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RESUMO 

O presente artigo mostra como a revista Veja – a revista de informação jornalística geral de mai-

or tiragem do país – aborda conceitos referentes à identidade nacional e à cultura brasileira em 

suas reportagens sobre a Copa do Mundo de Futebol que será realizada em 2014 no Brasil. Par-

tindo-se de uma concepção intercultural de análise (segundo a qual somos uma mistura mal as-

sentada de culturas conflitantes), indicar-se-ão quais são as identidades nacionais que existem 

como discurso em relação aos brasileiros e explicitar-se-ão quais são as noções de brasilidade e 

os estereótipos construídos nas primeiras reportagens mais extensas de Veja sobre a organização 

e a preparação do país para o megaevento.  
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Introdução 

A poucos meses do início da Copa do Mundo de futebol 2014 
4
, o Brasil se prepara para 
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receber o evento FIFA
5
 e tenta se adequar aos “padrões” da entidade, sem, no entanto, desapon-

tar a opinião pública nacional e internacional, que – ao menos em parte – espera ansiosa para ver 

alguns dos grandes craques da bola desfilando em solo tropical, seja por paixão ao esporte ou por 

interesses econômicos. Todavia, desde o anúncio oficial, feito por Joseph Blatter (presidente da 

FIFA) em Zurique (Suíça), no dia 30 de outubro de 2007, muito se discute sobre o “legado” que, 

de fato, o evento deixará para o Brasil. O termo é adotado frequentemente, sobretudo pela im-

prensa e pelas autoridades, para se referir às contribuições que a Copa trará ao país (ou proble-

matizar se, verdadeiramente, haverá contribuições), tanto no aspecto infraestrutural (estradas, 

aeroportos, estádios) quanto no aspecto social (qualidade de vida). Além disso, questiona-se qual 

será o montante de dinheiro público utilizado na promoção e na organização do megaevento, 

argumentando-se que o Brasil é um país “repleto de desigualdades” e de deficiências no que tan-

ge aos direitos básicos dos cidadãos, como saúde, educação, moradia e alimentação, e não deve-

ria, portanto, gastar com um evento de “simples entretenimento” como a Copa do Mundo. 

 Em resumo, há quem concorde e quem discorde da realização da maior competição de 

futebol do planeta no país. As vozes foram – e são – dissonantes, desde o primeiro momento. E a 

cobertura jornalística da imprensa nacional transparece essa dualidade, atribuindo ao Brasil e ao 

brasileiro uma série de identidades e categorizações que, historicamente, constroem uma noção 

de cultura nacional híbrida, ambígua e polifônica. Somos, ao mesmo tempo, o “país do futebol 

vitorioso” e o “país do desmando político e da corrupção”, o “país dos belos dribles e do impro-

viso” e o “país dos atrasos e do jeitinho”. Deste modo, através dessas e de outras concepções 

indenitárias, a cultura brasileira é esculpida nas páginas dos jornais e das revistas do país sema-

nalmente, a partir de discursos sobre determinados fatos e notícias (no caso, sobre o futebol e a 

Copa do Mundo) que reforçam essas noções e as transformam em padrões de identidade nacional 

e social. 

 A discussão sobre as identidades que “tecem” a cultura das sociedades se inicia no sécu-

lo XIX, com o florescimento da sociologia e da antropologia. Imbuídos de um pensamento mo-

derno e positivista (baseado no evolucionismo de Darwin) até o término da Segunda Guerra 

Mundial, os antropólogos estudavam as sociedades bárbaras e as sociedade primitivas (ambas 

não europeias e vistas como menos evoluídas social e historicamente), e a sociologia estudava a 
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civilização (sociedades europeias, tidas como ideal de progresso e de racionalidade – estágio 

que, um dia, seria alcançado pelos demais povos).  Contudo, após o fim dos conflitos, a antropo-

logia passa a estudar não só as comunidades primitivas e as comunidades bárbaras, mas, tam-

bém, os demais povos (anteriormente caracterizados como civilizados), tornando-se um campo 

de estudo das relações humanas através da cultura (KUPER, 2002). Nesta perspectiva, o jornalis-

ta, assim como o antropólogo, desde o século XIX, tenta decifrar os significados que constroem a 

cultura da sociedade, assumindo um papel de mediador da realidade e de decifrador (ou atribui-

dor) de identidades, sejam elas culturais, nacionais ou sociais. 

