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Resumo 

 

Este trabalho se propõe a analisar as interações entre a Publicidade, as Identidades 

Nacionais e o Imaginário. Para isto, foi estabelecido o objetivo de verificar a atuação da 

publicidade, enquanto processo comunicacional, como mediadora cultural por meio da 

conformação de vínculos de uma marca/produto com a representação de identidade cultural 

nacional de um povo, valendo-se da utilização de símbolos, mitos e de um discurso de 

pertencimento presentes no imaginário social. 

Para o alcance deste objetivo, foram assentadas as bases teóricas que estudam as 

temáticas: imaginário; identidades culturais e sociologia do esporte. No que diz respeito 

especificamente à publicidade, o estudo se concentrou nas interações da publicidade com o 

consumidor em que o objetivo final é estabelecer vínculos emocionais duradouros. 

As reflexões dos teóricos Gilbert Durand, Michel de Certeau, Stuart Hall, Raymond 

Williams, Eric Hobsbawm, Mário Filho, Édison Gastaldo, Kevin Roberts e Magali Cunha 

foram privilegiadas.  

A partir desse assento teórico foi possível desenvolver uma metodologia de caráter 

qualitativo por meio da Análise de Conteúdo em bases comparativas. 

A conclusão da pesquisa é que a publicidade se conecta ao imaginário social porque 

ela é mais um elemento da construção deste imaginário e, em função de ser um processo 

comunicacional, também se alimenta dele. 

Portanto, o publicitário (e consequentemente a publicidade) busca elementos na sua 

imaginação para criar e o seu repertório inclui aspectos como a identidade nacional e relações 

com a religiosidade popular.  

O produto final, midiatizado, vai fazer com que novos entendimentos sejam 

produzidos no imaginário social, ao mesmo tempo em que pode, também, apenas reforçar o 

entendimento já sedimentado acerca dessas representações. 
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Abstract 

 

This work's purpose is to analyse the interactions between Publicity, the national identities 

and the imaginary. For that, it has been established the objective to check the role of 

advertising, meanwhile it is a communication process, as a cultural mediator by the means of 

conformation of bonds of a brand/product with the representation of a national cultural 

identity of a crowd, resorting to the use of symbols, myths and of a speech of present 

belongings in the social imaginary. 

To achieve this objective, I settled the theoretical bases that study the following thematics: 

imaginary; cultural identities and sport sociology. Regarding specifically publicity, the study 

was focused in the interactions of publicity with the consumer in which the final objective is 

to establish lasting emotional bonds. 

The reflections of the theoretical Gilbert Durand, Michel de Certeau, Stuart Hall, Raymond 

Williams, Eric Hobsbawm, Mário Filho, Édison Gastaldo, Kevin Roberts e Magali Cunha 

have been privileged. 

From that theoretical bench it was possible to develop a methodology of qualitative character 

by the analysis of content in comparative bases. 

The conclusion of the research is that publicity connects to the social imaginary because it is 

more like an element of construction of this imaginary, and, as it is a communicational 

process, it also feeds itself from it. 

So, the advertiser (and consequently publicity) looks for elements in his/her imagination to 

create, and his repertory includes aspects such as national identity and relations with popular 

religiousness. 

The final product, mediatized, is going to make new understandings be produced in the social 

imaginary, at the same time that it can, also, just reinforce the understanding already 

sedimented around this representations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se propõe a analisar as interações entre a Publicidade, as Identidades 

Nacionais e o Imaginário por meio de uma reflexão sobre comerciais produzidos, no Brasil e 

na Argentina, para a a última Copa do Mundo de Futebol, realizada na África do Sul, em 

2010. 

Mesmo com a modernidade, os vínculos imaginários com as representações de uma 

identidade nacional continuam sendo o cimento social de um povo. Essa identidade nacional 

alimenta a publicidade que, por sua vez, a revisita para criar peças que se encaixem 

adequadamente nas expectativas do consumidor e no seu entendimento de mundo. Espera-se, 

com isso, que haja um estímulo para a aquisição dos produtos/serviços oferecidos. 

No entanto, entender que o objetivo da publicidade é apenas promover marcas e 

produtos e estimular o consumo, seria uma visão muito reducionista. Não podemos deixar de 

observar que as expectativas do consumidor, por sua vez, são mediadas pelo momento em que 

se vive e por tradições culturais revisitadas, intencionalmente, na ocasião. Desta forma, a 

publicidade, como mediadora cultural, interage com o imaginário social. 

A publicidade vai atuar construindo vínculos emocionais com os consumidores, entre 

eles o sentimento de pertencimento, porque ela também está inserida nas relações sociais e, 

em última instância, os próprios publicitários podem ser considerados pertencentes a essa teia 

imaginária composta por símbolos e representações, inclusive as religiosas. 

E com esse pertencimento é reforçado e explorado, muito especialmente no Brasil e 

em outros contextos na América Latina, nos anúncios publicitários de grandes eventos 

esportivos como a Copa do Mundo. 

Como tentaremos mostrar, a publicidade vai buscar no entendimento de nação - 

através da utilização de estereótipos, de símbolos e mitos sedimentados no imaginário social 

e, principalmente, através da força da religiosidade – a possibilidade de interagir para entreter, 

aproximar e seduzir o consumidor.  

Nas últimas décadas e, especialmente, nos últimos anos, a volatilidade do consumidor 

configurou um novo cenário: as pessoas preferem comprar produtos e marcas com as quais 

elas possam estabelecer vínculos. 

As pessoas não estão mais interessadas em serem catequizadas sobre benefícios 

funcionais e características. Elas estão buscando conexões em suas vidas e isso 

é o que elas esperam das marcas com as quais se importam. (ROBERTS, 2007, 

online). 
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A publicidade atual busca estabelecer vínculos, mas se esforça para que estes sejam 

emocionais entre os produtos/marcas e os consumidores. E esta ligação tende a ser mais forte 

na medida em que penetra nas mentes e corações aliando-se a valores, crenças e tradições que 

estão arraigadas em todas as sociedades. 

Seres humanos são movidos pela emoção e não pela razão. E a emoção mais 

poderosa é o amor. Lovemarks são marcas super envolventes que constroem 

relacionamentos com os consumidores através de maneiras surpreendentes, 

como o mistério, a sensualidade e a intimidade. Mistério para atrair os 

consumidores com ótimas histórias, ícones poderosos e a combinação de 

passado, presente e futuro. Sensualidade para criar conexões físicas com os 

consumidores através dos sentidos. Intimidade para gerar empatia, compromisso 

e paixão. Esses são os fundamentos dos relacionamentos de longa duração e 

colocam os consumidores no lugar onde devem estar: no coração emocional das 

marcas. [...] Eu diria que obter a diferenciação através de conexões emocionais 

duradouras é o maior desafio com que as empresas e organizações têm que 

lidar. (ROBERTS, 2007, online) 

Ela atua como uma mediadora cultural ao se apropriar do imaginário popular que se 

encarrega de traduzir este pertencimento a uma nação através de uma visão de mundo própria.  

―[...] tanto os homens quanto as sociedades se definem por seus estilos, seus 

modos de fazer as coisas. Se a condição humana determina que todos os homens 

devem comer, dormir, trabalhar, reproduzir-se e rezar, essa determinação não 

chega ao ponto de especificar também que comida ingerir, de que modo 

produzir, com que mulher (ou homem) acasalar-se e para quantos deuses ou 

espíritos rezar. É precisamente aqui, nesse espécie de zona indeterminada, mas 

necessária, que nascem as diferenças e, nelas, os estilos, os modos de ser e estar, 

os jeitos de cada qual.‖ (DAMATTA, 2000, p.15) 

 

Com base nestas premissas, este trabalho partirá das seguintes questões: como a 

publicidade como promotora de marcas trabalha para entender as reações do consumidor e 

utilizá-las a seu favor?  

De que forma peças publicitárias que tem como tema o futebol e a Copa do Mundo e 

se valem da noção de identidade coletiva nacional para criar vínculos do consumidor com as 

marcas que promovem e atuam no processo de mediações culturais? 

Assim, estabelecemos os seguintes objetivos:  
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a) Objetivo Geral   

 Verificar como a publicidade atua como mediadora cultural por meio da 

conformação de vínculos de uma marca/produto com a identidade cultural 

nacional de um povo, valendo-se da utilização de símbolos, mitos e de um 

discurso de pertencimento. 

 

b) Objetivos Específicos 

 Compreender como se dá o processo de construção de Identidades Coletivas 

como expressão cultural, observando a atuação da publicidade como 

mediadora, para além das redutoras concepções que a relacionam restritamente 

com as noções de manipulação e promoção do consumo. 

 Estudar as teorias em torno da invenção da ideia de nação e das tradições 

nacionais. 

 Analisar o conteúdo de comerciais relacionados a um evento esportivo a fim de 

identificar a relação entre imaginário social e publicidade na promoção da 

imagem de sentimento de pertença e de unidade nacional. 

 Identificar como essa representação de pertencimento funciona através de 

elementos da religiosidade nas peças publicitárias em questão. 

 

c) METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do projeto será necessária uma extensa pesquisa bibliográfica 

para fundamentar a dimensão teórica da pesquisa e a aplicação do método qualitativo por 

meio da Análise de Conteúdo em bases comparativas. 

 

Pesquisa Bibliográfica 

 

Iniciaremos este processo com os estudos referentes à Identidade. Como surgem as 

tradições, de onde vem as identidades e como elas se tornam coletivas e, posteriormente, 

nacionais.  

O historiador anglo-egípcio Eric Hobsbawm é um autor que fundamenta estudos sobre 

o surgimento dos conceitos de identidade. No livro ―A Invenção das Tradições‖ (1984), ele 

define claramente a diferença entre costumes e tradições, de forma a enfatizar os aspectos 
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ritualísticos que envolvem o que chamamos de tradição. ―Costume é o que fazem os juízes; 

tradição (no caso, tradição inventada) é a peruca, a toga e outros acessórios e rituais formais 

que cercam a substância, que é a ação do magistrado.‖ (HOBSBAWM, 1984, p.11). 

Entender como as tradições se estabelecem é passo indispensável para a compreensão 

da formação das identidades, sobretudo as nacionais, que se apoiam em algumas dessas 

tradições – muitas delas inventadas - para sedimentar as conexões entre os integrantes de um 

grupo social. 

Essas conexões sedimentadas levam ao surgimento das identidades. Essas identidades, 

nada mais são do que a sensação de pertencimento e familiaridade a um grupo social. Esse 

pertencimento é imaginário, uma vez que não há nada tangível para assegurar que ele exista 

de fato. Esses agrupamentos em que as pessoas se colocam como integrantes por identificação 

são a base do sentimento de identidade nacional. 

Diversos autores tratam de identidade nacional e das suas manifestações. 

Para observarmos como isso se processa nas sociedades em geral, escolhemos três 

autores: Stuart Hall, Bronislaw Backzo e Benedict Anderson. 

O filósofo polonês Bronislaw Backzo contribuirá com o seu artigo ―Imaginação 

Social‖ (1985) em que trata do imaginário social como pano de fundo para a formação da 

identidade de um povo. 

A fim de que uma sociedade exista e se mantenha, assegurando um mínimo de 

coesão, é preciso que os agentes sociais acreditem na superioridade do facto 

social sobre o facto individual, que se dotem de uma ―consciência colectiva‖, 

isto é, um fundo de crenças comuns que exprima o sentimento da existência da 

colectividade. Ora, só é possível comungar ou comunicar entre os homens 

através de símbolos exteriores aos estados mentais individuais, através de 

signos posteriormente concebidos como realidades. Um dos caracteres 

fundamentais do facto social é, precisamente, o seu aspecto simbólico. Na 

maioria das representações colectivas, não se trata da representação única de 

uma coisa única, mas sim de uma representação escolhida mais ou menos 

arbitrariamente a fim de significar outras e de exercer um comando sobre as 

práticas. Freqüentemente, os comportamentos sociais não se dirigem tanto as 

coisas em si, mas aos símbolos dessas coisas. As representações colectivas 

exprimem sempre, num grau qualquer, um estado do grupo social, traduzem a 

sua estrutura actual e a maneira como ele reage frente a tal ou tal acontece-

mento, a tal ou tal perigo externo ou violência interna. Existe uma relação 

íntima e fatal entre o comportamento e a representação colectiva. (BACKZO, 

1985, p. 306) 
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Benedict Anderson, cientista político estadunidense, nascido na China, será utilizado 

para tratarmos das nações como comunidades politicamente imaginadas, por meio do seu 

livro ―Comunidades Imaginadas: Reflexões sobre a Origem e a Difusão do Nacionalismo‖ 

(1983) 

Por último, se imagina como comunidade porque, independente da desigualdade 

e da exploração que efetivamente podem prevalecer em cada caso, a nação de 

concebe sempre com um profundo companheirismo, horizontal. Em última 

instância, é esta fraternidade que tem permitido, durante os últimos dois séculos, 

que tantos milhões de pessoas matem e, sobretudo, estejam dispostas a morrer 

por imaginações tão limitadas. (ANDERSON, 1983, p. 126) 

Dessa forma, Hobsbawn apontará a invenção das tradições como elemento de 

formação de uma identidade, Backzo indicará que isso também acontece em função do 

imaginário social – que, por sua vez, está mergulhado em tradições e costumes - e Anderson 

conduzirá para a forma como isso se reflete politicamente, na formação das identidades 

nacionais.  

O pesquisador jamaicano Stuart Hall, um dos pilares dos Estudos Culturais, será 

referência para a abordagem das identidades culturais na pós-modernidade e de que forma 

elas se manifestam fortemente independente de aspectos geográficos e, também, como elas 

são mediadas por diversos aspectos, sobretudo, da mídia. Mais além, Hall vai tratar da lógica 

da diferença, em que uma comunidade se reconhece pelo que é, mas principalmente pelo que 

não é e, assim, estabelecer o que entende como ―dela‖ e ―dos outros‖. 

Isso será particularmente importante para entendermos como brasileiros e argentinos 

se colocam de maneira diametralmente oposta em suas relações entre futebol e identidade 

nacional. E de que maneira a diferença é marcada por aspectos culturais. 

Filosoficamente, a lógica da différance significa que o significado/identidade de 

cada conceito é constituído (a) em relação a todos os demais conceitos do 

sistema em cujos termos ele significa. Uma identidade cultural particular não 

pode ser definida apenas por sua presença positiva e conteúdo. Todos os termos 

da identidade dependem do estabelecimento de limites – definindo o que são em 

relação ao que não são. (HALL, 2008, p.81). 

 

As obras de referência serão ―Da Diáspora. Identidades e Mediações Culturais‖ (2008) 

e ―A Identidade Cultural na Pós-Modernidade‖ (1992) 

No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se constituem em 

uma das principais fontes de identidade cultural. Ao nos definirmos, algumas 

vezes dizemos que somos ingleses ou galeses ou indianos ou jamaicanos. 
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Obviamente, ao fazer isso estamos falando de forma metafórica. Essas 

identidades não estão literalmente impressas em nossos genes. Entretanto, nós 

efetivamente pensamos nelas como se fossem parte de nossa natureza essencial. 

(HALL, 1992, p.12) 

 

Entendido o processo de formação das identidades nacionais como um todo, 

observaremos como isso se dá no Brasil, através do futebol, com Mário Filho. E, também, do 

antropólogo Anatol Rosenfeld, que trabalha as relações da identidade brasileira no livro 

―Negro, Macumba e Futebol‖, apontando as ligações entre estes elementos tão presentes no 

imaginário popular quanto nas obras publicitárias e, em especial, em um dos nossos objetos 

de análise. 

O futebol brasileiro sem dúvida faz parte de uma evolução moderna da caráter 

inteiramente profano. Sente-se, contudo, sua secreta tendência a ritualizar-se, 

sua orientação para esferas de sentido que parecem não lhe caber. Isso não é de 

se estranhar onde são mobilizadas paixões tão profundas, onde tanta coisa está 

em jogo e onde a deusa Fortuna tem uma influência tão decisiva. 

(ROSENFELD, 1993, p.102) 

 

Em seguida, faremos a relação entre o esporte e a sociedade, através, principalmente, 

da obra ―O que é Sociologia do Esporte‖ de Ronaldo Helal.  

Neste livro, Helal aponta a importância do esporte como fato social, reforçando as 

ligações entre o brasileiro e o futebol. Mais do que isso, o autor indica o peso impositivo que 

existe nessa relação. 

Note que estamos aqui diante de um daqueles fenômenos que se impõem desde 

cedo em nossas vidas. Assim como a língua ou a religião, o esporte nos é 

herdado pelo nosso meio no início da infância. E a sua presença entre nós é tão 

impositiva que, muitas vezes, aquele que não se liga ao esporte de seu grupo 

social se sente, de certa forma, como uma pessoa não integrada, que vive à 

margem da sociedade. Você já notou, por exemplo, como a sociedade brasileira 

acha estranho um homem não gostar de futebol? (HELAL, 1990, p.12-13). 

 

Assim, esperamos apontar como se constrói a identidade nacional e de que forma essa 

construção imaginária encontra no esporte uma forma de se manifestar. 

Aprofundaremo-nos no estudo, a partir de então, para chegar, por fim, ao tema do 

futebol: de que forma a identidade nacional se manifesta através do futebol. Como os 

símbolos, mitos, heróis, a religião e outros aspectos presentes no imaginário cultural coletivo 

encontram no futebol um campo farto para se fortalecerem, para se perpetuarem, causando 
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uma fusão em que, aparentemente, tudo se torna uma única coisa, impossível de se dissociar: 

o futebol, as tradições e a nação.  

A obra clássica ―O Negro no Futebol Brasileiro‖ (1947) do jornalista Mário Filho que 

aponta as relações entre a negritude e a cultura do futebol, desde o surgimento do primeiro 

negro em uma equipe, será utilizada para reforçar os motivos pelos quais o imaginário do 

futebol é, muitas vezes, carregado se simbolismos afro-brasileiros, uma vez que a maioria os 

grandes ídolos da história do nosso futebol foram negros ou mestiços. Provavelmente mais 

importante do que isso, é a constatação do fenômeno da ascensão social que sempre envolveu 

o futebol, desde Friendenreich. 

As narrativas tomam o futebol como espelho dos dilemas da sociedade brasileira, 

deixando de explicar a singularidade das técnicas corporais que distinguiriam o 

estilo de jogo brasileiro. A relevância de apresentar a tradição é demandada pela 

pressão do presente que bate na tecla de que as inovações táticas e técnicas, no 

contexto da espetacularização e comercialização do esporte, teriam feito 

desaparecer o futebol-arte. A intelectualidade transforma o futebol em saudade e 

espelho da sociedade sem, contudo, explicar o centro da tradição: a construção do 

estilo. (SOARES, LUVISOLO, 2003 p.) 

