Por estes mecanismos de controle materializados nas palavras de ordem 

chorar e rir é mobilizada a construção de sentidos para a sensação de sorrir e chorar pelo 

povo brasileiro que apresenta em sua cultura essa forte identidade.   

Observando o seguinte enunciado  

 
O sofrimento dos brasileiros frente à derrota para a Alemanha foi sentida não 

só no mineirão, mas em todo o país. Desespero, perplexidade, desolação. 

Assim, a torcida encarou os 7 a 1. Já os alemães não esconderam a alegria, 

com longos sorrisos nos rostos e orgulho da equipe nacional  
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Podemos perceber que o sentido de pertencimento identitário é de toda nação brasileira, 

ou seja, não apenas os torcedores que estavam assistindo à partida no Mineirão sentiram essa 

derrota, mas todos os brasileiros em diferentes locais tiveram essa comoção. A comoção de 

derrota, desespero, perplexidade, descontentamento e desolação pelo resultado jamais 

esperado pelo povo brasileiro. Assim, este resultado não esperado possibilita uma construção 

de sentido que demonstra a desconstrução da imagem de soberania da Seleção Brasileira, 

através da derrota, acontecimento este que marcou o declínio do futebol brasileiro. 

O sentimento de pertencimento, atrelado ao acontecimento da derrota para a Alemanha, 

é decorrente do propósito de reverenciar a própria nação, enquanto ser brasileiro e a de 

reconhecer sua origem identitária relacionada ao futebol, uma vez que, segundo Sobral 

(1999), a identidade é construída pelo sentimento de pertencimento à nação. Nessa medida, o 

enunciado do jornal retoma um efeito de pertencimento e identificação do torcedor para com a 

Seleção Brasileira diante do sofrimento com a derrota. 

Dessa forma, é oportuno dizer que a identidade nacional atrelada ao futebol teve, na 

derrota para a Alemanha, um momento de tristeza por ter sido a maior em toda a história 

futebolística em uma Copa do Mundo. Em meio a essa derrota, o sentimento de nacionalismo 

ede amor à pátria foi discursivizado pelo jornal, dando visibilidade a um enunciado e não 

outro, a um discurso de pertencimento, de identidade, de cultura, do que propriamente de 

afastamento e de fragmentação como presente no enunciado da Copa das Confederações 

acontecida em 2013.  

Fazendo o diálogo entre estas materialidades, podemos enxergar que a identidade está 

presente assim como a ideia de pertencimento à nação brasileira, porém no enunciado “Copa 

das manifestações” se discursiviza o processo identitário não mais por ganhar ou perder, mas 

sim por reivindicações sociais, políticas e econômicas que o país enfrentava, relacionadas à 

saúde, educação, segurança, além dos escândalos de corrupção que movimentavam o país. 

Além disso, essa construção de sentido é possível pelo resgate da memória discursiva através 

do interdiscurso e também da linguagem imagética presente na matéria do jornal.   

Assim, a mídia, a partir da discussão perfilada durante esse trabalho, é vista como 

promotora de sentidos. Os enunciados analisados retirados do meio midiático, 

especificamente do jornal “O Globo”, apontam efeitos que referendam a construção 

identitária brasileira atrelada ao futebol, seja ela por pertencimento ou por fragmentação.   

A seguir, nas considerações finais, retomaremos os resultados da pesquisa que apontam 

essa perspectiva da identidade nacional atrelada ao futebol o que, certamente, servirá de apoio 



122 

 

para estudos nessa área. Não assinalamos, como sendo o final de um estudo, mas como toque 

inicial, que pode vir a ser jogado/discursivizado por outros tantos pesquisadores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: HÁ PRORROGAÇÃO 

 

O ato de finalizar uma pesquisa é, talvez, o maior propósito de um pesquisador, porém, 

esse final tão almejado parece sofrer contingências quando se está em desenvolvimento, pois 

surgem, nesse percurso, novos olhares e o ato de terminar torna-se quase impossível. Porém, a 

necessidade de não deixar em suspenso um trabalho e saber que precisamos tecer sobre ele 

um efeito de fim, é o que nos leva a fazer alguns apontamentos de cunho conclusivo a este 

trabalho. 

Assim como uma partida de futebol, que apresenta, em alguns casos, prorrogação e 

pênaltis, a pesquisa científica pode apresentar os mesmos acréscimos. Ainda mais que, no 

âmbito da ordem discursiva acadêmica, somos impelidos a nunca fecharmos por completo as 

discussões, tendo em vista que o conhecimento se alicerça justamente numa natureza fluida, 

cambiante e na instabilidade que os discursos apresentam.  

Para efeito de coerência com a proposta de trabalho, somos levados a retornar alguns 

pontos que foram tratados ao longo do texto, os quais se mostram coerentes com a proposta 

investigativa e que são indispensáveis para a constituição de um trabalho acadêmico-

científico.  