 No Brasil, coube ao antropólogo Roberto DaMatta fazer as primeiras aproximações mais 

relevantes entre o futebol e a cultura nacional, através das obras O Universo do Futebol (1982) e 

Carnavais, Malandros e Heróis (1997), em que se pretende rever a historiografia clássica sobre a 

identidade nacional e a brasilidade. Desde os primeiros discursos, o Brasil sempre foi visto a 

partir de sua alteridade, isto é, do ponto de vista europeu de civilização (e, mais recentemente, 

também, sob uma perspectiva norte-americana). O pensamento de Hegel, que apontava para a 

América Latina como um simples espaço de Natureza e de emoção (em oposição à Europa e, 

mais precisamente, à Alemanha, que eram tidos como espaços da razão), difundiu-se exacerba-

damente por nosso continente, fazendo com que fôssemos e (continuássemos sendo) falados a 

partir de um olhar eurocêntrico. 

 Neste ponto, fazem-se notórios alguns textos históricos de pensadores brasileiros do sé-

culo XX, que procuraram ver na “mestiçagem” uma característica exclusiva de construção do 

caráter nacional ou da brasilidade (nesse sentido, destacam-se os estudos realizados por Gilberto 

Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, entre outros), que tanto vão influenciar os 

escritos de Roberto DaMatta. Para DaMatta, “o futebol seria popular no Brasil porque permite 

expressar uma série de problemas nacionais, alternando percepção e elaboração intelectual com 

emoções e sentimentos concretamente sentidos e vividos”. Assim, a importância desse esporte 

em nosso país transcenderia a mera esfera do entretenimento, já que estaria incluída no meio da 

ordem social: 

Se, de fato, carnaval, religiosidade e futebol são tão básicos no Brasil, tudo in-

dica que diferentemente de certos países da Europa e América do Norte, nossas 

fontes de identidade social não são instituições centrais da ordem social, como 

as leis, a Constituição, o sistema universitário a ordem financeira, etc., mas cer-

tas atividades que nos países centrais e dominantes são tomadas como fontes se-
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cundárias e liminares de criação de solidariedade e identidade social. Assim é a 

música, o relacionamento com os santos e espíritos, a hospitalidade, a amizade, 

a comensalidade e, naturalmente, o carnaval e o futebol, que permitem ao brasi-

leiro entrar em contato com o permanente de seu mundo social. (DAMATTA: 

1982, p. 39) 

 

Considerando, portanto, que o futebol e a Copa do Mundo são, no Brasil, fontes de iden-

tidade social e que a mídia é uma das grandes produtoras e reprodutoras dessas noções de identi-

dade, o presente estudo tentará mostrar, a partir da análise de textos da revista Veja, publicação 

jornalística semanal de maior tiragem do país, quais as construções de brasilidade – em oposição 

ao olhar estrangeiro – que se fazem presentes em um veículo representante do jornalismo de re-

vista no Brasil. E, além disso, de que forma os problemas estruturais na organização desse mega-

evento têm sido relatados em função da noção de brasilidade. 

Assim, o objetivo da pesquisa é analisar como a revista Veja trata conceitos referentes à 

identidade do brasileiro em suas primeiras reportagens mais extensas sobre a Copa do Mundo de 

2014, diagnosticando quais são as identidades nacionais que existem como discurso em relação 

aos brasileiros e explicitando quais são as noções de brasilidade (e os estereótipos) que aparecem 

nas produções textuais e imagéticas do periódico.  Além disso, pretende-se destacar: como os 

conceitos de brasilidade aparecem na revista para justificar ou criticar as coisas boas ou ruins que 

envolvem a Copa do Mundo; e como a revista está entrelaçando temas, como política, economia 

e sociedade, com o futebol. Por fim, cabe verificar se a revista Veja incorporou a celeuma dualis-

ta que caracteriza parte da imprensa nacional, segunda a qual o Brasil seria o país da “malandra-

gem positiva” e da “ginga” dos jogadores futebol, e, ao mesmo tempo, o lugar da “malandragem 

negativa” e do “jeitinho” das autoridades e dos políticos. 