 

Da mesma forma, observaremos como isso acontece na Argentina. Qual a 

representação do futebol na sociedade e de que forma ele atua e influencia a cultura local. O 

livro de Pablo Alabarces ―Fútbol y Patria. El fútbol y las narrativas de La  Nación en la 

Argentina‖ (2002), será a base dos estudos. 

 

[...] la cultura futbolística argentina se soporta em discursos parciales y 

segmentados, tribalizados y mutuamente excluyentes, donde la totalidad de 

alg[um relato unificador está ausente. Esa unificación solo es posible em el 

plano sentimental: la pasión por el fútbol. (ALABARCES, 2002, p.3) 

 

Por fim, visitaremos os conceitos que tratam de Publicidade e das relações destas com 

o Imaginário, buscando entender como se dá o processo de construção da marca no coração 

do consumidor, apontando como ele se identifica com o produto através da mensagem 

publicitária.  

O livro ―Lovermarks: o futuro além das marcas‖ (2004), de Kevin Roberts, trará os 

estudos mais recentes sobre o processo de construção da empatia entre marcas e 

consumidores. 

Neste momento, nos aproximaremos do conceito de  Estrutura de Sentimento, que 

Raymond Williams(1979) definiu como:  ―[...] como experiências sociais em solução, 

distintas de outras formações semânticas sociais que foram precipitadas e existem de forma 
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mais evidente e imediata‖. A partir disso, vamos averiguar como os Estudos Culturais 

abordaram essa condição. 

Também observaremos a relação estabelecida entre o futebol, o imaginário e a 

propaganda com a ajuda do livro ―Pátria, Chuteiras e Propaganda‖, de Édison Gastaldo (2002) 

em que o autor aponta como a imagem do brasileiro é abordada em sua relação com o futebol 

e a ―pátria de uniformes‖. 

 

―O estudo dos sistemas de significação e das representações sociais presentes nas 

mensagens publicitárias dá acesso a toda uma visão de mundo, um sistema de 

ideias e do pensamento de uma sociedade falando de si para si mesma.‖ 

(GASTALDO, 2002, p. 15).  

 

 

Análise de Conteúdo 

 

Bardin (1977, p. 42) conceitua a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens.  

Este método será utilizado para comparar dois comerciais produzidos para a Copa do 

Mundo, no Brasil e na Argentina. 

A análise repousará sobre os elementos culturais e a percepção de cada nação sobre o 

evento, o que representa a seleção nacional em cada um dos países e o espaço que o futebol 

ocupa no imaginário dos dois povos. Em ambos os casos, isso está presente na narrativa e 

também nas imagens que compõem os vídeos. Por isso se estabelecerá um protocolo de 

análise que visa à identificação dos elementos narrativos e imagéticos que respondam às 

perguntas de análise. 

Como corpus de análise, para o Brasil, utilizaremos o comercial ―Mandingas‖ - da 

empresa de material esportivo Nike - criado para a Copa do Mundo de 2010. Em relação à 

Argentina, será utilizado o comercial "Dios", da marca de cerveja Quilmes, produzido para o 

mesmo campeonato mundial de futebol, de 2010, realizado na África do Sul. 

Não desconsideraremos as diferenças mercadológicas entre a Nike (uma marca global) 

e a Quilmes (predominantemente regional), assim como percebemos as diferenças narrativas 
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entre as peças, o que nos obriga a reconhecer as limitações existentes nas condições de 

produção deste trabalho. 

No entanto, os aspectos comuns, existentes entre os dois comerciais, nos permitem 

estipular critérios claros que justifiquem a utilização deles. São eles: 

- ambas as marcas são de ―Patrocinadores Oficiais‖ das seleções de futebol, o que nos 

proporciona considerar que o estabelecimento do vínculo com as equipes/países fazem parte 

das estratégias mercadológicas tanto de Nike quanto de Quilmes; 

- os dois comerciais foram produzidos às vésperas do mundial de 2010 e estabelecem 

relação direta com as expectativas acerca das seleções; 

- expressões de religiosidade são figuras centrais; 

- o futebol aparece como figura marcante de expressão social e cultural. 

Aqui, a análise será feita com ênfase na dimensão religiosa do imaginário. Para isso, 

utilizaremos como ponto comum um protocolo baseado nos estudos de Magali Cunha (2004) 

que propõe cinco pontos que representariam os componentes da Matriz Religiosa Brasileira 

(MRB). 

Dessa forma, o texto que aqui se apresenta, está estruturado em três capítulos, 

conforme abaixo. 

 

Capítulo 1 – DAS TRADIÇÕES À CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE 

NACIONAL. 

Neste capítulo, trabalharemos os conceitos de tradição, a forma como elas podem ser 

inventadas e como elas podem servir para apoiar a formação de uma identidade com força 

para fazer girar, em torno delas, muitas das percepções da sociedade e o próprio entendimento 

do que se é enquanto grupo. Assim, pretendemos mostrar que as tradições tornam-se aquilo 

que une e sedimenta o pertencimento social e que, no instante seguinte, leva ao 

reconhecimento da existência de uma identidade nacional que interage com as tradições em 

um ciclo contínuo de alimentação e realimentação de representações.  

 

Capítulo 2 – ESPORTE E IMAGINÁRIO. 

O objetivo deste capítulo é pesquisar o esporte como fator social, apontando as suas 

implicações na integração entre as pessoas, as comunidades e a sua representação no 

imaginário social, principalmente, como fator de consolidação das identidades nacionais. 

Especificamente, veremos como o futebol atua como gerador de pertencimento no 

Brasil e na Argentina, observando as suas interações com o imaginário. 
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Nesta etapa veremos como o imaginário está inserido no futebol e, também, como o 

futebol, pela sua representatividade, acaba por colaborar na própria construção das 

representações presentes no imaginário social.  

 

Capítulo 3 – PUBLICIDADE E IMAGINÁRIO: ESTABELECENDO VÍNCULOS 

ATRAVÉS DO FUTEBOL E DA RELIGIOSIDADE. 

No terceiro capítulo deste estudo, veremos como a publicidade estabelece seus 

vínculos com o imaginário. Em seguida, mostraremos como este vínculo se estabelece através 

do futebol no Brasil e na Argentina. 

Para finalizar, faremos a análise do discurso de dois comerciais – um brasileiro e um 

argentino – produzidos para promover duas marcas na Copa do Mundo de 2010, na África do 

Sul, com a intenção de observar como estes vínculos estabelecidos com o imaginário social 

acabam por conduzir a uma relação fortemente emocional entre o consumidor e a marca, 

através das representações contidas em manifestações da religiosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Capítulo 1 – DAS TRADIÇÕES À CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE 

NACIONAL. 

Neste capítulo, trabalharemos os conceitos de tradição, a forma como elas podem ser 

inventadas e porque motivo isso acontece, observando, sobretudo, os estudos de Eric 

Hobsbawm. O passo seguinte será observar como estas tradições servem para apoiar a 

formação de identidades. De que forma elas, mesmo inventadas, adquirem o status de força 

gravitacional, uma vez que em torno delas é que giram muitas das percepções da sociedade e 

o próprio entendimento do que se é enquanto grupo, com base nas contribuições de Raymond 

Williams e Stuart Hall. 

Partindo da compreensão de que as tradições são construídas pelo imaginário, será 

necessário entender os conceitos de imaginário e de imaginário social. Partiremos dos estudos 

de Gilbert Durand e continuaremos com Bronislaw Backzo e Dênis de Moraes. 

Assim, visamos entender como o imaginário e as tradições tornam-se aquilo que une e 

sedimenta o pertencimento social que, no instante seguinte, leva ao reconhecimento da 

existência de uma identidade nacional que se alimenta das tradições, mas que também as 

realimenta, o que nos embasará no objetivo primeiro deste trabalho que é refletir com a 

publicidade em tempos de Copa do Mundo de Futebol participa na (re)construção de um ideal 

de nação. 

 

1.1 As tradições inventadas e o imaginário 

Um dos mais importantes dicionários da língua portuguesa trata, portanto, tradição 

como sinônimo de costume. Importante, aqui, valorizar essa diferenciação, já que, no dia a 

dia, de modo geral, tenhamos o hábito de chamar de tradição aquilo que é apenas um costume. 

Alimentar-se de arroz com feijão não é uma tradição, é um costume. 

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, traz a seguinte definição: 

1. ato ou efeito de transmitir ou entregar; transferência, ato de conferir. 2. 

comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes etc. de geração para 

geração. Ex.: tradição. Esquimós. 3. herança cultural, legado de crenças, 

técnicas etc. de uma geração para outra; 3.1. conjunto dos valores morais, 

espirituais etc., transmitidos de geração em geração. Ex.: a geração hippie 

rompeu com a t. 4. transmissão de uma notícia ou de um fato. Ex.: t. oral. 5. em 

certas religiões, conjunto de doutrinas essenciais ou dogmas não explicitamente 

consignados nos escritos sagrados, mas que, reconhecidos e aceitos por sua 

ortodoxia e autoridade, são, por vezes, us. na interpretação dos mesmos. 6. 

aquilo que ocorre ao espírito como resultado de experiências já vividas; 

recordação, memória, eco. 7. tudo o que se pratica por hábito ou costume 

adquirido; 7.1. uso, costume. Ex.: a t. do feijão com arroz. (HOUAISS, on-line) 
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Nos Estudos Culturais, abordagem que utilizarenos neste trabalho, o que diferencia a 

tradição do costume é, em resumo, o fato de a tradição ser invariável através do tempo e 

apoiada na repetição de um ritual historicamente construído no passado. 

  A tradição neste sentido deve ser nitidamente diferenciada do costume, vigente 

nas sociedades ditas tradicionais. O objetivo e a característica das tradições, 

inclusive das inventadas, é a invariabilidade. O passado real ou forjado a que 

elas se referem impõe práticas fixas (normalmente formalizadas), tais como a 

repetição. O costume, nas sociedades tradicionais, tem a dupla função de motor 

e volante. Não impede as inovações e pode mudar até certo ponto, embora 

evidentemente seja tolhido pela exigência de que deve parecer compatível ou 

idêntico ao precedente. Sua função é dar a qualquer mudança desejada (ou 

resistência à inovação) a sanção do precedente, continuidade histórica e direitos 

naturais conforme o expresso na história.[...]. O costume não pode se dar ao 

luxo de ser invariável, porque a vida não é assim nem mesmo nas sociedades 

tradicionais. O direito comum ou consuetudinário ainda exibe esta combinação 

de flexibilidade implícita e comprometimento formal com o passado. Nesse 

aspecto, aliás, a diferença entre tradição e costume fica bem clara. Costume é o 

que fazem os juízes; tradição (no caso, tradição inventada) é a peruca, a toga e 

outros acessórios e rituais formais que cercam a substância, que é a ação do 

magistrado. (HOBSBAWM, 1984, p.11). 

 

Quando entendemos que as tradições são legados culturais, referentes aos modos de 

vida de um grupo, transmitidos de uma geração para outra e que carregam consigo uma 

espécie de autoridade que as torna imutáveis e que, mais importante, são referências sociais, 

regras implícitas, porém conhecidas e aceitas, fica mais interessante observar os aspectos 

ideológicos que elas carregam. 

O fato de carregar componentes ideológicos faz com que as tradições não sejam 

isentas. Pelo contrário, elas existem para que se criem doutrinas sociais, a fim de que, ao redor 

delas, as pessoas se agrupem em conformidade com o estabelecido ―tradicionalmente‖. 

Neste aspecto, torna-se importante observar que a maioria das tradições foi 

simplesmente inventada para fortalecer alguma ideia (ou ideologia). 

Hobsbawm, define a tradição inventada como:  

[...] um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácita ou 

abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar 

certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 

automaticamente; uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que 

possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado. 

(HOBSBAWM, 1984, p.10). 
 

Raymond Williams coloca uma outra perspectiva e vai além. Para ele a tradição é uma 

criação utilizada para defender o ponto de vista hegemônico. Ela está intimamente ligada às 

instituições (sociais, políticas, econômicas, religiosas etc.) e à manutenção das posições 

dentro da sociedade organizada. Portanto, trata-se de um instrumento de dominação. 
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A tradição é na prática a expressão mais evidente das pressões e limites dominantes 

e hegemônicos. É sempre mais do que um segmento inerte historicizado; na 

verdade, é o meio prático de incorporação mais poderoso. O que temos de ver não 

é apenas ―uma tradição‖, mas a tradição seletiva: uma versão intencionalmente 

seletiva de um passado modelador e de presente pré-modelado, que se torna 

poderosamente operativa no processo de definição e identificação social e cultural.  

Habitualmente não é difícil mostrar isso de forma empírica. Pode-se mostrar 

prontamente que a maioria das versões de ―tradição‖ são radicalmente seletivas. De 

toda uma possível área de passado e presente, numa cultura particular, certos 

significados e práticas são escolhidos para ênfase e certos outros significados e 

práticas são postos de lado, ou negligenciados. Não obstante, dentro de uma 

determinada hegemonia, e como um de seus processos decisivos, essa seleção é 

apresentada e passa habitualmente como tradição, o passado significativo. O que 

temos, então, a dizer sobre qualquer tradição é que nesse sentido ela é um aspecto 

da organização social e cultural contemporânea, no interesse do domínio de uma 

classe específica. É uma versão do passado que se deve ligar ao presente e ratificá-

lo. O que ela oferece na prática é um senso de continuidade predisposta. 

(WILLIAMS, 1979, p. 118 e 119). 

 

Segundo os autores citados, portanto, não é difícil perceber que as tradições são, 

muitas vezes, criadas propositalmente.  

Apesar disso, e do reconhecimento de que os estudos que se aprofundam na ideologia 

presente nas tradições são fundamentais para abordagens sobre cultura, aqui não trataremos 

destes aspectos. 

Nossas atenções estarão centradas na forma como essas tradições, inventadas ou não, 

passam a ser componente cultural ao serem apropriadas pelo imaginário. 

Mas o que é, exatamente, o imaginário? 

A discussão sobre o imaginário e aquilo que ele representa na sociedade remete à 

Grécia Antiga. Gilbert Durant nos apresenta a visão dos gregos, logo no primeiro capítulo de 

sua obra ―O imaginário: Ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem‖. 

Sem dúvida que nossa herança ancestral mais antiga e incontestável é o 

monoteísmo da Bíblia. A proibição de criar qualquer imagem (eidôlon) como 

um substituto para o divino encontra-se impressa no segundo mandamento da 

lei de Moisés (Êxodo, XX. 4-5). Outrossim, como podemos constatar no 

Cristianismo ( João, V. 21; I. Coríntios, VIII 1-13; Atos, XV. 29...) e no 

Islamismo (Corão, III. 43; VII. 133-134; XX. 96 etc.), a influência do judaísmo 

nas religiões monoteístas e que se originaram nele foi enorme. O método da 

verdade, oriundo do socratismo e baseado numa lógica binária (com apenas dois 

valores: um falso e um verdadeiro), uniu-se desde o início a esse iconoclasmo 

religioso, tornando-se com a herança de Sócrates, primeiramente, e Platão e 

Aristóteles em seguida, o único processo eficaz para a busca da verdade. 

Durante muitos séculos e especialmente a partir de Aristóteles (século 4 a.C.), a 

via de acesso à verdade foi a experiência dos fatos e, mais ainda, das certezas da 

lógica para, finalmente, chegar à verdade pelo raciocínio binário que 

denominamos de dialética e no qual se desenrola o princípio da exclusão de um 

terceiro na íntegra (Ou... ou, propondo apenas duas soluções: uma 

absolutamente verdadeira e outra absolutamente falsa, que excluem a 

possibilidade de toda e qualquer terceira solução).  
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Lógico que, se um dado da percepção ou a conclusão de um raciocínio 

considerar apenas as propostas verdadeiras, a imagem, que não pode ser 

reduzida a um argumento verdadeiro ou falso formal, passa a ser desvalorizada, 

incerta e ambígua, tornando-se impossível extrair pela sua percepção (sua visão) 

uma única proposta verdadeira ou falsa formal.‖ 

O filósofo Cornelius Castoriadis (1986), diz que o imaginário é a capacidade de 

―produzir uma imagem que não é e nunca foi dada na percepção‖.  Em outras 

palavras, ele é construído pela interpretação e pela representação que fazemos 

daquilo que nos cerca. (DURAND, 1999, p. 9). 

 

Influenciado pelas obras do seu professor Gaston Bachelard e por diversos estudos, 

com destaque para a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, Durand elabora sua própria 

forma de enxergar o imaginário em 1960, com a publicação de sua tese ―As estruturas 

antropológicas do imaginário‖. 

Nesta tese, posteriormente transformada em livro, ele define e eleva o imaginário a um 

novo patamar, quando afirma. 

E é de fato o imaginário que aparece como recurso supremo da consciência, como 

coração vivo da alma cujas diástoles e sístoles constituem a autenticidade do 

cogito. O que subtrai o "eu penso" à insignificância do epifenômeno ou ao 

desespero do aniquilamento é precisamente este "para si" eufemizante revelado 

pelo estudo do imaginário, e contra o qual nenhuma objetividade alienante pode 

por fim prevalecer. (DURAND, 1997, p. 433) 

 

Em outras palavras, ele aponta que o imaginário acaba por prevalecer à lógica, uma 

vez que é no interior do indivíduo que se processa o entendimento das coisas e, nesse 

interior/consciência, a base da compreensão é formada por uma visão particular estabelecida 

no imaginário. 

Quando falamos que o imaginário ao mesmo tempo cria e se apropria da tradição, 

queremos dizer que ele interage com o tradicionalmente estabelecido para formar imagens 

que passam a ser a representação, para aquele que imagina, da realidade. 

Utilizamos aqui o exemplo de Hobsbawn (1984), quando o imaginário busca a 

representação de um juiz, provavelmente, ele projetará a  imagem de um homem de toga e 

peruca, com um martelo na mão. É assim porque a tradição estabeleceu esse ritual para o 

personagem, mas também porque o imaginário se apropriou disto. 