Desde o planejamento e a elaboração deste trabalho, vimos como o ato de pesquisar e 

escrever apresentam movências, principalmente, que no desenrolar da pesquisa vimos, a partir 

do aparato midiático, quão grande é a proliferação de discursos sobre a temática selecionada, 

o discurso sobre futebol brasileiro. Assim, dada a exigência em verticalizarmos nosso olhar, 

optamos por seguir o trajeto temático Copas do Mundo – ascensão, auge e declínio – de forma 

que, desse modo, teríamos mais definida uma direção.   

Para atingir nosso objetivo analítico, nos subsidiamos na Análise do Discurso francesa e 

nos estudos sobre identidade enquanto sólida, como também enquanto fragmentada, pois 

consideramos exequível pensarmos os discursos sobre o futebol brasileiro, cotejando as 

condições de possibilidade que permitem a emergência desses discursos e os efeitos de 

sentido deles decorrentes, além das estratégias construídas pelo aparato midiático.  

Para essa empreitada, propusemos como objetivo geral descrever e interpretar os 

discursos sobre o futebol brasileiro, que o relaciona com a construção da identidade nacional 

em enunciados midiáticos que legitimam as vontades de verdade por meio de diferentes 

estratégias discursivas. Como objetivos específicos, estabelecemos os seguintes: a) analisar as 

condições de emergência do discurso sobre o futebol brasileiro que se articulam com a 
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construção da identidade nacional; b) investigar como o discurso político influência na 

história do futebol, entrelaçando questões culturais e sociais; c) buscar as condições de 

produção que surgem sobre os discursos de declínio no futebol brasileiro e quais os efeitos de 

sentido construídos nas materialidades midiáticas e d) verificar como se dá a inscrição do 

futebol no campo discursivo midiático e quais os deslocamentos que favorecem a  

discursivização do futebol brasileiro como o melhor do mundo. 

Considerando que o futebol esteve sempre em consonância com os problemas sociais 

brasileiros, vemos como o corpus de análise selecionado mobiliza uma construção da 

identidade nacional atrelada ao futebol, principalmente em momentos de Copa do Mundo. 

Essa construção acontece ao longo do tempo, no decorrer das Copas, como podemos ver na 

sequência num breve retorno aos resultados alcançados.  

No primeiro objetivo específico, podemos enxergar as condições de emergência do 

discurso sobre o futebol brasileiro que se articulam à construção da identidade nacional. Visto 

que as seis primeiras Copas do Mundo marcam a emergência do futebol, discursivamente, 

evidenciando a importância para o desenvolvimento do esporte no país e como consequência 

para a construção da identidade nacional. Diante das condições de produção de um ideal de 

desenvolvimento político do país no cenário internacional, primeiro na era Vargas e depois 

com JK, o Brasil tinha no futebol um trunfo para se lançar no cenário internacional. Nesses 

termos, a mídia se notabilizou em construir estratégias discursivas que sinalizavam um país 

forte no esporte e politicamente e, com isso, a identidade nacional começava a dar sinais de 

articulação com o futebol. 

Mesmo nas cinco primeiras Copas, o Brasil não se tornando campeão, o sentimento de 

pertencimento nacional atrelado à Seleção demonstrava, pelo que era discursivizado na mídia, 

o início de uma construção da identidade nacional. Assim, como aponta Thiesse (1999), 

pertencer a uma nação é sentir-se herdeiro desse patrimônio, sendo o nacionalismo uma 

identidade. Essa construção partia da mídia que se notabilizava como promotora discursiva, 

que permitia uma proliferação de discursos, uma exposição, uma evidência do futebol no país 

e, assim, começava a explodir o sentimento de nacionalismo.  

Em 1958, no primeiro título mundial da Seleção Brasileira, o jornal mobiliza, através de 

uma estratégia discursiva de visibilidade, uma nação representada pela Seleção, essa 

construção de sentido é possível através da leitura do enunciado em que o povo comemora o 

título mundial e que é trazido pelo jornal como o maior feito do futebol nacional e 

delirantemente comemorada a conquista do campeonato do mundo pela seleção do Brasil. 
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 Nesses enunciados, vemos como o jornal mobiliza uma discussão de positividade para 

o futebol no país, camuflando as questões sociais. De modo que o jornal constrói, 

discursivamente, através de vontades de verdade, de interdição, de forma que seleciona, que 

dá visibilidade a um país vitorioso. É oportuno dizer que o discurso do jornal se voltava para a 

representação da Seleção no cenário nacional como de solidez, de confiança, a Seleção era a 

representação de um país em ascensão.  

Dando sequência aos objetivos específicos, no segundo, conseguimos perceber como o 

discurso político influencia a história do futebol, entrelaçando questões culturais e sociais. 

Levando em consideração que os anos 1960 começaram com JK na presidência, e com ele o 

ideal de desenvolvimento, no esporte, o Brasil estava no auge, a nação brasileira se orgulhava 

do time campeão em 1958 na Suíça. 

A identidade nacional se mostrava ávida e a mídia tinha sua participação de forma ativa 

na construção dessa identidade através de discursos de positividade, dando visibilidade ao 

futebol e camuflando os problemas políticos existentes na época. Nos enunciados do título 

mundial de 1962, havia uma recorrência para mostrar um país em festa pelo título e assim 

construía-se uma ideia de pertencimento.  