  

Métodos 

O presente estudo acompanhou, semanalmente, as reportagens publicadas na revista Veja 

desde julho de 2013 (a pesquisa terá seu encerramento com a análise das edições até julho de 

2014), coletando e analisando textos e fotos sobre a Copa do Mundo 2014 em que estiveram ex-

pressas – sob o ponto de vista dos jornalistas desse veículo – algumas das marcas de identidade 

nacional que produzem as noções de cultura brasileira e que exprimem, de certo modo, o que é o 

Brasil e o brasileiro – ou o que são os “Brasis” e os brasileiros, adotando uma concepção inter-
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cultural de análise, que parte do pressuposto de que somos uma mistura mal ajambrada de cultu-

ras conflitantes que enseja em diferentes relações sociais e identitárias, nas quais  se considera os 

diversos tensionamentos e espaços de negociação aos quais as sociedades (e suas culturas e sub-

culturas) estão colocadas (GARCÍA CANCLINI, 2006 p. 17). 

 Para detectar essas identidades, indicar-se-ão alguns conceitos de brasilidade já estabele-

cidos, especialmente durante o século XX, por sociólogos, antropólogos e historiadores como 

Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre e, o já citado, Roberto DaMatta. A metodologia 

utilizada no trabalho é prioritariamente qualitativa e se baseou na leitura bibliográfica das obras 

literárias, de textos conceituais e dos textos do corpus selecionado. Deste modo, analisar-se-ão 

três reportagens de Veja (através dos discursos textuais e imagéticos produzidos por seus jorna-

listas), a fim de detectar se a revista se posiciona a favor ou contra a realização do evento no pa-

ís, ou se se coloca de maneira dualista, reforçando a ideia de que a Copa trará benefícios para 

alguns (jogos de futebol, festa e diversão) e malefícios para outros (gastos públicos desnecessá-

rios e aprofundamento dos problemas sociais). Além disso, descrever-se-á de que forma a revista 

mostra os “personagens” presentes nessas reportagens, a fim de indicar como esses atores apare-

cem na construção da imagem do Brasil e do brasileiro: tecnocratas (pragmáticos e trabalhado-

res) x improvisadores (aventureiros). 

  

Resultados e Discussão 

Na edição 2.349 da revista Veja, de 27 de novembro de 2013, o repórter Alexandre Sal-

vador assina uma reportagem sobre as trinta e duas seleções classificadas para a Copa do Mundo, 

pouco mais de uma semana antes do sorteio que definiria os grupos e a tabela da competição, 

realizado em seis de dezembro daquele ano. Nas duas primeiras páginas da reportagem, uma foto 

de Cristiano Ronaldo (apontando para o chão, após marcar um dos três gols que classificaram a 

seleção portuguesa, na repescagem, em jogo contra a Suécia), acompanhada do título “Ele estará 

aqui”, e da linha-fina “O sensacional português Cristiano Ronaldo é uma das promessas de uma 

Copa que começou bem – nenhuma das grandes seleções do mundo ficará de fora da festa em 

2014”, mostra um agendamento positivo do evento no que tange às questões de “campo e bola”, 

ou seja, questões específicas do futebol como jogo (Figura 1). Poucas linhas abaixo, já no “lide” 

da reportagem, pode-se notar um reforço dessa conotação. Após exaltar “o show do português”, 
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na atuação contra os suecos, tratando a atuação de Cristiano Ronaldo como um “desfecho espe-

tacular para os 816 jogos das eliminatórias da Copa 2014”, a reportagem ressalta, quase em tom 

de comemoração, o fato de se poder saber quais eram as seleções classificadas em definitivo para 

a competição: “agora, já sabemos quais são as trinta e duas seleções que virão ao Brasil e, no 

próximo dia seis de dezembro, participarão do sorteio na Costa do Sauípe, na Bahia, para definir 

os grupos da primeira fase do torneio”. 