Outro exemplo é a imagem que temos do Natal. Essa imagem nos remete a um cenário 

imaginado apoiado em uma tradição do hemisfério norte que, num país tropical, faz com que 

enfeitemos as árvores de Natal com simulações de neve, com que o nosso Papai Noel calce 

botas pesadas e roupas compridas, com que nossa mesa seja abastecida de alimentos ricos em 

gordura (como se precisássemos de energia extra para suportar o frio) etc., mesmo estando em 

pleno verão. 
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Por que isso acontece? Porque a tradição consolidou uma representação no nosso 

imaginário. Para nós, se não fosse assim, o Natal não teria ―cara de Natal‖. 

Portanto, a aceitação da tradição se dá no social através de elementos concebidos no 

imaginário. Da mesma forma, pode-se supor que a tradição, assim, depende do imaginário 

para ser transportada para a vida social e que a própria assimilação da tradição pela sociedade 

faz com que o imaginário seja alimentado. Cria-se, pois , um círculo em que a tradição tende a 

se fortalecer constantemente. 

A partir disso é possível começar a entender como se forma o imaginário social. Ele é 

formado pela reprodução de tradições, pela repetição e assimilação dos costumes e da vida 

cotidiana, mas também, pela representação imagética que se faz da vida.  

O imaginário social é composto por um conjunto de relações imagéticas que atuam 

como memória afetivo-social de uma cultura, um substrato ideológico mantido pela 

comunidade. Trata-se de uma produção coletiva, já que é o depositário da memória 

que a família e os grupos recolhem de seus contatos com o cotidiano. Nessa 

dimensão, identificamos as diferentes percepções dos atores em relação a si 

mesmos e de uns em relação aos outros, ou seja, como eles se visualizam como 

partes de uma coletividade. (MORAES, 1994, p.1) 

 

Portanto, é no imaginário social que se inicia o processo de construção da identidade.  

É possível acreditar que este processo que se inicia no imaginário social e desemboca 

na formação de uma identidade coletiva, funciona como uma espécie de poder político, que 

gera coesão e entendimento da necessidade de uma vida coletiva, ao estabelecer os vínculos 

entre os membros dessa coletividade. Vínculos, que, por sua vez, serão poderosas ferramentas 

de controle da sociedade, retomando-se aqui a abordagem de Williams 

Em outras palavras, permite-se concluir que todo poder político estabelecido assim se 

encontra porque tem respaldo naquilo que está simbolicamente construído. 

Se nos virarmos para as ciências humanas, é fácil verificar que a 

imaginação, acompanhada pelos adjetivos social ou coletiva, ganhou também 

terreno no respectivo campo discursivo e que o estudo dos imaginários sociais 

se tornou um tema na moda. As ciências humanas mostravam porém que, 

contrariamente aos slogans que pediam a imaginação ao poder, esta sempre 

tinha estado no poder. O paradoxo é apenas aparente. Os slogans exaltavam 

somente as funções criadoras da imaginação e, ao investirem o termo com 

funções simbólicas, concentravam nele as aspirações a uma vida social 

diferente, outra. Os antropólogos e os sociólogos, os historiadores e os 

psicólogos começaram a reconhecer, senão a descobrir, as funções múltiplas e 

complexas que competem ao imaginário na vida coletiva e, em especial, no 

exercício do poder. As ciências humanas punham em destaque o fato de 

qualquer poder, designadamente o poder político, se rodear de representações 

coletivas. Para tal poder, o domínio do imaginário e do simbólico é um 

importante lugar estratégico. (BACKZO, 1985, p. 297). 
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Ao trilharmos esse caminho, em que se diz que o poder estabelecido é fruto de um 

certo tipo de ação sobre o imaginário social, não é difícil perceber que é este mesmo 

imaginário, que acaba por consolidar aquilo que entendemos por  identidade de um povo, 

quem nos indica que esta identidade é, acima de tudo, uma construção cultural. 

 

1.2 As identidades culturais nacionais 

Em poucas palavras, poderíamos dizer que a noção de identidade cultural pode ser 

representada pelo entendimento de pertencimento. 

Evidentemente, essa é uma definição simplista e nos aprofundaremos no estudo. Mas, 

de início, utilizar essa definição pode nos indicar os caminhos pelos quais estes sentimentos 

circulam para a formação destas identidades. 

Aspectos como a língua, a arte, a culinária, o vestuário, as tradições, os rituais e 

muitos outros fatores, compõem o imenso caldeirão que resulta nas identidades. 

Stuart Hall (1992) identificou três concepções de identidade: sujeito do Iluminismo, 

sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno.  

Sistematizando as concepções até então existentes, ele conseguiu apontar o que seria o 

entendimento de identidade mais adequado para o período em que vivemos. 

Para ele, o sujeito do Iluminismo tinha a sua identidade centrada na individualidade.  

[...] estava baseado numa concepção da pessoa humana como um indivíduo 

totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência 

e de ação, cujo "centro" consistia num núcleo interior, que pela primeira vez 

quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo 

essencialmente o mesmo — continuo ou "idêntico" a ele — ao longo da 

existência do indivíduo. O centro essencial do eu era a identidade de uma 

pessoa. (HALL, 1992, p.10) 

 

Essa definição aponta para um ser humano dono de si, cuja consciência e razão 

dependiam apenas da sua essência, que já nascia com ele. Desconsiderava, portanto, qualquer 

fenômeno exterior para a formação da sua identidade . 

Já o sujeito sociológico admitia a influência da sociedade na formação da sua 

identidade. Assumia que as transformações do mundo geravam transformações no indivíduo e 

a que as identidades eram formadas pelas relações entre o sujeito e o meio externo. 

Essas relações entre o sujeito e o mundo, tenderiam a gerar uma estabilidade do 

indivíduo e da sociedade. 

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era 

autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com outras pessoas 
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importantes para ele, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e 

símbolos — a cultura — dos mundos que ele/ela habitava. [...] O sujeito ainda 

tem um núcleo ou essência interior que é o eu real, mas este é formado e 

modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores e as 

identidades que esses mundos oferecem. 

A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o interior e 

o exterior— entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que 

projetamos a nós próprios nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que 

internalizamos seus significados e valores, tornando- os parte de nós, contribui 

para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que 

ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, então, costura (ou, para 

usar uma metáfora médica, sutura) o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os 

sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos 

reciprocamente mais unificados e predizíveis. (HALL, 1992, p.11) 

 

Ao analisarmos o indivíduo que Hall chama de sujeito sociológico, alguns pontos 

tornam-se mais interessantes para aquilo que desenvolveremos a seguir neste estudo. 

Embora a descrição acima seja contínua, faremos uma divisão deste texto em duas partes, 

com a intenção de tornar a análise mais detalhada. 

 

a)  O sujeito formado nas relações com o mundo exterior 

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era 

autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com outras pessoas 

importantes para ele, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e 

símbolos — a cultura — dos mundos que ele/ela habitava‖. (HALL, 1992, p.11) 

 

Há inúmeras formas de abordar esta passagem, mas nos deteremos em dois aspectos: 

cultura e mediação. 

Hall afirma que o sujeito possui valores, sentido e símbolos dos mundos em que ele 

habita e chama isso de cultura. Incluir valores e sentido na definição de cultura é uma 

abordagem bastante característica de Hall e dos demais estudiosos da Escola de Birmingham. 

Raymond Williams, em ―Culture is Ordinary‖, caracteriza bem o pensamento deste 

grupo. 

A cultura é ordinária: este é o fato mais importante. Toda sociedade humana 

tem sua própria forma, seus próprios propósitos, seus próprios sentidos. Toda 

sociedade humana os expressa nas instituições, nas artes e na aprendizagem. O 

fazer de uma sociedade significa descobrir os sentidos e direções comuns, e o 

seu crescimento é um debate ativo e um aperfeiçoamento sob as pressões da 

experiência, do contato e da descoberta, que se inscrevem no território. A 

sociedade em crescimento está lá, ainda assim ela é também feita e refeita em 

cada mente individual. O fazer de uma mente é, primeiramente, o lento 

aprendizado de formas, propósitos e significados. 

Uma cultura tem dois aspectos: os sentidos e as direções conhecidos, para os 

quais seus membros são dirigidos; as novas observações e sentidos, que são 

oferecidos e testados. Esses são os processos ordinários das sociedades humanas 

e das mentes humanas, e nós vemos por meio deles a natureza de uma cultura: 
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que ela é sempre tanto tradicional como criativa; que ela é tanto os mais 

ordinários sentidos comuns quanto os sentidos individuais mais finos. Nós 

usamos a palavra cultura nestes dois sentidos: para significar um modo de vida 

global – os sentidos comuns e para significar as artes e o aprendizado – os 

processos especiais de descoberta e esforço criativo. 

Alguns autores reservam a palavra para um ou outro destes significados; eu 

insisto em ambos, e no significado de sua conjugação. As questões que eu 

levanto sobre cultura são questões sobre profundos significados pessoais. A 

cultura é ordinária em toda sociedade e em toda mente. (WILLIAMS, 1958, 

p.93) 

 

Compreender que a cultura se encontra, não apenas no erudito e composto pelo estudo, 

mas também no modo de vida de um grupo, permite que o  entendimento de identidade 

cultural abarque exatamente aquilo que, aqui faz a diferença, a formação dos valores e 

entendimentos que conduzem ao pertencimento. 

Assim, o ser humano projeta aquilo que ele entende como si mesmo e, também, aquilo 

que ele entende como seu grupo, em uma imagem cultural que o representa. Isso fortalece 

uma coleção de símbolos e imagens em que ele vai encontrar o seu reflexo imaginado. 

A partir deste reconhecimento, ele alimenta e fortalece essa identidade que, por sua 

vez, lhe devolve a sensação de pertencimento, reforçando o ciclo em que ele se sente 

completo como indivíduo e membro de um grupo que ele é capaz de compreender e definir. 

Nas palavras de BACKZO (1985) ―nenhuma relação social e, por maioria de razão, nenhuma 

instituição política, são possíveis sem que o homem prolongue a sua existência através das 

imagens que tem de si próprio e de outrem.‖  

Esse entendimento de cultura, desse modo, pode funcionar como aquilo que sedimenta 

a sociedade e conecta as pessoas, dando sentido à identidade. 

Hall aponta também que o sujeito sociológico é um sujeito mediado socialmente, 

enfatizando que isso é feito por ―pessoas importantes para ele‖. 

No mundo atual, a dimensão do que seriam essas ―pessoas importantes para ele‖ pode 

ser extremamente ampla, superando até a limitação da influência de ―pessoas‖ propriamente 

ditas. 

Para melhor exemplificar: quando a rede de supermercados Carrefour usa a 

apresentadora Ana Maria Braga como garota-propaganda, não é complicado entender que ela 

é uma ―pessoa‖ que atua como mediadora cultural ao influenciar o consumidor a ―se 

aproximar‖ da rede varejista. Isso acontece porque a opinião dela é ―importante‖ para milhões 

de consumidores. Ela funciona como uma avalista moral do Carrefour. Neste caso, temos uma 

pessoa atuando como mediadora, mas também a força de um veículo de massa (a televisão) 

que ajuda a transportar essa credibilidade até o sujeito (consumidor). 
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A própria TV é uma mediadora atuando ao lado da ―pessoa‖ Ana Maria Braga que, em 

última instância, só é importante para o sujeito porque, ela também, entra na casa dele através 

da transmissão da televisão.  

A credibilidade (e, portanto, a mediação) está tão apoiada na pessoa quanto no veículo. 

Analisemos a questão sob três ângulos: a TV como mediadora, a celebridade como 

mediadora e a pessoa importante (para o sujeito) como mediadora. 

Como parte dos Estudos Culturais latino-americanos, Guillermo Orozco Goméz 

abordou a atuação da TV de maneira interessante em ―O telespectador frente à televisão. Uma 

exploração do processo de recepção televisiva‖ (2005). Neste artigo, ele aponta as diversas 

influências da televisão atuando como mediadora cultural. 

A linguagem televisiva, audiovisual em sua essência, tem a característica de ser 

fundamentalmente denotativa. Seu alto grau de denotação (vs. conotação) 

permite que o código utilizado na sua estruturação dificilmente seja percebido 

pelo telespectador. [...]  A denotação permite que a linguagem televisiva possua, 

por sua vez, um alto grau de veracidade. A TV, portanto, não tem somente a 

capacidade técnica de representar o acontecer social, mas também de fazê-lo 

verossímil, verdadeiro para os telespectadores. E é precisamente essa 

combinação de possibilidades técnicas do meio televisivo que permite 

naturalizar seu discurso ―ante os próprios olhos‖ do público telespectador. 

(OROZCO-GOMÉZ, 2005, p.29) 

 

Orozco-Gómez, dá a esse tipo de mediação o nome de mediação videotecnológica. 

A utilização das celebridades em campanhas publicitárias é cada dia mais comum. 

Isso, provavelmente, ocorre porque estes grandes astros ―convivem‖ diariamente com as 

pessoas através da programação televisiva. 

No livro ―Propaganda e promoção: aspectos complementares da comunicação 

integrada de marketing‖, Terence Shimp aborda a relação entre marcas, celebridades e 

consumidores, de uma forma que ajuda a entender a construção deste processo: ―muitos 

consumidores se identificam imediatamente com estrelas, em geral, considerando-as como 

herói e heroínas por suas realizações, personalidade e aparência física‖ (2002, p.270).  

O objetivo final é fazer com que o consumidor seja influenciado por essa celebridade 

que é, para ele, um verdadeiro modelo de conduta, alguém em que ele se espelha. 

Embora não seja especificamente a isso que Hall se refere quando fala de mediação 

por pessoas importantes para o sujeito, é possível estabelecer essa relação ao reconhecer o 

espaço que as celebridades e a TV têm na vida das pessoas e que, por isso, acabam atuando 

como mediadores culturais. 
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Por fim, há a pessoa propriamente dita. Não a celebridade, nem a televisão, mas a 

pessoa com quem o sujeito ―conversa‖ todas as manhãs (permanecendo, ainda, no exemplo 

Carrefour/Ana Maria Braga). 

Em grande parte dos lares, a televisão é a companheira da vida cotidiana das donas de 

casa (que são o público alvo primário do Carrefour). Assim, na percepção dessa consumidora, 

Ana Maria Braga não é uma celebridade, mas alguém extremamente próxima, uma amiga. 

Isso permite que o endosso da garota-propaganda, soe como uma recomendação de 

alguém próximo, em quem se pode confiar.  ―Muita gente, de pequenas cidades, sente-se mais 

próxima hoje do apresentador de televisão do que do seu vizinho, pois existe outro modo de 

estar com o apresentador, que não é pela presença física.‖ (BARBERO, 2000). 

Portanto, além das pessoas do convívio do sujeito (amigos, familiares, colegas de 

trabalho, influenciadores em geral), no desenvolvimento deste estudo será importante 

reconhecer a existência de uma mediação apoiada na relação do sujeito com pessoas que são 

importantes para ele mesmo sem que se façam presentes fisicamente em sua vida. 

 

b) O sujeito que precisa se costurar ao grupo. 

O fato de que projetamos a nós próprios nessas identidades culturais, ao mesmo 

tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando- os parte de nós, 

contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos 

que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, então, costura (ou, para 

usar uma metáfora médica, sutura) o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os 

sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos 

reciprocamente mais unificados e predizíveis. (HALL, 1992, p.12) 
 

Aqui, nos interessa a necessidade que o sujeito sociológico de Hall tem de se costurar 

ao grupo através da identidade cultural. 

Segundo a definição de Hall, este indivíduo sente que precisa fazer parte de um grupo 

culturalmente definido para se sentir completo. 

A fim de que uma sociedade exista (...) assegurando um mínimo de coesão, é 

preciso que os agentes sociais (...) se dotem de uma consciência coletiva, isto é, 

um fundo de crenças comuns que exprima o sentimento da existência da 

coletividade. (BACKZO, 1985, p. 306) 

 

Essa coletividade está, então, apoiada no imaginário social com o objetivo  de 

assegurar uma coesão, embora, ressalte-se que isso provavelmente não seja uma atitude 

deliberada. 

Apesar da aparente naturalidade com que isso acontece, é possível entender essa 

coesão como a base da estabilidade de uma sociedade.  
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Em outras palavras, o sujeito se sente mais confortável com essa sensação de 

pertencimento, porque aquilo que o cerca se torna mais previsível, mais inteligível, as coisas 

passam ―a fazer sentido‖. 

Inevitavelmente, com isso, a tendência é que o próprio sujeito se preocupe com a 

manutenção do estado das coisas, com a perpetuação desta identidade e de sua cultura 

estabelecida. 

Ora, ao produzir um sistema de representações que simultaneamente traduz e 

legítima a sua ordem, qualquer sociedade instala também ―guardiões‖ do sistema 

que dispõem de uma certa técnica de manejo das representações e símbolos. [...] 

Do mesmo modo, os guardiões do imaginário social são, simultaneamente, 

guardiões do sagrado. A margem de liberdade e inovação na produção de todas as 

representações coletivas, em especial na dos imaginários sociais, é particularmente 

restrita. (BACKZO, 1985, p. 299-300). 

  

Assim, quanto menos variações ocorrerem neste entendimento de identidade, maior a 

tendência de estabilidade deste sujeito sociológico. 

Ao observarmos as suas características e confrontarmos com o mundo em que 

vivemos, fica difícil imaginar a existência de uma estabilidade cultural plena a ponto de 

permitir que o sujeito sociológico encontre a estabilidade que ele precisa. 

As constantes mudanças no mundo parecem estar conduzindo à necessidade do 

surgimento de um novo formato de indivíduo, naturalmente em constante mutação, que 

mantém a inquietude que sempre caracterizou a humanidade, mas que se adapta e impulsiona 

as mudanças numa velocidade muito maior.  

Mais uma vez, recorrendo a Hall, aparece aquele que se acredita seja o ser humano 

atual, que ele chama de sujeito pós-moderno.  

[...] conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 

permanente. A identidade torna-se uma celebração móvel: formada 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 

1987). E definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 

unificadas ao redor de um eu coerente. Dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que temos 

uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque 

construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora 

narrativa do eu. (HALL, 1992, p.13) 

 

Na visão de Stuart Hall, o ser humano pós-moderno não muda para acompanhar ou se 

adaptar às mudanças do mundo, mas ele próprio é um ser mutante e fragmentado, fruto da 

mediação de diversas culturas com as quais ele convive  e interage. 
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Assim, diversos outros elementos aparecerão na formação da sociedade em que esse 

sujeito está vivendo, mas a qual ele também está construindo. 

 

1.3  Identidade nacional, cultura e pós-modernidade 

O terceiro tipo de sujeito relacionado à identidade, que é o sujeito pós-moderno,  

―assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

ao redor de um ‗eu‘ coerente‖ (HALL, 1987). É aquele que evidencia dois aspectos muito 

abordados nos Estudos Culturais: a multiculturalidade e o hibridismo. 