Os anos 1970 começaram com festa nacional pelo título mundial no México e o 

sentimento de nacionalismo se firmava cada vez mais no país. Bertolino (2010) chega a dizer 

que a história do futebol guarda simetria com a formação do povo brasileiro, de forma que o 

futebol e o nacionalismo se imbricam na construção da identidade nacional. O então 

presidente brasileiro, Médici, tinha, na sua participação como torcedor, um trunfo para se 

lançar forte diante do povo brasileiro. Com um discurso progressista, Médici faz uso da Copa 

do Mundo para mostrar como o discurso político, assim como proposto no segundo objetivo 

especifico, influencia na construção da identidade nacional.  

Com as conquistas das Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970 construiu-se no 

brasileiro um ideal de pátria de chuteiras, de país do futebol e de que o país era o melhor do 

mundo. Nesse sentido, o futebol já tinha se tornado uma paixão nacional, motivo de orgulho, 

de identificação, tornando-se um dos aspectos culturais mais relevantes do país.  Assim, as 

Copas de 1994 e 2002 foram discursivizadas como uma reafirmação da identidade nacional.  

Nas materialidades do jornal, vemos uma estratégia discursiva de positividade 

relacionada à paixão nacional que o futebol atingiu no país. A mídia continuava a dar sinais 

de influência na articulação da identidade nacional relacionada ao futebol. As materialidades 

do jornal “O Globo” apresentavam discursos de um país em glória, um momento de apoteose, 

e a Seleção vivia o auge no futebol, tornando-se, em 2002, a maior campeã do mundo com 
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cinco títulos mundiais. Assim, o papel da mídia na construção da identidade nacional tinha, 

nas conquistas da Seleção, um artifício para propagar o futebol como aspecto cultural e 

identitário nacional. 

No que concerne ao terceiro objetivo específico, no último tópico da nossa análise, 

identificamos as condições de produção que surgem sobre os discursos de declínio do futebol 

brasileiro e os efeitos de sentidos construídos nas materialidades midiáticas. Em 2013, na 

Copa das Confederações, tem-se um momento de maior fragmentação identitária, quando o 

povo brasileiro elevou sua posição de cidadão para cobrar por melhores condições de saúde, 

educação, segurança.  

A mídia, mais uma vez, teve uma participação efetiva no desenrolar dos 

acontecimentos. Não houve um afastamento da Seleção, mas um trabalho minucioso efetivado 

com estratégia de camuflar os problemas sociais e dar visibilidade à equipe. Como foi visto 

em outros momentos da história, em 2013, houve toda uma visibilidade, por meio dos 

enunciados, que permitiram visualizar uma identidade nacional fragmentada. Os discursos 

eram de um país mais preocupado com os problemas sociais, não sendo o campeonato, 

portanto, motivo de festa. 

A construção midiática do jornal aparece, na ordem do discurso, produzindo, a partir da 

formação discursiva, efeitos de visibilidade para uma construção de sentido de que o país 

estava em crise. Nessas condições de produção, o Brasil não seria mais o país do futebol. Nos 

enunciados, a identidade não aparece extinta, mas é marcada por um momento de 

fragmentação que se dá pelas condições de produção, por uma crise política e social que 

refletia na identidade nacional atrelada ao futebol.  

Já em 2014, na Copa do Mundo do Brasil, o sentimento de pertencimento, de solidez 

identitária era representado, já que o acontecimento Copas do Mundo conserva, de forma mais 

evidente, o nacionalismo do brasileiro fortalecendo/reforçando a posição de patriotismo e 

identificação social. É importante salientar que, em 2014, os mesmos problemas sociais de 

2013 permaneciam, porém, o sentimento de nacionalismo atrelado àSeleção se mostrava 

ávido.  

Desse modo, o jornal “O Globo” constrói um efeito de sentido de nacionalismo aflorado 

e de amor à pátria, mostrando assim que o brasileiro, mesmo passando por problemas sociais, 

não abandonara o amor pela pátria, pela Seleção. Trata-se do efeito de sentido de 

pertencimento, de identidade, de um aspecto cultural que representa o brasileiro.  

Diante das considerações apontadas nas análises, pudemos verificar que a construção de 

que o futebol brasileiro é o melhor perpassa todo o trabalho, de modo a corresponder à 



127 

 

construção discursiva midiática, a qual vai, ao longo do tempo, dando visualidade a um ideal 

de futebol arte, pátria de chuteiras. Construções essas que elevaram discursivamente o nome 

da Seleção a um patamar diferenciado diante das outras seleções.  

Nesse ínterim, esperamos que essa discussão sirva de reflexão para as pesquisas em 

linguística, principalmente, no que diz respeito ao objeto de estudo e à identidade nacional 

brasileira, tendo em vista que consideramos relevantes os trabalhos que seguem essa temática. 

Salientamos que não damos como ponto final este trabalho, outros toques serão dados e outras 

jogadas acontecerão por outros pesquisadores.  
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