 

 

 

Figura 1 – Print screen feito em 31/12/2013, do "Acervo Digital" de Veja. 

 

No entanto, no primeiro momento em que o texto aborda uma questão “extracampo”, 

com uma frase sobre os black blocs (um dos grupos da sociedade civil que faz forte oposição à 

realização do evento), esse viés positivo se transforma, e a dualidade ascende: “Não há black 

bloc que resista à sensação de  se estar construindo uma Copa extraordinária dentro dos grama-

dos – noves fora os gastos de dinheiro público, a pobreza da infraestrutura, o avesso do ‘padrão 

FIFA’”. Nota-se, aqui, um reforço da ideia que projeta uma Copa fantástica dentro das quatro 

linhas, mas péssima fora delas. A crítica à incapacidade do brasileiro em organizar um evento no 

‘padrão FIFA’ (ou seja, no ‘padrão europeu’ – ou dos países de “primeiro mundo”) é indireta, 
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contudo, perceptível. É possível se afirmar, então, que a visão eurocêntrica, herdada do pensa-

mento hegeliano, do início do século XIX, continua presente na construção da identidade nacio-

nal e da brasilidade e se expressa, na reportagem, de maneira mais ou menos oculta, sob a forma 

de sobreposição da alteridade do brasileiro em relação à sua identidade – isto é, a identidade dos 

países “desenvolvidos” se superpondo à identidade do brasileiro. É uma expressão clara de um 

pensamento que se enraizou na percepção do brasileiro sobre si próprio e, consequentemente, 

tornou-se uma marca de brasilidade e de identidade cultural, herdada dos tempos de Brasil Colô-

nia: “eles (europeus) são melhores e mais capazes do que nós (brasileiros)”. 

 Em outra edição de Veja (número 2.351 – publicada em 11 de dezembro de 2013), en-

contra-se a primeira série “Especial” de reportagens sobre a Copa do Mundo elaborada pelos 

produtores do periódico. São dezenove páginas de material relacionado ao evento, excluindo-se 

os anúncios publicitários e incluindo um índice, um artigo opinativo, cinco reportagens e a tabela 

de jogos da primeira fase. Como mote factual, é possível apontar para o já mencionado sorteio 

dos grupos que ocorrera na Bahia, em seis de dezembro de 2013, após uma semana da publica-

ção da edição em questão, de 11 de dezembro. Logo de cara, na reportagem de abertura do espe-

cial (Figura 2), também assinada pelo repórter Alexandre Salvador, pode-se observar alguns 

elementos que remontam àquela visão dualista apresentada na reportagem anterior, sobre as sele-

ções classificadas. Quando o assunto é “bola e campo”, o viés é positivo. Quando a temática é 

“extracampo”, a abordagem é negativa. O conjunto “título + linha-fina” desta matéria inicial 

legitima tal observação. Como título, tem-se a frase “Agora vamos falar de futebol”, seguida pela 

linha-fina “A definição dos grupos da Copa 2014 autoriza deixar de lado – por alguns dias, ao 

menos – os problemas com estádios e aeroportos. O Brasil deu sorte de enfrentar na primeira 

fase Croácia, México e Camarões”. 
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Figura 2 - Print screen, tirado em 06/01/2014, que mostra a reportagem de abertura do “Especial Copa 2014” veiculada por 

Veja, na edição 2351, de 11/12/13. 