A multiculturalidade está associada a características sociais. Podemos dizer que uma 

sociedade é multicultural quando é apoiada na heterogeneidade. Neste sentido, a sociedade 

brasileira seria um exemplo de sociedade multicultural, uma vez que é formada por diversos 

grupos com hábitos, tradições, costumes, ideias etc. diferentes uns dos outros (por exemplo: 

gaúchos e cearenses apresentam, em comum, a nacionalidade e o idioma português, mas 

possuem inúmeras diferenças culturais). 

Multicultural é um termo qualificativo. Descreve as características sociais e os 

problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual 

diferentes comunidades culturais covivem e tentam construir uma vida em 

comum, ao mesmo tempo em que retem algo de sua identidade ―original‖. 

(HALL, 2011, p.50) 

 

Considerando que a multiculturalidade se refere à convivência de diversas culturas 

que, ainda assim, retêm uma parte de sua identidade, a pós-modernidade apresenta uma outra 

característica, chamada de hibridismo ou hibridação, que representa a fusão entre as diversas 

culturas, as misturas entre o popular e o erudito, entre o local e o global, o antigo e o 

moderno. 

Parto de uma primeira definição: entendo por hibridação processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 

separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. 

(CANCLINI, 2000, p.19) 

 

Portanto, este sujeito pós-moderno é multicultural e híbrido e se permite criar laços 

identitários múltiplos em função do mundo em que ele vive e, como dito anteriormente, em 

função da sua própria natureza. 

Apesar disso, ele não perde os vínculos com a sua identidade nacional.  

As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A lealdade e a 

identificação que, numa era pré-moderna ou em sociedades mais tradicionais, 

eram dadas à tribo, ao povo, à religião e à região, foram transferidas, 

gradualmente, nas sociedades ocidentais, à cultura nacional. As diferenças 

regionais e étnicas foram gradualmente sendo colocadas, de forma subordinada, 
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sob aquilo que Gellner chama de "teto político" do estado-nação, que se tornou, 

assim, uma fonte poderosa de significados para as identidades culturais 

modernas. 

A formação de urna cultura nacional contribuiu para criar padrões de 

alfabetização universais, generalizou urna única língua vernacular como o meio 

dominante de comunicação em toda a nação, criou uma cultura homogênea e 

manteve instituições culturais nacionais, como, por exemplo, um sistema 

educacional nacional. Dessa e de outras formas, a cultura nacional se tornou 

uma característica-chave da industrialização e um dispositivo da modernidade. 

(HALL, 1992, p.49). 

 

Podemos concluir que as identidades nacionais nascem no imaginário. No entanto, 

elas não nascem espontaneamente. Uma série de fatores sociais (eventualmente espontâneos, 

mas também deliberados, direcionados, condicionados, politizados ou midiatizados) 

contribuirá para que se construa um imaginário social em que os conceitos de identidade e de 

nação encontrarão tranquilidade para se sedimentarem.  

Estes fatores sociais alimentarão o imaginário constantemente, mas também serão 

realimentados por ações e construções simbólicas, decorrentes de uma realidade construída 

sob influência deste mesmo imaginário. 

Assim, o entendimento do indivíduo acerca daquilo que ele é e do mundo em que ele 

vive (seja no ambiente familiar, seja como cidadão de uma cidade, estado, país, agremiação 

esportiva, seita religiosa etc.) passará sempre e inevitavelmente por uma mediação formada 

fundamentalmente no imaginário. 

A partir destas premissas conceituais, no próximo capítulo abordaremos como o 

esporte se insere como fator de identificação cultural e, posteriormente, de que modo ele se 

relaciona com a nacionalidade.  

Em um terceiro momento analisaremos, especificamente, o futebol como elemento de 

representação da identidade cultural nacional no Brasil e na Argentina. 
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Capítulo 2 – ESPORTE E IMAGINÁRIO 

 

Neste capítulo, trataremos das relações entre esporte e imaginário. Para uma melhor 

compreensão dos caminhos que queremos percorrer ao longo deste estudo, iniciaremos 

observando a Sociologia do Esporte. 

Pretendemos apontar a forma como se deu evolução do esporte de competição como 

elemento sociológico. Neste ponto, o objetivo principal é mostrar como caminham, paralela e 

espontaneamente, a tendência à racionalização e o apego ao simbólico, ao imaginário social, 

inclusive, no que diz respeito a uma religiosidade sincrética. Para isso, nos valeremos dos 

estudos de Ronaldo Helal, Mário Filho e Bracht.  

A partir disso, procuraremos entender como o imaginário social em torno do futebol 

funciona como elemento capaz de gerar o sentimento de pertencimento a uma nação, tanto no 

Brasil quanto na Argentina. Observando os aspectos sociais e políticos envolvidos no 

desenvolvimento do esporte nos dois países, deseja-se mostrar como isso se constituiu ao 

longo do tempo. Isso nos ajudará na compreensão das raízes desta relação entre o futebol e o 

entendimento de nação. 

Édison Gastaldo, Mário Filho, Anatol Rosenfeld e Pablo Alabarces serão os principais 

autores utilizados nesta etapa. Os mesmos autores nos ajudarão a indicar de que forma o 

imaginário se faz presente no futebol.  

 

2.1 Indicações preliminares: bases da Sociologia do Esporte 

 

O objetivo deste tópico não é elaborar uma descrição de toda a história do esporte, nem de 

como ele evoluiu de uma simples brincadeira para se tornar uma verdadeira guerra simbólica 

em que vencer é a única coisa que importa. O que nos interessa, neste estudo, é observar 

como o esporte funciona enquanto ferramenta de integração social e relacionar esta dimensão 

aos conceitos de imaginário e cultura tratados anteriormente. 

. 

Inicialmente, vamos trabalhar os conceitos que diferenciam a brincadeira do jogo e o 

jogo do esporte.  

Jogo e esporte são conceitos que, no senso comum, muitas vezes se confundem. 

Porém, para a sociologia do esporte, o universo do jogo e o universo do esporte 

possuem fronteiras bem demarcadas. Aqui, o esporte incorpora elementos do 

jogo mas se situa além dele. Ou seja: o esporte é jogo também, mas possui 

outras características que não encontramos nos jogo. Sempre que o jogo começa 



34 
 

a se submeter a uma organização burocrática mais ampla, que se situa acima e 

além dos interesses individuais dos jogadores, estamos a uma passo do esporte. 

Uma pelada entre amigos [...] é sempre um jogo. Mas uma partida de futebol 

entre as equipes profissionais do Flamengo e do Fluminense, válida pelo 

Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, faz parte do universo do esporte. 

(HELAL, 1990, p. 27-28). 

 

O que para Helal é uma relação esporte x jogo, Bracht (2005) chama de esporte-

espetáculo x esporte-lazer.  

 
O sentido interno das ações no interior da instituição do esporte-espetáculo é 

pautado pelos códigos (e semântica) da vitória-derrota, da maximização do 

rendimento e da racionalização dos meios. Por outro lado, no esporte enquanto 

atividade de lazer, outros códigos apresentam-se como relevantes e capazes de 

orientar a ação. Por exemplo, motivos ligados à saúde, ao prazer e à 

sociabilidade (BRACHT, 2005, p. 19 e 20). 

 

Independente das nomenclaturas, o que se pode notar é que o esporte incorpora um 

elemento de competitividade maior do que o jogo ou o esporte de lazer.  

Esta compreensão é necessária aqui porque, mais à frente, veremos como a 

publicidade interage com esta dimensão da força do esporte no estabelecimento de vínculos, 

em detrimento dos jogos. Perceberemos que paixões são fomentadas em função da 

importância da competição acirrada. 

Para um melhor entendimento, precisamos observar que a sociologia do esporte, 

indica que o esporte moderno é caracterizado por dois elementos principais: a secularização e 

a racionalização (HELAL, 1990). Essas características o tornam cada vez mais distante do 

jogo puro e simples.  

Porém, em uma análise mais aprofundada, observaremos o paradoxo: são exatamente 

estes os elementos que servem de base para que o esporte se torne uma metáfora da vida, 

transportando diversos elementos do imaginário social para a disputa esportiva e, também, 

fazendo o caminho inverso. Ou seja, o esporte como elemento de composição do imaginário 

da sociedade.  

Mas o que a sociologia do esporte entende como secularização? 

Em poucas palavras, podemos definir secularização como o processo pelo qual as 

realidades pertencentes ao domínio religioso, sagrado ou mágico passam a 

pertencer ao domínio profano. Sempre que uma representação racional, científica e 

técnica substitui uma representação religiosa ou uma explicação pelo sagrado ou 

pelo divino, podemos afirmar que estamos presenciando um processo de 

secularização.[...] Sabemos também que os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga eram 

considerados festivais sagrados, onde os atletas competiam para servir aos 

deuses.[...] Já o esporte moderno nasce sem nenhum vínculo religioso. Ele teve 

início na Inglaterra, logo após a Revolução Industrial e surge como um evento 

laico, profano, sem nenhuma relação com a divindade. (HELAL, Ronaldo. 1990. 

p.34 e 35). 
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Para complementar as características do esporte moderno, a racionalização se alia à 

secularização. 

Racionalizar consiste, antes de mais nada, em se conformar às leis da razão. [...] 

Fala-se em racionalização do esporte moderno na medida em que: verifica-se 

uma ênfase cada vez maior na quantificação dos feitos atléticos, busca-se uma 

maior especialização dos papéis a serem executados pelos atletas; e 

desenvolvem-se estratégias e táticas de jogos cada vez mais formais, rígidas e 

calculistas, que visam, em última instância, um melhor desempenho dos atletas 

nas competições. (HELAL, 1990, p. 45-46). 

 

Seria, portanto, fácil entender que o avanço do esporte como atividade secularizada e 

racionalizada o transformaria em um espaço em que dados estatísticos, informações técnicas, 

treinamentos exaustivos e repetições de movimentos levasse a um melhor desempenho. É 

provável que isso já esteja ocorrendo.  

Um simples olhar pelo cenário esportivo brasileiro nos últimos anos nos daria um bom 

parâmetro para analisar a importância crescente dos técnicos e preparadores, muitas vezes 

colocados como mais importantes que os próprios atletas. Um exemplo é a multicampeã 

seleção brasileira de voleibol masculino que tem na figura do seu treinador Bernardo 

Rezende, o ―Bernardinho‖, o símbolo dessa era vitoriosa. A seleção brasileira, bicampeã 

olímpica de voleibol feminino, é também ―o time do Zé Roberto‖. No handebol feminino, 

candidato a nova sensação do esporte coletivo nacional, o técnico é o dinamarquês Morten 

Soubak. No basquetebol masculino, o Brasil importou  o treinador argentino, campeão 

olímpico, Rubén Magnano. Vale dizer, por conta da clássica rivalidade entre os dois países 

sul-americanos, que  somente a capacidade técnica justificaria um argentino no comando de 

uma seleção brasileira. 

No futebol, esporte em que este estudo irá se concentrar, os maiores salários dos 

grandes clubes, invariavelmente, são pagos aos treinadores. Nos anos 2010, nomes como 

Vanderlei Luxembergo, Luiz Felipe Scolari, Tite e Muricy Ramalho são mais valorizados dos 

que a imensa maioria dos jogadores. 

Aparentemente, com base nestas experiências, no esporte moderno, o racional, 

científico e técnico já substituiu a representação religiosa ou uma explicação pelo sagrado ou 

pelo divino.  

A relação entre o sobrenatural, o religioso com características sincréticas e a vitória 

aparece, no futebol brasileiro, já na década de 20. Em ―o Negro no Futebol Brasileiro‖, Mário 

filho descreve como se dava essa ligação, utilizando um caso envolvendo o jogador Telê, do 

América do Rio de Janeiro, no campeonato carioca de 1929. 
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―Por isso, nas sextas-feiras, quando tinha de dormir em Campos Sales, Telê 

aparecia com um embrulho debaixo do braço. Dentro do embrulho, uma garrafa 

de cerveja preta, uma garrafa de água do mar, um ramo de arruda, meia dúzia de 

velas. Telê abria o embrulho, tirava primeiro a garrafa de cerveja preta, ia para o 

fundo do campo, atirava a garrafa de cerveja preta, com força, em cima da cerca 

e dava as costas depressa, para não ver a espuma saltando, senão estragava tudo. 

Depois voltava para o dormitório, destampava a garrafa de água do mar, 

apanhada na Praia de Santa Luzia, que era mais perto, regava o ramo de arruda, 

e começava a atirar água pelos quatro cantos do quarto estreito e comprido. 

Feito isso, acendia uma vela, pingava de estearina derretida num pires, a vela 

tinha de ficar queimando até o fim junto da porta do dormitório. [...] Quando o 

jogo era muito importante, Telê não se contentava com o trabalho de sexta-feira, 

ia a um Pai-de-santo, atrás dele uma porção de jogadores, todos que 

acreditavam, até diretores, alguns não acreditando. [...] De repente, os crentes 

começavam a cantar ao som do batuque. Os caboclos protetores iam descer, o 

Pai-de-santo fumando mais depressa, fungava para a direita e para a esquerda, 

dava pra estrebuchar. Era que tinha recebido o Caboclo Vira Mundo. ‗Bendito e 

louvado seja Nosso Senhor. Bendito e louvado seja‘. [...] O Pai-de-santo nem 

esperava que Telê chegasse junto dele. [...] Telê se curvava todo, humilde, e o 

Pai-de-santo toca a soprar fumaça na cara dele, embaixo dos braços, nas costas, 

enquanto dava, com os dedos, chicotadas no ar, „Que é que tu qué, fala com 

Vira Mundo‟. Telê falava, queria que o América desse no Vasco. „Eh, eh, Vasco 

muito forte, mio fio. Vasco muito forte‟. O Vasco estava muito forte, mas o 

América ganharia o jogo se fizesse um despacho de farofa amarela, azeite de 

dendê, três charutos, três vinténs, uma galinha preta, uma pitada de sal e três 

velas, duas para ficarem acesas na encruzilhada da Rua Dom Carlos com São 

Januário, a outra para ficar, bem apagada, dentro do embrulho, com as outras 

coisas. (MARIO FILHO, 2003, p. 164-165). 

 

 

Situações como essa se tornariam cada vez mais frequentes no futebol brasileiro, 

levando à incorporação da religiosidade como um fator relevante no esporte:  

 

Anos depois, outro preto do América, Oscarino, seria o Pai-de-santo numa 

embaixada do futebol brasileiro para a disputa da Copa Rio Branco, em 

Montevidéu. Castelo Branco, o chefe da delegação, e Luís Vinhaes, o diretor 

técnico, oficializaram a macumba de Oscarino. Nenhum jogador do escrete 

brasileiro, deixava de ir para o quarto de Oscarino depois do almoço no dia de 

cada jogo (MARIO FILHO, 2003, p. 164). 

 

Em outra passagem, Mário Filho aponta outro tipo de influência religiosa no 

tricampeonato carioca do Flamengo, nos anos de 53, 54 e 55. 

 
―Foi quando José Alves de Moraes levou o padre Góes à Casa Grande da 

Gávea, onde se concentravam os jogadores do Flamengo. O padre Góes foi com 

uma palavra de São Judas Tadeu para os desesperados rubro-negros. 

- Em nome de São Judas Tadeu eu garanto que o Flamengo vai ser campeão. 

[...] E o Flamengo foi campeão, o que provocou um protesto de torcedores do 

Fluminense contra o padre Góes. Um padre tinha era que rezar a sua missa e 

não se meter nos campeonatos. Muito menos em nome de um santo tão 

poderoso como São Judas Tadeu. O padre Góes então prometeu o bi. [...] 
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Depois do bi, torcedores do Fluminense enviaram um abaixo-assinado ao 

Cardeal Dom Jaime Câmara. Eram crentes de São Judas Tadeu, cuja capela, 

inclusive, ficava ali em Cosme Velho, a dois passos do Fluminense. O padre 

Góis, que tinha recebido a faixa de bicampeão, como um jogador, zangou-se de 

vez: 

- Pois agora, em nome de São Judas Tadeu, garanto o tricampeonato ao 

Flamengo. (MARIO FILHO, 2003, p. 316). 

 

Poderíamos relatar diversos outros exemplos ao longo do tempo para mostrar a força 

que a crença no sobrenatural exerceu sobre o futebol durante um grande período.  

No entanto, no presente, há um claro esforço de distanciamento entre o 

mágico/divino/inexplicável e as vitórias no futebol. Cada vez mais, apontam-se motivos 

técnicos, estratégicos, científicos e de planejamento para que um time seja vitorioso. 

Apressadamente, caberia afirmar que este é um processo definitivo.  

Mas, aqui, é necessária uma reflexão. Para que o esporte exista e se justifique como 

espetáculo, para que a competição faça sentido e para que vencer seja realmente importante, 

há um aspecto que não pode ser desprezado: a necessidade de uma audiência, de um público 

que se importe com ele, que podemos resumir na figura do torcedor. 

E, quanto mais a administração do esporte avança na tentativa de secularizar e 

racionalizar, mais visíveis ficam as raízes que ligam os torcedores a um universo particular, 

composto pelo imaginário e seus mitos, heróis e divindades. 

 

Final de campeonato. Estádio cheio. As duas grandes torcidas presentes ao 

estádio fazem um duelo particular nas arquibancadas. Bandeiras, faixas, 

camisas, fitas na cabeça, canções, saudações aos ídolos etc. [...] Eis que faltando 

poucos minutos para o término da partida, o atacante de um dos times escora de 

cabeça um centro e coloca a bola no ângulo esquerdo do gol adversário: 1 a 0. O 

jogador corre em direção à torcida mostrando orgulhosamente a sua camisa 

suada [...]. Esta cena, ritualística em sua essência, pois nos remete a vários 

aspectos religiosos, [...] vai se transformando em uma cena profana na medida 

em que o campo de jogo está cercado de placas publicitárias, os uniformes das 

equipes estampam seus anunciantes, o horário do jogo foi modificado para se 

acomodar aos interesses da programação telivisiva [...]. Porém, o que torna mais 

fascinante a investigação desse fenômeno é verificar que ainda persiste uma 

tendência à sacralização. Uma final do campeonato de futebol americano, por 

exemplo, que é preparada tendo em vista a possibilidade de se extrair lucros 

cada vez maiores, continua tendo características rituais que não podem ser 

desprezadas. É como se a crescente comercialização do evento terminasse sendo 

absorvida pela necessidade, ainda maior, de sacralização. (HELAL, 1990, p. 44) 

 

 

O que predomina, no final das contas, é uma mistura entre o sagrado e o secular, de 

forma que as fronteiras nunca ficam claras. De uma lado, há o business, do outro o torcedor. 
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De um lado, as estatísticas, do outro o acaso que destrói o que foi planejado e é facilmente 

atribuído à superstição, ao místico ou a alguma entidade superior, divina. 

E isso é fruto da diferença que existe entre o gestor do clube e o torcedor, na forma de 

enxergar o futebol profissional moderno. Como exemplo, podemos citar as notícias sobre a 

Sociedade Esportiva Palmeiras no início de 2013. O que mais se comentou, na equipe em 

crise e recentemente rebaixada para a Segunda Divisão, não tem relação com a contratação de 

nenhum craque. O ―grande fato‖ foi o clube investir, em primeiro lugar, na contratação de 

profissionais administrativos. A principal matéria da página do Palmeiras no site 

Globoesporte, no dia 26 de janeiro de 2013, ilustra essa mudança. 

 

Paulo Nobre, novo presidente do Palmeiras, apresentou ao elenco e comissão 

técnica do Palmeiras o diretor executivo José Carlos Brunoro e o gerente de 

futebol Omar Feitosa. A conversa ocorreu logo após o treinamento da manhã 

deste sábado. 

Brunoro ressaltou a confiança que tem no grupo e disse que a competitividade 

do elenco será fundamental para a equipe disputar, com reais chances de vitória, 

as competições da temporada. Ele ainda falou dos planos que tem para o clube e 

disse que transparência e sinceridade serão as marcas da nova gestão. 

O gerente de futebol Osmar Feitoso explicou para os jogadores qual será sua 

função no clube. Ele disse que estará mais próximo dos atletas no vestiário. Ele 

também ressaltou que confia no grupo para a disputa da Copa Libertadores. 

Brunoro e Omar Feitosa já se reuniram com os profissionais da comissão 

técnica e a nova diretoria e iniciaram os trabalhos na Academia de Futebol. O 

gerente falará à imprensa nesta segunda-feira. (GLOBOESPORTE, online) 

 

Ou seja, em vez de se noticiar a contratação de algum craque, o novo presidente  

procurou se cercar de profissionais administrativos porque, em primeiro, pretende solucionar 

problemas gerenciais. O entendimento que se pode fazer disso é que, fundamentalmente, é 

preciso ter uma gestão organizada, antes que se tenha um time vencedor dentro de campo.   

O administrador moderno enxerga o clube como uma empresa, seus jogadores e sua 

marca como ativos. Sua busca é pela eficiência administrativa que pode levar a títulos e, 

consequentemente, a melhores contratos (de patrocínio e cotas de TV, por exemplo), aumento 

do número de torcedores, aumento de visibilidade. Estes incrementos farão com que o clube 

arrecade mais, tenha possibilidade de formar equipes melhores e crie um círculo virtuoso e 

vitorioso. 

O torcedor, embora reconheça quando seu clube é bem administrado, está a procura de 

heróis. Ele busca, no imaginário, motivos para as vitórias e para as derrotas, muito mais do 

que nos aspectos técnicos. 
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As mitologias proliferam. Eis o fato. Isso poderia parecer estranho no momento 

em que os empreendimentos se racionalizam, em que as ciências se formalizam, 

em que a sociedade passa, não sem dificuldades, a um novo estatuto de 

organização técnica. Na realidade, por razões cuja análise exigiria muito tempo, 

o desenvolvimento técnico que acarreta o descrédito das ideologias não elimina 

a necessidade à qual elas correspondiam. Transforma as crenças em legendas 

ainda mais carregadas de sentido (qual?, não se sabe mais). (CERTEAU, 2011, 

p. 41) 

 

A partir daí, abre-se espaço para o surgimento de ídolos. Esses ídolos, algumas vezes, 

alcançam a condição de heróis. Para ser um herói é preciso mais do que talento. É preciso ter 

uma história. Patrícia Rangel Moreira Bezerra afirma que ―a narrativa do herói fala de luta, 

superação de obstáculos aparentemente intransponíveis e de redenção e glória de um povo. O 

herói tem que cumprir sua missão: conceder dádivas aos seus semelhantes‖ (2011, p. 207). 

Nesta categoria, poderíamos enquadrar os principais responsáveis por alguns dos 

mundiais conquistados por Brasil e Argentina. 

Em 1958 tivemos dois heróis: Pelé e Garrincha. O primeiro porque assumiu a 

responsabilidade de ser um dos condutores da equipe aos 17 anos. O segundo porque era uma 

figura folclórica, caracterizada pela ingenuidade e pela irreverência, não à toa, conhecido 

como ―a alegria do povo‖. Ambos começaram no banco de reservas e foram alçados ao time 

titular para ajudar uma seleção que vinha de uma partida com desempenho ruim.  

Em 1962, com Pelé contundido, Garrincha assumiu o lugar do Rei do Futebol (Pelé já 

era, àquela altura, considerado o maior jogador de futebol do mundo) e foi decisivo em todas 

as partidas. 

Em 1970, Pelé retornava após duas contusões que o afastaram dos campos durante os 

mundiais de 1962 e 1966. Ele retornava para recuperar a condição de campeão do mundo. E 

foi o que aconteceu, com alguns lances que entraram para a história do futebol como atestados 

da sua genialidade. 

Em 1986 a Argentina recém-arrasada pela Guerra das Malvinas, encontrou em um 

jogador baixinho e com sobrepeso a sua redenção. Diego Maradona conduziu a seleção de 

futebol ao seu segundo título mundial com gols espetaculares. Entre eles, um feito com a mão 

e outro apontado como o mais belo de todos os tempos em Copas do Mundo. 

Coincidentemente, ambos, contra a inimiga Inglaterra. Maradona que chegou em 1986, vindo 

de um mundial com desempenho desastroso em 1982. A Argentina foi eliminada pelo Brasil e 

ele foi expulso nesse jogo. 

Em 1994, o herói do título brasileiro foi Romário. Artilheiro da seleção na Copa do 

Mundo, ele esteve banido, por indisciplina, até o último jogo das Eliminatórias. Ao fazer os 
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dois gols que classificaram o Brasil, em partida contra o Uruguai, ele declarou que traria o 

título da Copa do Mundo para o Brasil. 

 

Contra o Uruguai, no Maracanã, a classificação do Brasil estava em jogo. 

Parreira ponderou e achou melhor recorrer ao Baixinho, que estava 

barbarizando na Espanha pelo Barcelona. Resultado: Brasil 2 x 0, dois gols de 

Romário. Depois do show particular, ele ainda prometeu: conquistaria o tetra 

para o Brasil (UOL, online) 

 

Acrescente-se a isso, o fato de que Romário é baixo para um jogador de futebol 

(1,68m) e vem de origem muito humilde, nascido na periferia do Ri ode Janeiro (Vila da 

Penha).  

Para fechar, em 2002, Ronaldo Nazário, o ―Fenômeno‖, chega contundido e 

desacreditado à Copa Do Mundo. Na Copa anterior, 1998, havia sido vítima de uma 

convulsão mal explicada no dia da grande final. O Brasil foi, naquele dia, impiedosamente 

vencido pela França por 3 a 0. A ―convulsão‖ foi o assunto mais falado em todos os anos 

seguintes e poucos acreditavam que Ronaldo pudesse dar a volta por cima. Além disso, ele 

vinha de uma sequência de contusões sérias que o mantiveram fora dos gramados por muito 

tempo neste período entre Copas. 

Surpreendentemente, o jogador não só conseguiu como deixou a sua marca. Fez dois 

gols na final contra a Alemanha e com 8 gols, foi o artilheiro do campeonato. 

Histórias como essas fizeram com que, tanto no Brasil como na Argentina, a presença 

de grandes heróis aproximasse o povo da seleção de futebol, criando uma relação afetiva com 

fortes laços. 

Esses laços emocionais, por sua vez, tornaram esses heróis esportivos elementos muito 

interessantes para que as empresas vinculassem as suas marcas. 

Em determinado momento, a visibilidade alcançada por eles e a forma com que eles se 

relacionam com o público - apoiados na afetividade, no patriotismo e na representação de 

nação – faz com que eles sejam capazes de transmitir credibilidade e empatia.  

Embora isso cresça com o futebol midiatizado, esboços dessa relação já eram 

obervados no final dos anos 30, com Leônidas da Silva: ―o melhor anúncio era um anúncio de 

Leônidas, fosse o que fosse. De uma pasta de dentes, o sorriso de Leônidas; de uma loção 

para cabelo, o penteado de Leônidas, repartido de lado. Até de rádio. Até de geladeira.‖ 

(MARIO FILHO, 2003, p. 226). 
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2.2  O futebol como fator de pertencimento a uma nação 

 

O futebol é um dos esportes mais populares do mundo. Para que se tenha uma ideia da 

sua força, a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) tem mais membros do que 

a ONU.  

―Para valorizar a importância da Copa do Mundo, os dirigentes da FIFA (Federação 

Internacional de Futebol Associado) gostam de lembrar que a entidade tem mais filiados que a 

própria ONU (Organização das Nações Unidas). São 208 na FIFA contra 192 da ONU‖.  

(Blog dos Curiosos, Online, 2010). ―Cerca de 265 milhões de pessoas praticam futebol no 

mundo‖ (Revista Mundo Estranho, 2012, online).  

Na América do Sul, principalmente, no Brasil, no Uruguai e na Argentina, o futebol 

possui uma dimensão diferente. Isso é motivado por vários fatores que fazem com que o 

esporte esteja estreitamente vinculado à cultura destes países. 

Para começar, os três países, juntos, venceram quase 50% dos campeonatos mundiais 

já disputados. Até 2010 foram disputadas 19 Copas do Mundo. Nove foram vencidas pelo 

trio. 

Os uruguaios venceram as Copas de 30 e 50. Os argentinos, as de 78 e 86. O Brasil, as 

de 58, 62, 70, 94 e 2002. Além disso, no período pré-mundial, quando os Jogos Olímpicos 

eram a principal competição entre selecionados nacionais de futebol, o Uruguai venceu em 24 

e 28. 

Para este estudo, nos concentraremos nas relações entre o futebol e o imaginário 

popular no Brasil e na Argentina, que construíram uma forte rivalidade em torno de 

competições esportivas, como já mencionado neste trabalho. 

Não é difícil entender que estas nações sulamericanas, entendidas no cenário 

sociopolítico e econômico mundial como emergentes, no início e em meados do século XX, 

buscassem elementos para promover um sentido de identidade nacional. Isso foi verificado na 

Argentina: 

 

Minha hipótese é a de que, a idéia de Nação na Argentina, esteja fortemente 

dependente do Estado. Em conseqüência disso, o discurso unitário da 

nacionalidade se ausenta no mesmo compasso em que o Estado neoconservador 

se ausenta da vida cotidiana. Minha argumentação aqui é necessariamente 

política: esses processos são 



42 
 

visíveis no futebol à medida que aparecem com virulência também na 

sociedade. [...] As narrativas nacionais futebolísticas têm distintos enunciadores 

- e, na maioria dos casos, não são estatais - no sentido de que sua relação com 

os aparatos do Estado é, pelo menos, descontínua e geralmente distante: são 

jornalistas ―populares‖, diretores de cinema de massas, narradores. Mas sempre 

um mecanismo sobressai nestes enunciadores, a ação dos intelectuais 

―populares‖ - os jornalistas das primeiras décadas do século - que parece mais 

autônoma que as ações estatais, fundamentalmente pedagógicas. Por exemplo, 

as narrativas jornalísticas que fundam o mito de um estilo criollo do futebol 

argentino na década de 1920 são isotópicas e complementares dos relatos 

―gauchistas‖ do intelectual nacionalista Leopoldo Lugones. Durante o 

peronismo - momento que entendo como clímax dessas operações -, esse peso 

do Estado como operador fundamental da narrativa nacionalista é transbordante, 

ainda na pluralidade de vozes e disputas simbólicas. E, em todos os casos, a 

idéia de construir uma Nação que inclua, antes que expulse, é o princípio 

constitutivo. (ALABARCES, 2002, p. 28 e 29) 

 

 

E também no Brasil: 

 

Para o futebol brasileiro, a superação ou mesmo a equiparação com os 

tradicionais rivais da Prata, finalistas da Copa do Mundo de 1930, era uma 

questão decisiva para o reconhecimento internacional de seu potencial em um 

momento em que o jogo tornava-se aos olhos da nova estrutura de poder 

implementada por Getúlio Vargas um dos elementos capazes de promover o 

sentido de identidade nacional moldado pelo Estado (AGOSTINO in MARIO 

FILHO, 2003, encarte)  

 

 

Essa motivação sociopolítica de criar uma unidade nacional em torno do futebol, 

embora muito forte, não foi o único elemento. Fatores fortemente identificados como 

populares e incontroláveis politicamente provocaram a ascensão do futebol e a sua vinculação 

às identidades nacionais, tanto no Brasil quanto na Argentina.  

Como pano de fundo para essa similaridade, podemos identificar a origem inglesa do 

futebol que, em ambos os países, foi introduzido por imigrantes ricos, pertencentes à alta 

sociedade e que representavam a dominação econômica.  

O crescimento da modalidade entre as pessoas do ―povo‖ representou, nesses casos, 

uma ruptura na relação de dominação existente, ainda que de maneira lenta e gradual.  

Alabarces nos apresenta esse cenário na Argentina. 

 
[...] la invención del fútbol resulta de contituiciones muy complejas, donde lãs 

afirmaciones identitarias permitem a formantes disímiles (migratórios, 

barritarios, generacionales, de clase), pero que tiendem a reunirse em dos 

interpolaciones básicas, em dos ejes de oposiciones: frente a los ingleses 

(inventores, propietarios, administradores), del que resulta um mito de 

nacionalidad y frente a las clases hegemônicas (praticantes, propietarios del 

ócio, estigmatizadores), de lo que resulta un mito de humilde, aunque no 

proletario. (ALABARCES, 1988, p. 268). 
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Mário Filho (2003), relata como isso surgiu, apontando desde os primórdios do 

futebol, como ele se aproximou das questões de classe, de raça e de nacionalidade ao longo da 

sua introdução no Brasil.  

No final do século XIX, o futebol foi introduzido por ingleses no país e começou a ser 

praticado, basicamente por dois grupos: de um lado, estavam os aristocratas pertencentes aos 

tradicionais clubes, quase todos ligados a uma colônia de imigrantes europeus e, de outro, 

altos funcionários de grandes companhias, a maioria ingleses, como os jogadores do Bangu 

(clube do Rio de Janeiro) que eram todos funcionários da Companhia Progresso Industrial do 

Brasil, fábrica de tecidos, brasileira, onde mestres trazidos da Inglaterra, introduziram o 

futebol e fundaram o clube em 1904. ―[...] em 1904, ano em que o The Bangu Athletic Club 

nascia, dois brasileiros já figuravam no eleven. [...] Mas esses brasileiros eram brancos.‖ 

(MARIO FILHO, 2003, p. 32). 

Já nesse período, surgem as primeiras questões de classe e de raça, mostrando que o 

futebol servia, também, como instrumento para uma espécie de melhoria de vida. 

 

Chegava a vez do Bangu descer. E aí, quanto menos preto ele tivesse no time, 

melhor. Preto, só bom. E da fábrica. Um operário querendo ir para a sala do 

pano. [...] Depois de trabalhar muito e, principalmente, jogar muito, o operário-

jogador ganhava o prêmio da sala do pano. E podia ainda melhorar se 

continuasse a merecer a confiança da fábrica, do Bangu. Havia o escritório, o 

trabalho mais suave do que na sala do panoida. A fábrica, o Bangu, ficava 

tomando nota. Do trabalho, do jogo. Quando o jogador vinha do largo da igreja, 

era mesmo lá de cima, quase sempre dava um bom operário, um bom jogador. 

Não queria sair do Bangu e muito menos da fábrica. Treinara muito futebol para 

isso mesmo. Porque tinha uma ambição na vida: vestir a camisa do Bangu, 

trabalhar na fábrica. Merecer um lugar na sala do pano, passar o dia dobrando 

fazenda. E, quem sabe, talvez chegasse até o escritório. (MARIO FILHO, 2003, 

p. 89). 

 

A partir disso, o futebol passaria a ocupar cada vez mais espaço na sociedade, 

tornando-se, rapidamente, o esporte mais popular do país. 

Fenômeno idêntico acontecia, quase ao mesmo tempo, na Argentina. ARCHETTI (2008) 

resgata um trecho do jornal El Gráfico para ilustrar o surgimento do futebol na Argentina. 

Fueron ingleses venidos al Río de Plata los primeros que practicaron el juego y 

siguieron practicándolo sus hijos incorporados en colegios ingleses tal cual se 

hace hoy con otros deportes como el cricket. Tuvo pues el football rioplatense 

su origen en sus primeras prácticas y la primera lección de técnica superior 

estuvo a cargo del Southampton, y luego el Nottingham Forest, Everton, 

Tottenham Hotspur, etcétera. Todo completamente inglés, como puede verse y 

apreciarse en nuestros famosos cracks de nuestra iniciación en el football que se 

llamaron Brown, Weiss, Lett, Ratcliff, Buchanan, Moore, Mack, Leonard, 
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Watson Hutton y tantos otros cuyos nombres no difieren en nada de los que 

practican el football en la Rubia Albión (El Gráfico, n. 470, 1928, p. 15). 

 

O crescimento da popularidade, a consequente visibilidade dos atletas/clubes e a 

importância atribuída aos jogos foram, gradualmente, retirando o amadorismo de cena. 

Se, inicialmente, o futebol era um esporte aristocrático, intimamente ligado aos 

costumes ingleses e aberto a poucos escolhidos com o tempo ele passou a ser praticado por 

populares.   

Para contribuir com isso, no Brasil, um clube recém-criado, formado por jogadores 

negros, mulatos, mestiços, todos pertencentes às classes mais baixas da sociedade e 

intimamente ligado à colônia portuguesa, o Vasco da Gama, começou a acumular vitórias e a 

ameaçar a hegemonia dos clubes mais tradicionais e aristocráticos:  ―Os pobres das peladas 

dando nos times dos grandes clubes, só de brancos, de gente fina, de sociedade. Por causa do 

português‖ (MARIO FILHO, 2003, p.122). 

Isso aconteceu porque as equipes começaram a se formar com jogadores que não 

tinham outra profissão e, como no caso acima, ―recebiam tudo‖ de alguns mecenas para 

poderem se dedicar integralmente ao futebol. 