 

Aqui, mais uma vez, o aspecto festivo-futebolístico do evento é ressaltado, sobrepondo-se 

às questões que incomodam determinados grupos sociais “anticopa” e, principalmente, se sobre-

pujando – ao menos nesses primeiros parágrafos – aos atrasos nas obras de reforma e construção 

de estádios e aeroportos, que tanto incomodam o olhar do estrangeiro sobre o evento - especial-

mente, o olhar dos membros da FIFA. Já no primeiro parágrafo da reportagem, nota-se uma 

amostra da conotação dualista com a qual Veja trata o tema Copa do Mundo: o texto constata que 

o futebol deve ser levado a sério, a partir de uma frase do escritor franco-argelino Albert Camus 

(definido pelo repórter como um “ótimo goleiro na juventude e extraordinário escritor na maturi-

dade”): “Disse Camus: ‘O que sei com a maior certeza sobre moral e deveres dos homens, devo 

ao futebol’”. Agora, no sentido oposto ao do futebol como fenômeno social extracampo introdu-

zido pela frase do francês, a reportagem segue, com o seguinte discurso: “Se é assim, temos o 

direito de decretar um breve interregno nos problemas grandes e fundamentais que assolam a 

Copa do Mundo 2014, e que ainda ecoarão por muito tempo, para agora falar de futebol – de 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 
 

9 

 

esporte, dos grandes nomes, dos clássicos inigualáveis e das histórias que atravessam os 84 anos 

de mundiais. O que mais importa, em primeiro lugar: a seleção brasileira estreia contra a Croá-

cia, em 12 de junho, uma quinta-feira, no Itaquerão”. 

 No caso acima, mais uma vez, a revista se posiciona a favor do evento, do jogo e da fes-

tividade, apesar de, logo em seguida, durante o texto, trazer aspectos “extracampo” dotados de 

uma semântica negativa que deslegitima o modo de operar de determinados brasileiros e traz à 

tona mais um elemento dualista para a formação da brasilidade e de uma concepção de identida-

de nacional: o jeitinho brasileiro e o improviso – dualista, pois, como já foi dito, o Brasil é, por 

um lado, visto como o país das belas jogadas e da ginga do futebolista (improviso positivo) e, 

por outro, tido como o país da falta de planejamento e do jeitinho dos governantes (improviso 

negativo). De todo modo, após apresentar os adversários do Brasil e tecer comentários sobre al-

guns grupos e a cerimônia do sorteio, a reportagem muda o viés e passa a mostrar uma aborda-

gem crítica e negativa sobre o futuro do evento, fazendo previsões sobre manifestações, estádios 

e aeroportos e os tratando como “pontos aborrecidos”, como fica claro no trecho a seguir: “A 

força magnética da definição dos jogos, o primeiro momento mágico de qualquer Copa, subtrai 

naturalmente um pouco de luz de outros pontos aborrecidos, mas inescapáveis. Haverá manifes-

tações com black blocks.[...] As melhorias em infraestrutura serão um sopro. Os aeroportos vive-

rão o caos. E não há como escapar da ansiedade com o cronograma da entrega dos estádios”. 

 Ainda sobre os atrasos nas reformas de alguns estádios e, mais especificamente, sobre o 

acidente na Arena Corinthians, “que matou dois operários, destruiu parte da estrutura da obra e 

gerou três dias de atraso”, a reportagem traz um elemento religioso como solução para os brasi-

leiros superarem as dificuldades e não atrasarem a entrega de nenhum complexo à FIFA: “Não 

seria um erro dizer que talvez tenhamos chegado ao ponto em que uma ajudazinha divina se faz 

necessária”. As palavras do presidente da entidade, Joseph Blatter, corroboram com esse discur-

so. A reportagem apresenta a seguinte fala do mandatário: “Não há plano B, e o que a FIFA pode 

fazer é rezar a Deus e a Alá para que não haja mais nenhum incidente até a Copa” (Figura 3). Em 

seguida, o texto traz uma crítica mais acentuada ao acidente no estádio corinthiano e rebate a 

ideia de que o “culpado” pelo problema seja o “jeitinho brasileiro”: “Tenta-se por o acidente com 

o guindaste numa risível categoria folclórica, a do jeitinho brasileiro, dada a justificar qualquer 

erro, pois no final das contas tudo dará certo”. Porém, logo após essa afirmação, o texto traz a 
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seguinte frase: “O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, criou uma parábola torta para justificar o 

injustificável”, referindo-se a uma das falas de Rebelo sobre o incidente e os atrasos nos estádios 

em geral, na qual o ministro afirmou nunca ter visto um casamento em que a noiva chegasse na 

hora: “Nunca vi chegar na hora, e nunca vi a cerimônia deixar de acontecer por isso” (Figura 3).  