Rapidamente, as equipes mais tradicionais (formadas por estudantes, profissionais liberais, 

aristocratas e trabalhadores) começaram a sucumbir frente ao melhor condicionamento 

atlético daqueles jogadores que não tinham que se dedicar a outra atividade. 

Evidenciou-se que nas camadas inferiores, entre os negros, mulatos e brancos 

pobres, havia um grande número de jogadores de primeira classe, seja porque os 

ajudava um talento natural, seja porque a ―sucção da subida‖ e o remoinho das 

chances do futebol os envolvia e canalizava, seja porque eles, que não eram 

estudantes de medicina ou direito e frequentemente não tinham uma profissão 

podiam lançar toda a sua paixão no jogo; em suma, porque levavam o jogo a 

sério e não tinham nada a perder. Muitos homens de cor, de antemão 

desencorajados pelas dificuldades de ascensão, tornados interiormente 

incapazes de enfrentar as exigências da vida, viram sua hora chegar. 

(ROSENFELD, 1993, p. 84-85). 

 

Ao mesmo tempo em que o futebol evoluía internamente, cresciam a importância das 

competições entre nações.  

No Brasil, isso ficou marcado pela Copa do Mundo de 1950. Foi construída a imagem 

de um Brasil grande e vencedor, com o maior estádio de futebol do mundo, com a melhor 

seleção de futebol, representado por brancos, negros e mulatos. Tudo isso, naquele momento 

era a representação que o brasileiro fazia de si e queria para si. 

 
[...] e até aquele momento não houvera um único incidente no campeonato do 

mundo, o mais limpo que jamais se disputara. Tudo por amor e admiração pelo 
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Brasil. O Brasil construíra o maior estádio do mundo. O Brasil planejara e 

executava uma organização perfeita de Copa de Ouro. O Brasil apresentara o 

melhor e mais belo futebol que já se vira. (MARIO FILHO, 2003, p. 287). 

 

Esse processo dava-se de maneira muito similar na Argentina. Lá, o futebol também 

representou, em um primeiro momento, uma ruptura social e um afastamento dos ingleses. 

Depois, o esporte passou a ser uma forma de distinção e a criação de um ―estilo‖ se tornou a 

própria representação da nacionalidade. 

 

La fundación criolla comienza en 1913, cuando el Racing Club, sin un solo 

jugador de origen británico, conquista el campeonato de primera división por 

primera vez. A partir de ese momento los clubes "británicos" pierden su peso 

futbolístico y sus jugadores desaparecerán de los equipos nacionales. Según El 

Gráfico este cambio ha sido posible ya que: 

... cuando el fútbol comenzó a difundirse, dejaron de ser los cracks nombres 

británicos para transformarse en apellidos puramente latinos, especialmente 

italianos y españoles, como García, Martínez, Ohaco, Olazar, Chiappe, 

Calomino, Latoria, Isola, etcétera. 

Es interesante observar que lo criollo se define a partir de la predominancia de 

apellidos españoles e italianos. Lo criollo pasa a ser una fundación de los hijos 

de los inmigrantes latinos. Los hijos de inmigrantes ingleses nunca fueron 

concebidos como criollos, no se transformaron en criollos jugando el fútbol. No 

puedo desarrollar a plenitud este argumento, y solamente quisiera indicar que 

las diferencias eran diferencias de estilos. [...] 
La idea de oponer las virtudes de lo británico a lo criollo va a perdurar en el 

imaginario argentino. La metáfora de la "máquina" que se opone a la 

creatividad individual es una constante; sobre esto mis informantes no tienen 

duda alguna, independientemente de la argumentación en contra. Lo británico 

será industrial, mientras que lo criollo alude a un estado preindustrial. Durante 

un partido en el que se juega contra la máquina británica, o un estilo repetitivo, 

la respuesta típicamente criolla será el dribbling, que posteriormente será 

llamado gambeta (una palabra derivada de la literatura gauchesca que describe 

la manera de correr del ñandú). Esta manifestación de estilo es eminentemente 

individual y no puede ser programada, ya que es lo opuesto a lo industrial, al 

juego colectivo de la máquina. (ARCHETTI, 2008, p. 265-266). 

 

 

Se a proximidade da Copa do Mundo no Brasil (1950) exacerbava a impressão de um 

Brasil grande e poderoso, na mesma época, o maior jogador de futebol do mundo era o 

argentino Alfredo Di Stéfano, a Liga Argentina era a mais forte da América do Sul e, no 

continente, os clubes e a seleção argentina dividiam com os uruguaios a hegemonia do futebol 

regional. 

Ou seja, o cenário proporcionava não só o acirramento de uma rivalidade dentro de 

campo, como também punha lado a lado, dois países vizinhos em processo de 

desenvolvimento com um forte elemento cultural em torno do qual se poderia agregar a 

nação. 
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Levando-se em consideração que, dali por diante, o futebol brasileiro e também o 

argentino tornaram-se cada vez mais fortes (o Brasil seria vice em 50 e 98, campeão em 58, 

62, 70, 94 e 2002 e a Argentina seria campeã em 78 e 86 e vice em 90), fica fácil entender 

como o futebol foi parar no centro das atenções das populações, da mídia e dos políticos. 

Não é surpreendente, portanto, que exista uma relação estreita entre o futebol e a 

representação que estes povos fazem de si mesmos. 

O futebol é tornou-se, ainda, fator de mobilidade social dentro do Brasil e da 

Argentina. Meninos brasileiros e argentinos passaram a sonhar em seguir os passos de seus 

ídolos e, assim, conseguir um trabalho bem sucedido que possa proporcionar uma vida melhor 

para suas famílias.  

Em paralelo, a população passa a enxergar o sucesso de sua seleção como uma 

demonstração de sucesso do país. Em poucos lugares a torcida é tão apaixonada e se envolve 

tanto quanto no Brasil e na Argentina. Parece que essa é das poucas possibilidades que 

sobram para os países serem os melhores em alguma coisa quando comparados às nações 

mais poderosas. Não é à toa que muito se associou o desempenho futebolístico das seleções 

ao seu uso pelos governos ditatoriais nos dois países e, também muito se utilizou do futebol 

como ferramenta de incentivo ao consumo, vinculando-o a produtos. 

De certa forma, o torcedor/povo se projeta naqueles atletas que o ―representam‖ 

vestindo a camisa da seleção de futebol. 

Essa representação é uma construção imaginária poderosa. 

 

[...] o futebol desempenha um importante papel, como princípio aglutinador do 

povo brasileiro na sua constituição como nação.[...] 

O pertencimento a uma torcida é muito mais uma questão afetiva [...] do que 

numa relação institucional entre o clube e seus sócios. Esse interesse é 

catalisado numa dimensão nacional quando está em campo a seleção brasileira. 

Esse time de futebol especial realiza uma espécie de unidade nacional, por meio 

da superação das diferenças clubísticas em prol de um bem comum: o 

desempenho do Brasil perante outros países. (GASTALDO, 2002, p. 35 e 36). 

 

O futebol passa, então, a alimentar o imaginário social de ―uma‖ identidade nacional. 

Na medida em que a mídia enfatiza estes aspectos de unidade, o próprio futebol assume o 

papel de realimentar o imaginário através de seus representantes que se tornam heróis, mitos, 

deuses. Os jogos e campeonatos se transformam em batalhas. Os adversários são os inimigos. 

―Nós‖ somos o bem, ―eles‖ são o ―mal‖. 
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O imaginário assombra os grupos de sensibilização. Ele organiza as legendas de 

uma imprensa que fabrica os bons e ao maus, os ídolos e os grupelhos. Povoa o 

vocabulário corrente. Surge de todos os lados. Apossa-se das organizações 

técnicas e as transforma talvez em indústrias de sonho. São as águas infinitas 

nas quais de destacam as ilhas da razão ou as quais novos empreendimentos se 

esforçam por captar e explorar. (CERTEAU,  2011, p. 47) 

 

A seguir, veremos alguns exemplos que pretendem servir como uma pequena amostra 

de como isso acontece no Brasil e na Argentina. 

 

 

2.3  Futebol e Imaginário                           

 

O esporte, desde a Antiguidade, sempre foi se caracterizou pela busca da superação 

dos limites. O lema olímpico ―Citius, Altius, Fortius‖ - que significa ―o mais Rápido, o mais 

Alto, o mais Forte" - deixa bem claro o objetivo máximo de um atleta. 

Quando pensamos em esportes coletivos, o objetivo principal deixa de ser apenas a 

essa superação dos próprios limites, embora continue existindo essa busca, e passa a ser a 

superação do oponente. 

Essa natureza do esporte coletivo, e não só a do futebol, pressupõe um embate, um 

confronto. Sob regras pré-estabelecidas, duas equipes se enfrentam para que, ao final, se 

consiga separar o vitorioso do derrotado. 

Como as vitórias e as derrotas são passageiras, já que sempre há novos jogos e novos 

campeonatos, o que simbolicamente se trava, em uma concepção maniqueísta, é uma eterna 

luta do bem contra o mal, sendo que o bem é sempre representado pelo ―eu‖ e o mal é sempre 

representado pelo ―outro‖. Dessa forma, um grupo se define e se mostra levando em 

consideração, sobretudo, aquilo que o difere do outro. 

 

[...] a construção da identidade também é produzida em referência aos outros, a 

como os outros aceitam, admitem e acreditam na auto-imagem definida, bem 

como em referência à imagem que os outros constróem sobre o indivíduo. Este 

processo pode provocar mudanças e transformações, no decorrer das quais 

surge o fenômeno da negação: a definição e a redefinição da auto-imagem, com 

base naquilo que «não se é» ou naquilo que «não se faz» – com os olhos 

voltados para o outro. (CUNHA, 1997, p.14) 

 

Essa relação entre o ―eu‖ e o ―outro‖ se faz representar ainda mais em torno do 

futebol, principalmente no Brasil. 
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Um importante aspecto constituinte da cultura brasileira contemporânea é a 

apropriação do futebol como fato cultural. O esporte chamado de football 

association (no Brasil, simplesmente futebol) desde os anos 50 tem servido 

como um importante demarcador da diferença na relação dos ―brasileiros‖ com 

os ―estrangeiros‖ (GASTALDO, 2002, p.33) 

 
 

Além disso, já que o futebol é uma competição em forma de enfrentamento direto, 

rapidamente ele se torna uma ―batalha‖ imaginária. Não surpreende, portanto, que alguns 

jogos sejam conhecidos com nomes como Batalha de Berna
1
 ou Batalha dos Aflitos

2
, o 

goleador do campeonato seja o Artilheiro. Quando um jogador chuta forte, logo é apelidado 

de ―canhão‖, pois se diz que seu chute é uma bomba ou, ainda, que ele disparou um míssil. 

O que se constrói, simbolicamente não é uma disputa esportiva, mas uma guerra 

contra algum inimigo, embora, como bem ressalte Helal (1990, p.27), ―o esporte é uma luta 

pelo amor à luta. Por isso, não se pensa, jamais, em liquidar de vez um oponente.‖ 

Há ainda, os jogadores que são identificados como autoridades: Adriano, o Imperador; 

Didi, o Príncipe; Pelé, o Rei; Falcão, o Rei de Roma; Franz Beckenbauer; o Kaiser; Carlos 

Bianchi, jogador e ex-treinador da seleção argentina, El Virrey (O vice-rei). Evidentemente, 

estes serão os ―comandantes‖ de um exército que buscará a vitória. Eles são os representantes 

dos torcedores que se enxergam como uma nação, mesmo quando o jogo não é entre seleções. 

Quem nunca ouviu a expressão nação rubro-negra para se referir a torcida do Flamengo? 

Neste aspecto, o futebol é ainda mais carregado de símbolos. 

As camisas dos clubes são apelidadas ―mantos-sagrados‖; a torcida se expressa por 

meio de cores, bandeiras, cantos, coreografias. O que acontece em estádios de futebol se 

assemelha, em muito, a um ritual. 

 

Quando se considera a imensa carga de sentimento que se irradia da torcida para 

seus times, entende-se que eles busquem abrigo em esferas sobrenaturais, para 

se certificarem da estimulação benévola, num lugar onde tanta cosia depende do 

acaso ou da sorte (forças manifestamente míticas) ou para que caiba ao 

adversário forças demoníacas. O sincretismo das entidades invocadas é 

característico. Os mesmo jogadores que suplicam a vitória a Nossa Senhora da 

Vitória, Santa Bárbara [...], que antes do jogo fazem promessas na igreja e o 

sinal da cruz quando entram em campo, realizam, ao mesmo tempo, gestos 

                                                
1
 O jogo Hungria 4 x 2 Brasil, realizado na Copa do Mundo de 1954, na cidade de Berna é 

considerado, até hoje, um dos mais violentos da história das Copas do Mundo. Ele terminou com uma 
briga generalizada em campo. 
2
 A Final da 2ª Divisão do campeonato Brasileiro de 2005, entre Grêmio e Náutico, recebeu esse 

nome porque foi disputada no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco. O Grêmio venceu a partida e 
retornou à Primeira Divisão depois de ter três jogadores expulsos, após a marcação de um pênalti 
contra os gremistas no final do jogo. A penalidade não foi convertida e, no rebote, em um contra-
ataque, o Grêmio foi à frente e fez o gol da vitória.  
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mágicos que influenciam magneticamente a bola, batem nas traves e traçam 

linhas misteriosas para fechar o gol. (ROSENFELD, 1993, p. 103) 

 

Daí se torna natural, em outro exercício de utilização do imaginário, os jogadores 

serem alçados a categoria de santos ou divindades: Marcelinho Carioca era o Pé-de-anjo, 

alcunha que já foi de Basílio e também de Jair da Rosa Pinto; o goleiro pentacampeão 

mundial era São Marcos; Ademir da Guia era o Divino; Maradona era Dios.  

Nessa linha, não é difícil entender por que uma grande defesa de um goleiro é 

chamada de ―milagre‖, um gol cuja realização é de difícil explicação é chamado de ―gol-

espírita‖, um time seja dito como tendo ―alma de campeão‖ ou ―espírito vencedor‖. 

A possibilidade de atribuir o resultado de uma partida de futebol ao sobrenatural vem, 

em boa parte, do imponderável que está presente neste esporte. 

Diz-se que o futebol é o único esporte em que o mais fraco pode vencer. Isso é pode 

ser verdade. Em qualquer modalidade, surpresas acontecem e favoritos perdem em 

determinado momento. O que diferencia o futebol dos demais esportes (sejam eles coletivos 

ou individuais) é que, nele, é possível vencer jogando pior do que o adversário. 

Nas outras modalidades, quem jogar melhor durante a partida, invariavelmente, 

vencerá. Depois, de um jogo terminado, sem que se saiba o vencedor, é possível descobrir 

quem venceu apenas olhando para as estatísticas. 

Assim, por exemplo, no basquete, o vencedor será aquele que teve mais posse de bola, pegou 

o maior número de rebotes e acertou o maior número de arremessos. 

No voleibol, quem mais atacar, mais defender com efetividade e mais bloquear, 

vencerá o jogo. No tênis, idem. Nos esportes individuais, quem tem o melhor desempenho na 

prova vence. 

Quando se trata de futebol isso não acontece: um time pode ficar 80% do tempo com a 

bola, finalizar em gol 30 vezes numa partida, roubar a bola mais vezes do que o seu 

adversário e... perder ao marcar um gol contra!  

Um exemplo muito recente aconteceu na partida Granada 1 x 0 Real Madrid, realizada 

em 02 de fevereiro de 2013, pelo Campeonato Espanhol. 

A equipe madrilenha teve 72% de posse de bola, acertou mais passes (83% contra 62%), 

finalizou mais vezes (17 x 4), deu mais dribles (9 x 7), teve mais escanteios a seu favor (8 x 4) 

e perdeu com um gol contra do atacante Cristiano Ronaldo (que, entre outras coisas, nunca 

havia marcado um tento contra a sua equipe em toda carreira, além de ser o maior artilheiro 

da história do campeonato espanhol em uma única temporada). 
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Como outro exemplo, podemos tomar a equipe espanhola do Barcelona que desde 

2008 termina todos os seus jogos com posse de bola maior do que o seu adversário e maior 

número de finalizações. Atualmente, é apontado pela crítica esportiva como o melhor time do 

mundo, tem o aquele que é apontado por quatro anos consecutivos (2009 – 2012) como o 

melhor do mundo, Lionel Messi, outros quatro integrantes na seleção do Mundo FIFA de 

2012
3
, no entanto, não ganhou nenhum dos campeonatos mais importantes que disputou em 

na temporada 2011-2012. 

Isso tudo, fundamentalmente, abre espaço para a imaginação social, isto é, que o 

torcedor atribua o resultado a fatores extracampo, entre eles, a vontade divina. 

 

Para uma imensa torcida, a vitória de seu time, que se transmite para o grupo 

inteiro, significa um triunfo coletivo, um incremento da honra e do poder e, ao 

mesmo tempo, uma revelação do curso feliz das coisas. Um jogo de dados 

superior [...], o resultado de um grande jogo quase se parece com uma sentença 

de Deus, que já antes se anunciara muitas vezes na disputa. (ROSENFELD, 

1993, p. 102). 

 

Assim, interpreta-se ―natural‖ quando Maradona faz um gol de mão em uma partida 

decisiva de Copa do Mundo
4
 e diz que foi ―la mano de Dios‖. Para os argentinos torna-se 

―óbvio‖ que a validação da trapaça seja atribuída à vontade divina, para compensar as perdas 

do país na então recente Guerra das Malvinas. Da mesma forma, um foto de Pelé, publicada 

em 8 de fevereiro de 1969, no jornal O Estado de São Paulo, ganhou fama: uma tuba foi 

imaginada como uma auréola, como se ratificasse a santidade do jogador. A foto foi 

intitulada: ―Pelé, o Santo‖ 

 

 

                                                
3
 Do Barcelona, foram escolhidos Daniel Alves, Piquet, Xavi, Iniesta e Messi. 

 
4
 A Argentina venceu as quartas-de-final da Copa do Mundo de 1986 contra a Inglaterra por 2x0. 

Maradona fez os dois gols. O primeiro, com a mão. Argentina e Inglaterra haviam guerreado pelas 
Ilhas Malvinas no ano de 1982. Os ingleses ganharam aquela Guerra.  
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Figura 1 

Nesta foto, Pelé acompanha o Hino Nacional Brasileiro, executado pela Corporação Musical do estado do Rio de 

Janeiro, antes de um jogo amistoso com a Seleção do Paraguai, no estádio do Maracanã. Atrás da cabeça de Pelé 

aparece o contorno da tuba da Corporação. A foto foi chamada de “Pelé, Santo” 

 

Observar como futebol e imaginário se relacionam, as maneiras como isso se construiu 

e o impacto que tem no entendimento da nacionalidade, no Brasil e na Argentina, é 

fundamental para uma análise das formas pelas quais a publicidade vai buscar estabelecer 

vínculos entre seus produtos e os seus consumidores através do futebol. O estudo do capítulo 

deste trabalho, apresentado a seguir, tornará possível visualizar esta dinâmica. 
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Capítulo 3 – PUBLICIDADE E IMAGINÁRIO: ESTABELECENDO VÍNCULOS 

ATRAVÉS DO FUTEBOL E DA RELIGIOSIDADE. 