 

 

Figura 3 - Print screen de 06/01/2014 mostra as falas de autoridades em relação aos atrasos nos estádios da Copa. 

 

Assim, de maneira oculta, a reportagem culpabiliza o Estado (na figura do ministro) pelos 

atrasos e pelos problemas infraestruturais que envolvem a Copa do Mundo no Brasil, sem citar, 

no entanto, quem foram, de fato, os responsáveis pelo incidente no Itaquerão (ou se havia uma 

investigação sendo feita para apurar os motivos do desastre) e, além disso, negativiza, de uma 

vez por todas, qualquer tipo de improviso extracampo como característica identitária do brasilei-

ro, produzindo uma relação de sentido – entre a fala do ministro e o “jeitinho brasileiro” como 

categoria folclórica – que descredibiliza a gestão pública e, por consequência, o próprio Estado. 

 Ademais, nota-se que, na reportagem de Veja, o improviso não é visto de maneira positi-

va em nenhuma esfera da vida social do brasileiro e, mesmo no futebol (dentro do campo), passa 

a ser questionado: “Soa deslocado, por antigo e totalmente sem graça, alimentar o improviso 

como se ele fosse bom, uma característica nacional que deve ser louvada. Não é. [...] Felizmente, 
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a imagem do Brasil quando entra em campo, sempre celebrado pelas invencionices de lendas 

como Garrincha, Pelé e Ronaldo, além de Neymar, hoje está colada também ao sucesso de sujei-

tos pragmáticos como o treinador Luiz Felipe Scolari”. Essa desvalorização do improviso como 

característica do brasileiro remonta ao texto de um dos primeiros pensadores da historiografia 

nacional, o jornalista e historiador Sérgio Buarque de Holanda. Em 1936, no livro Raízes do Bra-

sil, ele aponta para uma visão dualista sobre o modo de vida coletivo do brasileiro e, a partir de 

uma concepção dialética weberiana, mostra a existência de dois tipos sociais que regem a maior 

parte das atividades humanas: 

  

Nas formas de vida coletiva podem se assinalar dois princípios que se comba-

tem e regulam diversamente as atividades dos homens. Esses dois princípios en-

carnam-se nos tipos do aventureiro e do trabalhador. O aventureiro é o tipo 

humano que ignora as fronteiras. No mundo, tudo se apresenta a ele em genero-

sa amplitude e, onde quer que se erija um obstáculo a seus propósitos ambicio-

sos, sabe transformar esse obstáculo em trampolim. Seu ideal será colher o fruto 

sem plantar a árvore. O trabalhador, ao contrário, é aquele que enxerga primei-

ro a dificuldade a vencer, e não o triunfo a alcançar. O esforço lento, pouco 

compensador e persistente, que, no entanto, mede todas as possibilidades de 

desperdício e sabe tirar o máximo proveito do insignificante. (HOLANDA: 

1995, p.44) 

  

Observa-se, portanto, que, no momento em que o repórter de Veja exalta o pragmatismo 

de Luiz Felipe Scolari, em oposição às “invencionices” dos jogadores brasileiros (e, indiretamen-

te, ao improviso do brasileiro em suas atividades diárias – como, por exemplo, na construção da 

Arena Corinthians) –, a reportagem está, em certo sentido, comparando o pragmatismo do trei-

nador (em seus esquemas táticos e no seu modo de entender o futebol e a vida) à razão do “traba-

lhador” descrito por Sérgio Buarque de Holanda (sujeito da objetividade, da lógica rígida, da 

persistência e do esforço). É esse “trabalhador” que conquista seus objetivos com segurança, 

raciocínio, especialização e paciência. Ao valorizar, então, o esforço pragmático de um “traba-

lhador” como Scolari (no sentido que Holanda dá ao termo) e relativizar o improviso e a maneira 