 

Neste capítulo, começaremos analisando o imaginário na Publicidade.  

Essa análise levará em conta os conceitos de Kevin Roberts para a construção de uma 

imagem positiva para as marcas. 

Pretendemos, dessa forma, apontar como o imaginário social e a publicidade 

caminham juntos no estabelecimento de vínculos entre as pessoas e os produtos. 

Inicialmente, observaremos como isso se dá, no Brasil e na Argentina, seguindo o 

entendimento de Roberts, através da religiosidade e do futebol. 

Posteriormente, analisaremos duas peças comerciais, veiculadas em tempos de Copa 

do Mundo, uma no Brasil e outra na Argentina, para apontar elementos comuns na construção 

deste estabelecimento de vínculo entre as marcas e as pessoas através de conceitos simbólicos 

como nação e religião, tendo como pano de fundo o futebol. 

 

3.1  A publicidade e o imaginário  

 

Dizer que a publicidade interage com as construções imaginárias sociais não é 

concepção nova, é cair no óbvio. É evidente que ela faz isso, sempre fez e continuará fazendo. 

De certa forma, não podemos limitar a reflexão a uma perspectiva funcionalista e dizer que 

ela apenas ―se utiliza‖. Ela é fator importante na construção do imaginário social e, também, 

principia dele e caminha junto com ele. Afinal os publicitários criam a partir de suas 

experiências, de seu entendimento de mundo, de suas percepções, enfim: da sua imaginação. 

Um estudo recente, desenvolvido pelo publicitário Kevin Roberts (2004), apontou que 

as marcas mais importantes e de maior sucesso, são aquelas que são amadas pelas pessoas. 

Ele deu a elas, o nome de lovemarks. Para ele ―as Lovemarks deste novo século serão as 

marcas e empresas que criarem conexões emocionais genuínas com as comunidades e redes 

com as quais se relacionam.‖ (ROBERTS, 2004, p.60). 

Na sequência, Roberts aponta que as marcas, para estabelecerem este vínculo 

emocional, deverão apostar em três pilares: mistério, sensualidade e intimidade. 

Para ele, a construção deste mistério passa por cinco pontos: ter grandes histórias (ou 

ser capaz de desenvolvê-las) e contar; passado, presente e futuro – para estabelecer vínculos e 

expectativas e transmitir credibilidade; exploração de sonhos; utilização de mitos e ícones; 
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inspiração. A sensualidade passa pela exploração dos sentidos e a intimidade serve para 

despertar empatia, compromisso e paixão. 

Quando olhamos para estas definições tendemos a pensar que essa é uma receita 

infalível. No entanto, a grande dificuldade será sempre onde buscar estes elementos. 

O consumidor moderno precisa de estímulos realmente relevantes para se deixar 

envolver. E quanto menos evidente for essa tentativa de estimular, mais facilmente o 

consumidor se deixará envolver. 

É por isso que a publicidade vai buscar, no imaginário social, elementos que a 

coloquem em contato direto com o emocional das pessoas. 

Dessa forma, não é surpreendente que se estabeleça este contato através do mistério 

presente na religiosidade, por exemplo. 

 

Um adágio popular no Brasil fala em ―acender uma vela para cada santo‖, 

referindo-se à tentativa empreendida por alguém de buscar apoio em todas as 

fontes ao seu alcance. Parece ser o caso da magia e da religião no mundo dos 

anúncios, reduzidas a uma finalidade eminentemente instrumental. O objetivo 

dos torcedores nos anúncios é ganhar a Copa: Deus, as ―vibrações‖, os orixás ou 

os poderes mágicos são instrumentos, ―ferramentas‖ para obter o fim desejado, 

subordinando o campo do ―sagrado‖ ao ―campo de futebol‖ (GASTALDO, 

2002, p. 190) 

 

Com base nessa compreensão, temos um outro aspecto em que a publicidade vai 

buscar alguns dos outros pilares para preencher o mistério: o futebol. Neste ponto é 

importante ilustrar como isso é feito. 

No futebol, sobretudo no Brasil e na Argentina, encontramos: histórias para contar; 

combinamos passado, presente e futuro; explorando sonhos; através de mitos e ícones e, 

ainda, gerando inspiração. 

Em primeiro lugar, a história do futebol é contada – tanto por brasileiros quanto por 

argentinos – e recontada milhares de vezes, de pai para filho. É assim que se transmite a 

paixão pelos ídolos, se mantém a tradição do futebol nas famílias e se ―vive‖ a seleção de 

futebol do país. Essa trasmissão oral, de uma tradição por vezes inventada, é o primeiro passo 

para o estabelecimento de uma identidade coletiva em torno do futebol apoiada, 

principalmente, em heróis. 

De Leônidas a Neymar, passando por Garrincha, Pelé, Zico, Sócrates, Ronaldo e 

muitos outros ídolos, o Brasil constrói a sua noção de nação com base no futebol.  

De Di Stéfano a Messi, passando por Passarela, Riquelme, Maradona e tantos outros 

craques do esporte, a Argentina também constrói a sua ideia de nação através do futebol. 
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Do conjunto de todos os cultos, o culto da nação é o mais legítimo porque os 

nossos antepassados fizeram de nós o que somos nos dias de hoje. Um 

passado heróico, grandes homens, glória (e por glória eu entendo glória 

genuína), constituem o capital social sobre o qual assenta a ideia de nação. 

(RENAN, 1990, p. 19). 
 

Os ídolos são muitos. As lendas sobre eles também. E essas lendas são reforçadas na 

produção cultural e na mídia de ambos os países. Um livro especial sobre Pelé, intitulado 

apenas ―Pelé‖, foi vendido, no Reino Unido, por R$ 16 500,00, em 2006
5
. 

Inúmeros filmes já foram produzidos acerca do ―Rei do Futebol‖ (desde 1974 com 

―Isto é Pelé‖ até 2004 com ―Pelé Eterno) e já se anuncia uma produção internacional para o 

ano que vem. Recentemente, esteve nos cinemas, estrelado por Rodrigo Santoro, o filme 

―Heleno‖ sobre o craque botafoguense, dos anos 30 e 40, Heleno de Freitas. A relação entre 

os ídolos do futebol e a produção cultural é forte e se faz presente também na música, na 

literatura, na televisão. Na Argentina, existe a Igreja Maradoniana em que o mito se funde ao 

divino. O culto ao jogador se tornando uma religião ―verdadeira‖. 

Os estádios são imaginados como templos sagrados. Míticos como La Bombonera, na 

Argentina, ou o Maracanã, no Brasil.  

Histórias, sonhos, mitos, ícones, inspiração. Os ingredientes para o mistério estão todos 

postos para que se construa uma lovemark em torno do futebol. 

Muito em função disso, nos dois países em questão neste trabalho, a seleção de futebol 

se torna uma verdadeira instituição nacional. Como já vimos anteriormente, o torcedor se 

sente representado por aqueles jogadores. Estes vão para uma Copa do Mundo, para defender 

a honra da nação, a ―pátria de chuteiras‖. Mais do que isso, o evento alimenta esperanças, é 

uma forma simbólica de mostrar a ―força‖ dos povos. 

 Se Brasil e Argentinas tem fracos índices em educação, segurança, transporte, saúde, 

saneamento entre outros, acabam se tornando muito fortes dentro do campo de futebol. 

Seguindo os preceitos de Roberts (2004), empatia, compromisso e paixão são tão inerentes ao 

processo que ficaria difícil tentar dissociar povo e seleção de futebol.  

 

E quanto ao futebol? Nos dois países, essa modalidade de esporte faz muito 

sucesso. Segundo Freitas (2007), a paixão que brasileiros e argentinos nutrem 

pelo futebol deve-se ao investimento afetivo-libidinal dedicado à auto-imagem 

masculina que constroem de si mesmos, com apelo à sexualidade aflorada, 

                                                
5
 Cf. Matéria do jornal Folha de São Paulo, em 18 de maio de 2006. Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk1805200618.htm 
 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk1805200618.htm
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repulsa à passividade sexual, violência e sucesso profissional, principalmente, 

bem como por um narcisismo fálico que veio com a cultura mediterrânea. Na 

peça publicitária, a questão do futebol está intensamente presente, bem como o 

tango. O futebol vem como uma característica da identidade argentina tanto 

quanto ou até mais forte que o tango. (DRIGO, 2010, p. 52) 

 

 

Pronto, através do estabelecimento de uma proximidade, reforçada inclusive 

midiaticamente, está construída a intimidade. Os grandes ídolos do futebol são tão familiares 

às populações dos dois países também porque estão o tempo todo na mídia, convivendo 

através da televisão, das revistas, da internet e do rádio com o povo. 

O fenômeno de popularização dos jogadores de futebol, iniciado no começo do século 

XX, é ainda mais presente em tempos de globalização e acesso rápido à informação. Hoje, 

além dos feitos em campo, é de interesse das pessoas consumir a vida dos grandes ídolos que 

se tornaram verdadeiros ―pop stars‖.  

[...] nossos ídolos se constroem e são construídos para lançar modelos de identificação 

para as massas. Eles suscitam os mais diversos tipos de emoções, o que os qualificam num 

determinado perfil e os colocam em recortes específicos de mercado. São eles os mais 

diversos tipos que agradam os mais variados públicos. São os profissionais de entretenimento 

que se empenham em gerar símbolos apropriáveis pelas massas [...]. A indústria os 

mercantiliza, manipula o ídolo no sentido de administrar sua imagem apoiada sobre uma 

realidade ilusória; encenações criadas para deleite do público, tornando-o ícone, um objeto de 

adoração. (COSTA, 2009, p.1) 

 

Se o último pilar, a sensualidade, passa pela utilização dos sentidos, a publicidade 

encontra o melhor dos terrenos para desenvolver as suas estratégias. Utilizar imagens, sons, 

aromas, texturas e sabores para convencer o consumidor é a finalidade deste processo 

comunicacional. Estabelecer a união entre o mistério e a empatia através da sensualidade 

parece ser um processo simples. E os vínculos criados são consequência das estratégias. 

Assim, a publicidade vai buscar, no imaginário, elementos para, apenas, reforçar a 

intimidade de maneira sensual. 

 

Como a publicidade necessita otimizar o efeito cognitivo de seu discurso no 

escasso tempo e espaço de que dispõe, frequentemente recorre à utilização de 

uma representação articulada com outras representações já existentes e 

culturalmente reconhecidas, otimizando a relação custo interpretativo/benefício 

cognitivo. Assim, o discurso publicitário utiliza provérbios, imagens, canções 

populares e outros textos conhecidos pelo público-alvo [...]. Se por um lado esse 

procedimento auxilia as peças publicitárias a cumprirem seu objetivo imediato, 

por outro, colabora para a reafirmação do texto preexistente [...]. O discurso 

publicitário só vai fazer referências, portanto, ao que já está dado e é 

hegemonicamente consensual no contexto do público alvo. (GASTALDO, 

2002, p. 74 e 75). 
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A partir do momento em que a história futebolística está sedimentada nesses povos, 

existe uma cultura que relaciona o futebol com sonhos e inspiração, a publicidade (embora 

realimente e reforce estes sentimentos) reflete aquilo que já está no imaginário social. 

Tomemos novamente o aspecto da religião. Quando levamos em consideração a força 

da religião na América Latina e a forma como brasileiros e argentinos levam a realidade ―para 

dentro de campo‖, o que conseguimos extrair é que mais um elemento poderoso se apresenta 

para que possa ser representado na publicidade. 

 

O futebol brasileiro sem dúvida faz parte de uma evolução moderna de caráter 

inteiramente profano. Sente-se, contudo, sua secreta tendência a ritualizar-se, 

sua orientação para esferas de sentido que parecem não lhe caber. Isso não é de 

se estranhar onde são mobilizadas paixões tão profundas, onde tanta coisa está 

em jogo e onde a Deusa Fortuna tem uma influência tão decisiva. 

(ROSENFELD, 1993, p. 102) 

A seguir, faremos uma análise mais aprofundada da relação entre o futebol e o 

imaginário na publicidade, através de um estudo pelas peças comerciais veiculadas no Brasil e 

na Argentina em períodos de Copa do Mundo, com especial atenção a aos aspectos culturais 

religiosos. 

 

3.2   A Publicidade e o imaginário da identidade nacional em tempos de Copa do Mundo  

3.2.1. O Corpus da Análise  

 

Para começar, é importante ressaltar a escolha de utilizar duas peças publicitárias: uma 

veiculada no Brasil, a outra veiculada na Argentina, para identificar o lugar do imaginário, 

com especial atenção à dimensão religiosa. O que se pretende, é indicar como alguns aspectos 

constituintes do imaginário social são comuns aos dois países, que estão entre os mais 

importantes no cenário latino-americano, se fazem presentes nas peças. 

Conforme apontado anteriormente neste trabalho, há diferenças narrativas claras entre 

as duas peças. No comercial brasileiro, há um locutor que conduz uma série de pequenas 

histórias e testemunhais de jogadores da seleção. A religiosidade aparece no discurso dos 

jogadores e no contar das histórias. No comercial argentino, a manifestação ―divina‖ se dá em 

primeira pessoa, é ―Deus‖ que fala aos argentinos. Os jogadores da seleção e as histórias são 

panos de fundo para legitimar o discurso que se supõe divino (uma vez que só é possível 

supor, já que em nenhum momento a voz em off se define como Deus). 
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Apesar dessa clara diferença estruturais, ambos apontam para aquilo que, aqui, nos 

interessa: observar como a religiosidade se manifesta no futebol e como isso é incorporado na 

publicidade como fator de identificação cultural. 

Isso só é possivel porque o destaque do futebol e da religião são dois fatores muito 

presentes para brasileiros e argentinos, embora, a força de elementos religiosos africanos não 

seja relevante na Argentina. Entender as similaridades pode ajudar a compreender como esse 

vínculo, entre o futebol e as pessoas, estabeleceu-se incorporando a religiosidade. 

Para reforçar a importância de observarmos situações parecidas, utilizaremos dois 

comerciais veiculados, principalmente, na internet. Em ambos os casos, as marcas anunciantes 

são patrocinadoras das seleções nacionais de futebol.  

Os dois foram produzidos às vésperas da última Copa do Mundo, realizada na África 

do Sul (2010). Nenhum dos dois estabelece qualquer relação mais direta com a venda de um 

produto específico. Não há exposição de preço. Não há sugestão de compra. Não são 

comerciais exclusivamente promocionais. O objetivo, como fica claro, é estabelecer um 

vínculo. Gerar vendas deve ser uma consequência natural. 

Tanto no comercial brasileiro, quanto no argentino, existe uma relação direta com 

―Deus‖ ou com entidades que representem a religiosidade da forma como ela é vista em cada 

um dos dois países. Essa relação com Deus, com as divindades e demais aspectos da 

religiosidade será o elemento-chave para a nossa análise. 

Utilizaremos, como exemplo brasileiro, o comercial intitulado ―Mandingas‖, da empresa 

de material esportivo Nike. A peça argentina será o comercial da cerveja Quilmes, chamado 

apenas ―Dios‖. 

 

O Contexto:  

 

 A Copa do Mundo 

 

Quando entendemos a relação que existe entre o futebol e o imaginário social, no 

Brasil e na Argentina, podemos perceber que o período de uma Copa do Mundo é um 

momento único. A cada quatro anos, um grupo de jogadores entra em campo representando a 

seleção nacional e o objetivo é só um: o título mundial.  

Isso é reforçado porque brasileiros e argentinos estão sempre entre os favoritos em um torneio 

de futebol. 

Gastaldo (2002) descreve o sentimento que aflora em período de Copa do Mundo. 
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Em uma Copa do Mundo, os participantes não são meros times de futebol, mas 

as ―seleções nacionais‖, uma espécie de ―encarnação simbólica‖ de cada nação 

participante do evento. Assim, uma Copa do Mundo é muito mais do que um 

mero torneio de futebol: ela é uma chance de se colocar a própria nação em 

perspectiva comparada com o resto do mundo. Pelo menos no Brasil, a Copa é 

considerada o apogeu do mundo dos esportes, sendo-lhe dada mais importância 

social do que a própria Olimpíada: afinal de contas, quem vence a Copa é, 

incontestavelmente, ―o melhor do mundo‖. (GASTALDO, 2002, p. 37) 

 

Embora o autor esteja tratando, especificamente, do Brasil, estendemos o sentimento 

ao que acontece também na Argentina por agentes já explicados anteriormente neste trabalho. 

Temos, então, um elemento com o qual a publicidade fará interações para conversar 

com o seu público-alvo: o futebol. 

Assim como acontece no Natal, na Páscoa, no Carnaval e outras efemérides, no 

período de Copa do Mundo, a publicidade enfatiza, através dos comerciais, a relação entre os 

produtos que deseja vender e a Copa do Mundo, o futebol e a seleção nacional, trazendo 

―tradições e elementos rituais existentes na sociedade, buscando a pertinência com o período 

ritual socialmente vivido‖ (GASTALDO, 2002, p. 101). 

Este clima é completado pela quase onipresença do assunto nos meios de 

comunicação. 

 

[...] a ―definição de realidade‖ do Brasil no dia 7 de julho de 1998, segundo o 

Jornal Nacional, consistiu da vitória do Brasil nos pênaltis sobre a Holanda, 

assunto de 94% do tempo do jornal. Além do jogo, só ―existiu‖ um ligeiro 

pronunciamento do presidente Fernando Henrique Cardoso e a previsão do 

tempo. (GASTALDO, 2002, p. 53) 

 

Em termos práticos, o que isso pode representar? Entendemos que isso cria uma 

suscetibilidade maior a respeito do assunto futebol. Dessa forma, apresentar a seleção 

nacional representada em um comercial, pode aumentar o interesse do espectador que, 

inserido em um ambiente amplamente favorável, tem maiores possibilidades de estabelecer 

vínculos também com o produto. 