“aventureira” do jogador brasileiro de vencer, logo após citar o incidente com o guindaste na 

obra do estádio de abertura da Copa, a reportagem sugere que o acontecimento foi motivado por 

uma característica identitária do trabalhador brasileiro, incorporada a sua cultura de trabalho his-

toricamente, quase que como uma herança - uma herança da aventura e do improviso. 

 Assim, jogadores de futebol, trabalhadores e organizadores do evento que fazem parte de 
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órgãos públicos brasileiros (governantes, ministro do esporte, e funcionários públicos) são colo-

cados pela revista no patamar dos improvisadores, dos aventureiros e dos perpetuadores do “jei-

tinho brasileiro”, sendo, então, os responsáveis pelos atrasos e pelo caos na infraestrutura da Co-

pa. Por outro lado, trabalhadores pragmáticos, como Scolari e alguns membros da FIFA, são vis-

tos por Veja sob a ótica da eficiência e do sucesso a partir do mérito, características tipicamente 

valorizadas por quem defende o controle do poder pela iniciativa privada, a partir de uma pers-

pectiva neoliberal.  

 

 

Figura 4 - Print screen de 06/01/2014 mostra a reportagem de Veja sobre o "Padrão FIFA". 

 

Em outra reportagem da série especial, publicada na Edição 2.351, sobre o “padrão FI-

FA” (Figura 4), é possível que se observe essa valorização do tipo “trabalhador” descrito por 

Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil. Esse processo fica evidente logo no conjunto 

“título + linha-fina” da reportagem: “Isso é o padrão FIFA”; “Um conjunto minucioso de normas 

reunidas em 52 regulamentos (por enquanto) desce aos detalhes para garantir um torneio impe-

cável. A festa do futebol agradece – e os negócios, sobretudo eles, também”. Além disso, a valo-
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rização de uma lógica de eficácia e de especialização necessárias para o mercado e o lucro (ca-

racterísticas que, indiretamente, coincidem com as do “trabalhador” buarquiano), são gritantes 

durante a reportagem. Basta um trecho do texto para que se perceba essa conotação: 

 

A expressão [padrão FIFA] entrou para o vocabulário nacional nas manifesta-

ções de protesto de junho e julho, quando se exigia tudo - educação, saúde, 

transportes - dentro do ‘Padrão FIFA’. O que é, afinal, essa medida, que virou 

sinônimo de alta qualidade? A resposta pode ser lida no site da Federação Inter-

nacional de Futebol, mas vai exigir paciência. Lá estão listados os 52 regula-

mentos para uma competição perfeita, um conjunto de normas que começou a 

ser reunido na década de 90, passa por constantes atualizações e é visto como 

um dos pilares do altíssimo patamar de profissionalização - e lucro - dos cam-

peonatos que seguem à risca, como os europeus. 

  

Aqui, novamente, o europeu é visto à luz da superioridade. Mas essa não é a questão que 

mais chama a atenção durante a reportagem. É interessante notar como a mão-de-obra brasileira, 

de forma geral, é desqualificada pelo texto e pelos próprios brasileiros que compõem a equipe de 

supervisão do padrão FIFA no Brasil – e que também são personagens da matéria, como é o caso 

da engenheira Maristela Kuhn. Ela é descrita por Veja como uma profissional “ideal”, com currí-

culo invejável, experiência, e especialização no exterior:  

 

Para chegar ao posto de guardiã dos gramados da Copa, a gaúcha Maristela 

Kuhn, engenheira-agrônoma de 45 anos, teve de mostrar currículo: experiência 

de 22 anos, mestrado nos Estados Unidos, grama impecável nos estádios do 

Grêmio e do Internacional, em Porto Alegre, e do Palmeiras, em São Paulo - al-

guns dos campos que já estiveram em seus cuidados. 

 

 Em suma, a reportagem de Veja passa a mensagem de que Maristela é uma brasileira 

pragmática e “trabalhadora” (não aventureira), que não conta com a sorte e com o improviso para 

obter sucesso profissional, mas, sim, com a técnica e a especialização. Essa desvalorização do 

brasileiro não especializado é reforçada em uma das falas de Maristela, antecedida pelo seguinte 

texto do jornalista: “O mais difícil na implantação dos critérios da FIFA está sendo achar gente 

especializada para tocar o trabalho”. Logo depois, pode-se ler a “aspa” da engenheira-agrônoma: 

“Nosso maior desafio é formar profissionais à altura do padrão exigido, bem acima do que se 

costuma praticar por aqui [no Brasil]”. 
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Considerações Finais 

Percebe-se, a partir das reportagens analisadas, que Veja constrói uma identidade positiva 

para o brasileiro que trabalha e estuda para o mercado e para a eficiência da técnica que leve ao 

lucro e nota-se que o periódico se mostra favorável à organização da Copa do Mundo no país 

quando trata de temas que envolvem o futebol como jogo (bola e campo), ou o futebol como 

negócio (bola e grana). Mas, ao mesmo tempo, reforçando uma perspectiva negativa sobre as 

características que definem o brasileiro e sua cultura, a revista se mostra desfavorável ao evento 

quando o assunto é infraestrutural e envolve trabalhadores – especialmente os que não possuem 

alto nível de estudo e especialização, ou os que não são vinculados à iniciativa privada e à efici-

ência da lógica de mercado – expressas, durante os textos analisados, pelo ‘padrão FIFA’. 

Deste modo, a partir de uma perspectiva de sobreposição do privado em relação ao públi-

co, a revista deixa de lado qualquer tipo de manifestação contrária à FIFA (uma entidade priva-

da), e critica, sobretudo, quem se opõe à organização da Copa no país (como, por exemplo, os 

black blocks) – e, por consequência, quem se opõe aos negócios e ao “desenvolvimento” (no 

sentido positivista do termo) trazidos pelo megaevento. Quando fala sobre os erros (ou os atra-

sos) relacionados à organização do evento e esses problemas são causados por funcionários de 

uma empresa privada – como no caso da Odebretch, construtora responsável pela obra da Arena 

Corinthians –, a responsabilidade pelas falhas é apregoada, através das palavras da revista, ao 

Estado e a algumas características formadoras da identidade nacional (como o improviso e o “jei-

tinho”) que, para os jornalistas de Veja, parecem pertencer apenas aos brasileiros desprovidos de 

formação especializada ou aos brasileiros que não são vinculados ao setor privado, ou seja, que 

não condizem com a lógica de valorização do privado sob o público e que não estão inseridos 

nesse primeiro setor. 

Neste sentido, portanto, vê-se como a própria noção de identidade brasileira é polifônica 

e intercultural, uma vez que Veja trabalha com uma identidade lúdica profundamente estabeleci-

da, que reforça a visão de Brasil como a pátria do futebol; mas, ao mesmo tempo, em um nível 

“extracampo”, restaura uma identidade de valorização do padrão europeu e do estrangeiro, quan-

do se fala em eficiência e qualidade nos serviços - em especial, no serviço público. Deste modo, 

tem-se uma comprovação (mesmo que parcial) de que os conflitos e os tensionamentos aos quais 

as sociedades interculturais e seus grupos culturais estão submetidos podem se desenvolver, se 
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disseminar e se legitimar, também (e por que não de sobremaneira), através das plataformas de 

comunicação de massa e/ou das páginas de uma revista, como é o caso de Veja. Cabe, então, aos 

pesquisadores em comunicação, a tarefa de perceber e analisar como esses espaços de negocia-

ção de conflitos e de tensões sociais se articulam à produção e à atribuição de identidades nacio-

nais, culturais e sociais nos veículos de imprensa e na esfera pública.  
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