Além disso, entram em cena os aspectos da religiosidade que, como vimos, são parte 

integrante da representação que se faz do ―destino‖ no futebol. 

Neste contexto, a publicidade busca elementos que possam agregar sentido, mesmo 

que um sentido imaginário, ao momento que se vive, reforçando essa ligação entre o futebol e 

a ―religião‖. 
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O papel do torcedor de um jogo de futebol é, em princípio, um papel passivo, de 

mero espectador. Em termos racionais, nada do que uma pessoa (qualquer 

pessoa) fizer durante um jogo de futebol na França
6
 poderá influenciar o rumo 

desse jogo. Não obstante, a lógica do mundo do futebol nem sempre é racional. 

No país da umbanda, do sincretismo, da mandinga e do feitiço, existem meios 

de cada torcedor ―fazer algo‖ pela seleção, através de procedimentos de magia 

ou do recurso à religião. Vários anúncios se referem a esse recurso, aos poderes 

sobrenaturais, seja sugerindo procedimentos de magia, seja interpelando o 

torcedor em sua nacionalidade, associada à crença na superstição. 

(GASTALDO, 2002, p. 185) 

 

 

Veremos que, em cada um dos casos, esse apelo ao divino leva em consideração o 

contexto em que cada seleção de futebol se situava. 

O Brasil chegou ao mundial da África do Sul como o grande favorito. Campeão sul-

americano, campeão da Copa das Confederações, era o time a ser batido.  

Importante notar que, ao contrário do mundiais anteriores em que sempre existia um 

grande astro no time, patrocinado pela Nike (Romário em 1994, Ronaldo em 1998 e 2002, 

Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho em 2006), o Brasil chegou à Copa de 2010 com o seu principal 

jogador (Kaká) patrocinado pela Adidas. Dessa forma, o comercial vai buscar outros apelos. 

Naquele momento, a seleção era vista como ―o time do Dunga
7
‖, um grupo fechado 

em que as individualidades e talentos estavam em segundo plano. Não havia nenhum grande 

craque, mas um grupo de escolhidos que iria apenas ratificar a superioridade da seleção 

brasileira de futebol. 

 

Apesar dos pesares, o Brasil vai à Copa como um dos favoritos [...]. A camisa 

que intimida e o ótimo retrospecto recente credenciam a seleção ao título [...]. 

Dunga merece o reconhecimento pela convicção com que assume todas as 

responsabilidades e enfrenta as críticas, blindando os escolhidos que, por tudo 

que foi dito pelos comandantes na coletiva, precisam apenas ter 

comprometimento e atitude com a camisa verde e amarela, além, é claro, de 

cumprir religiosamente as ordens. 

A esperança dos que ainda acreditam é que a união e a fidelidade compensem as 

limitações de um grupo que carregará nos ombros a missão de calar com a taça 

os seus muitos detratores. (ROCHA, Globoesporte.com, 11/05/2010, online) 

 

A Argentina chegava ao mundial em crise: classificada nas eliminatórias sul-

americanas no último jogo, com um gol nos acréscimos e sem um título relevante nos últimos 

vinte anos. Além disso, seu principal jogador (já apontado como melhor do Mundo pela FIFA 

                                                
6
 O estudo de Edison Gastaldo se apoiou em dados referentes à Copa do Mundo FIFA, realizada na 

França, em 1998. 
7
 A seleção brasileira de futebol foi dirigida pelo ex-jogador Dunga. Capitão da seleção campeã 

mundial em 1994, ele era caracterizado pela personalidade forte e pela liderança truculenta. 
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em 2009), Lionel Messi, chegava com desempenho irregular e não inspirava confiança nos 

torcedores. De certa forma, todo o contexto, que envolvia o desempenho da seleção argentina 

nos anos recentes, fazia supor que apenas um ―milagre‖ poderia conduzi-la ao título mundial. 

Um segundo fator chamava a atenção. Nesses anos de jejum, em diversas vezes, a 

Argentina foi apontada pela crítica especializada como favorita, sem obter sucesso. Mais que 

isso, uma sequência de desclassificações aconteceram em situações que permitiram que se 

construíssem mitos acerca de uma má sorte: o doping de Maradona na Copa do Mundo de 

1994, a derrota no último minuto em 1998, o ―grupo da morte
8
‖ de 2002, o gol imposto pelo 

brasileiro Adriano no último minuto da Copa América de 2004, a desclassificação nos 

pênaltis em 2006
9
. 

Esse cenário apontou em direções opostas para Brasil e Argentina. Os brasileiros 

sentiam-se os escolhidos para vencer. Os argentinos sentiam-se destinados a derrotas que só 

poderiam ser atribuídas a alguma entidade superior.  

Os comerciais que analisaremos neste trabalho podem ser considerados representações 

da construção imaginária social em ambos os países naquele momento. 

 Primeiramente, no entanto, dedicaremos espaço a compreender como a religião é 

culturalmente estruturada, a partir do caso brasileiro. Importa registrar que esta não é uma 

pesquisa sobre religião, considerada, sim, aqui como importante "pano de fundo" para a 

compreensão dos processos de construção imaginária e identitária presentes na publicidade, 

no caso em questão. Por isso, assumiremos que o panorama brasileiro a ser descrito a seguir, 

pode, com as devidas limitações consideradas, levar a uma compreensão das similaridades da 

construção cultural religiosa argentina que identificaremos nas peças produzidas naquele país.  

 

A formação da estrutura cultural religiosa brasileira 

 

A cultura brasileira tem três componentes muito claros: a cultura ibero-latino-

católica, a indígena e a negra. A primeira não é representada pelo catolicismo 

                                                
8
 Na terminologia do futebol, quando em um campeonato, o sorteio coloca na mesma chave equipes 

fortes e equivalentes, dá-se o nome de “grupo da morte”. Na Copa de Mundo de 2002, o “grupo da 
morte” era formado por Argentina, Inglaterra, Suécia e Nigéria, todas consideradas potências do 
futebol. Suécia e Inglaterra avançaram às oitavas de final. 
9
 Em 1994, o craque Maradona foi pego no exame antidoping na terceira rodada e suspenso por toda 

a Copa. A Argentina, que havia vencido os três primeiros jogos, foi goleada e desclassificada na 
sequência. O jogador nunca admitiu o doping e sugeriu uma “armação” da FIFA. Em 1998, a 
Argentina foi desclassificada pela Holanda com um gol aos 44 minutos do segundo tempo. Em 2002, 
ela foi desclassificada na primeira fase em um grupo que tinha ainda Nigéria, Inglaterra e Suécia. Em 
2004, em Buenos Aires, o brasileiro Adriano marcou o gol de empate no último minuto da final. A 
decisão foi, então, para os pênaltis e o Brasil ganhou. Em 2006, a Argentina foi desclassificada pela 
Alemanha nos pênaltis. 
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tridentino, mas pela religião popular, folclórica e festiva legada pela tradição 

lusitana. Dessa mistura de cultura resultou um imaginário de um mundo 

composto por espíritos e demônios bons e maus, por poderes intermediários 

entre os homens e o sobrenatural e por possessões. (MENDONÇA, 1997, p. 

160) 

 

Entender a complexidade que compõe uma representação de identidade religiosa 

brasileira não pode ser considerado uma tarefa simples. A mistura - entre o indígena, o 

africano e o cristão - faz parte do caldeirão cultural que se formou no Brasil ao longo dos mais 

de quinhentos anos de história. O sincretismo é parte deste jogo em que, no fim das contas, o 

que se trava é uma batalha do bem contra o mal. 

Ao contrário do que se poderia supor, processo semelhante acontece na Argentina, 

embora, a partir do século XX, as origens africanas da cultura tenham sido colocadas em um 

segundo plano. 

 

O tango, como exemplo, traduz um modo de pertencimento a um grupo. O 

tango argentino tem sua origem ignorada por acadêmicos e intelectuais, 

intencionalmente ou não, origem essa vinculada à escravidão na zona do Rio da 

Prata, que se iniciou no século XVI e se estendeu até o século XVIII. A 

Argentina, apesar de contar com considerável população negra, que teve seu 

apogeu no século XVIII,atualmente aparece como uma nação sem negros e com 

alguns índios. Essa nação passou por um processo de branqueamento no início 

do século XX, quando os documentos oficiais passaram a denominar por 

trigueña as pessoas pardas, morenas, mulatas e mestiças em geral. Assim, com a 

ajuda de documentos oficiais, do imaginário coletivo e mesmo das mídias, de 

modo geral, o argentino camufla sua origem híbrida, a mistura que envolve 

também o africano. A herança africana restou aos brasileiros, aos uruguaios e 

não aos argentinos. 

Mas o silêncio em relação a essa mistura – o outro que o afronta – talvez seja 

uma das causas do forte racismo existente entre os argentinos. O termo cabecita 

negra,como exemplo, ainda permanece ligado à questão de classe, pois se refere 

aos imigrantes bolivianos, peruanos, paraguaios e colombianos, além de pessoas 

do norte do país – de tez escura e cabelos negros e abundantes -, que buscam 

trabalho como domésticas, pedreiros, lixeiros e outras profissões, nas cidades da 

província de Buenos Aires e Santiago. 

Segundo Freitas (2007), as confrarias desempenhavam funções religiosa, 

funerária e eram também centros de diversão. Em Buenos Aires, os negros 

tinham permissão para se distrair aos domingos e dias santos. Assim, na calada 

da noite, eles se reuniam para cantar – em dialeto africano – e dançar ao ritmo 

de tambores. Essas festas eram denominadas ―fantambos‖, palavra da qual 

vieram fandango e tango, 

denominações de ritmos musicais presentes no Rio Grande do Sul e Buenos 

Aires, respectivamente. Trata-se de um produto cultural afroportenho, portanto. 

(DRIGO, 2010, p. 52-53). 

 

O que se propõe neste estudo não é compreender como se formou essa identidade 

religiosa. Mas nos interessa saber de que forma ela é representada no imaginário social e 
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interage com os processos comunicacionais na publicidade. ―Trata-se de um mundo 

maniqueísta em que os poderes são classificáveis entre o bem e o mal e manipuláveis 

magicamente‖ (MENDONÇA, 1997, p.160). 

Dessa forma, pretendemos apontar como a religiosidade aparece na publicidade, 

considerando, como já dissemos anteriormente, que a publicidade é alimentada pelo 

imaginário social e, a partir dele, se propõe criar a conexões e a estabelecer vínculos com os 

consumidores. 

Já vimos, também, que Roberts (2004) coloca o mistério e a intimidade como dois dos 

elementos-chaves no processo de criação deste vínculo entre o consumidor e a marca. Sem 

dúvida, ―Deus‖ é um dos maiores mistérios da humanidade. Ao mesmo tempo, ele nos é 

íntimo, mesmo que a representação do que é divino seja diferente para cada pessoa. O ser 

humano, de maneira geral, é ―filho de Deus‖ e conversa com Ele, o tempo todo, das mais 

diversas formas. 

A forma que o brasileiro entende e se relaciona com Deus é sintetizada por Cunha 

(2004), que sistematiza os estudos sobre a denominada Matriz Religiosa Brasileira (MRB), as 

bases religiosas estabelecidas fundamentalmente por meio das culturas indígenas, portuguesa 

e africana inseridas no Brasil ao longo de sua história. A síntese de Cunha apresenta cinco 

pilares: 

 

 Compreensão de Deus: Deus é um Deus que ajuda, abençoa, ilumina, 

acompanha, protege. Por isso, Deus é objeto de petições e desejos, 

capaz dos impossíveis. É um Deus prático. Mas nem sempre sua 

vontade coincide com a do fiel, que deve aceitar, sem reclamar, o que 

lhe acontece. Muitas vezes, acontecimentos desagradáveis são 

interpelados como castigo de Deus, que é capaz de perdoar e curar, 

dependendo do cumprimento de deveres e obrigações. 

 

 Compreensão da relação com Deus: ela é direta, não necessita 

intermediações, daí o próprio clero ser dispensável. Deus é amigo, é 

próximo. Surge com isso uma aversão ao rito e um apego ao culto 

sem obrigações nem rigor, intimista e familiar. 

 

 Compreensão da oposição divindades positivas VS negativas: Deus é 

soberano, portanto, o Diabo não deve ser levado a sério: daí a 

zombaria com ele, que se torna até motivo de fantasia de Carnaval. 

Essa fantasia pode esconder, no entanto, um verdadeiro medo do 

Diabo. Isso explica o fato de nas religiões concretas o Diabo ocupar 

lugar desacatado, muitas vezes acima de Deus. 
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 Compreensão de fé: pensamento positivo ou otimismo, segurança, 

confiança. Quem passa por problemas, quem quer vencer na vida, tem 

que ter fé. 

 

 

 Relação com as instituições religiosas: desapego – tendência ao 

trânsito religioso. O que importa é sentir-se bem em um ambiente 

religioso. (CUNHA, 2004, p.63-64) 

 

 

A partir destes cinco elementos, faremos uma análise de conteúdo qualitativa dos comerciais 

propostos, observando como a religiosidade se faz presente de uma forma que aproxime as 

pessoas dos produtos, justamente porque parte da representação que o imaginário social cria 

sobre ―Deus‖. Inicialmente, faremos a descrição de cada uma das peças para, em seguida, 

apontar como elas se enquadram nos elementos da MRB propostos. 

 

3.2.2 “Mandingas”
10

 

 

Intitulado ―Mandingas‖, o comercial da Nike, que tem seis minutos e vinte segundos 

de duração, foi desenvolvido para promover a camisa azul da Seleção Brasileira de Futebol, 

pouco antes da Copa do Mundo de 2010.  

O filme começa com o jogador Robinho dando um testemunho de suas superstições. 

Ele relata que suas melhores atuações acontecem quando ele briga com a sua esposa. A 

declaração começa com a câmera em close no jogador, é substituída por uma animação em 

que uma mulher (branca) de saltos altos bate com um rolo de macarrão em um homem 

(negro) de chuteiras. Ambos são representados por marionetes manipuladas por cordões. A 

imagem de fundo totalmente azul e branca, remete a uma paisagem litorânea, com dunas e 

coqueiros. Em seguida, a imagem volta a retratar o jogador em close. Isso seria uma espécie 

de pré-introdução. 

Só então, no fundo, ouve-se a entrada de um samba, com batida tipicamente africana e 

a imagem é substituída por uma cena que mostra uma fábrica onde se confeccionam amuletos 

da sorte (figas de madeira). 

                                                
10

 Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=3SSvvCjnWSE>. Acesso em 15/02/2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=3SSvvCjnWSE
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Nesse momento, sobe um GC (gerador de caracteres) com a frase ―Nike futebol.com 

apresenta‖. A complementação viria só com quase um minuto e meio de comercial: 

―Mandingas‖. 

Começa o que poderíamos chamar de introdução. 

Essa introdução retrata uma feirinha popular onde são mostrados vários amuletos afro-

brasileiros: colares de miçangas, figas, carrancas, folheto de ―São Longuinho‖. Nesta feira, 

uma senhora negra adquire uma figa. Esta figa é levada a um pequeno altar em que aparecem 

velas de várias cores, imagens de Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, amuletos variados, 

representando o sincretismo religioso característico do nosso povo. 

Sobre essas imagens, a voz do rapper Thaíde, que é o narrador em off de todos os 

textos da peça, declama ou canta um samba com levada africana. A letra diz: 

“É...é da hora o baguio... 

Sorte, talismã, mandinga, 

Habilidade, arte, ginga.Destino, competição, 

Bola no pé, intuição. É ou não é? 

É a crença...é a nossa crença. 

Às vezes até parece que é até por isso 

Que a barriga em que a gente vive antes de nascer é redonda 

É isso mesmo. Certo? 

Isso a gente tem de bastante 

É isso mesmo. Certo? 

Vamo que vamo... 

Sou brasileiro, é pura mandinga”. 

 

Na sequência, o comercial mostra quatro quadros. 

 

Quadro um : O manto de Nossa Senhora Aparecida 

Neste trecho do comercial, um texto é narrado em off sobre uma série de imagens que 

aparecem na seguinte sequência: cenas da Copa do Mundo da Suécia (1958) em preto e 

branco; ilustrações coloridas de figas; um filme mostrando a camisa azul com o número sendo 

costurado manualmente; uma pequena animação  - visualmente remetendo à literatura de 

cordel  - ilustrando como aconteceu a comunicação aos jogadores de que a seleção brasileira 

jogaria de azul e até a consagração como campeões mundiais; a camisa azul filmada em close 

e a volta das cenas que mostram diversos tipos de amuletos e mandingas da sorte. 
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O texto que acompanha as imagens diz: 

“29 de julho de 1958. Faz um tempinho já, hein? Final do Mundial, o Brasil 

chega a decisão, ali, contra, ironicamente, um adversário de camisa amarela: a 

Suécia. Bom, o Brasil perde de cara então, logo de cara, um sorteio e é 

obrigado a jogar com outro uniforme. Na falta de um alternativo, a CBD , atual 

CBF, coisa que eu não sabia, compra camisas azuis e improvisa...e disso a 

gente entende. 

Mas, e agora? Como explicar aos jogadores que o Brasil que o Brasil tinha 

começado a final perdendo? E perdendo o sorteio. E a superstição do time? 

Hum...e o jogador que não lavava a camisa desde o primeiro jogo? 

Complicado...hein! Bom, o chefe da delegação, nada bobo, malandro, deu um 

jeito e já falou assim: jogaremos de azul porque é a cor do manto da Nossa 

Senhora da Aparecida. Amém. 

Final de jogo: cinco a dois. É, Brasil, pela primeira vez, campeão mundial. 

Coisa boa demais. E a partir daí a seleção passa a ter um segundo uniforme, 

um uniforme tão importante e tradicional quanto o amarelo que a gente 

conhece tão bem. E um uniforme que dá sorte... 

Sorte, talismã, mandinga...é...peraí, peraí! Por que a melhor seleção do mundo 

precisa disso tudo? Porque nunca se sabe. E, muitas vezes, é melhor nem saber 

também, fica por aí mesmo!” 

 

Quadro dois: o jogador Maicon 

Nesta parte, as imagens começam mostrando Maicon usando o uniforme azul sob 

vários ângulos, depois dividindo a tela com o texto ―A peça chave pelo lado direito‖. Na 

sequência, o símbolo da marca Nike aparece rapidamente na tela e uma animação ilustra a 

história contada pelo jogador, também em linguagem visual próxima ao cordel. E, para 

finalizar, o jogador dá o seu testemunho. 

Aqui, a parte textual é dividida entre o locutor e as declarações do próprio jogador. 

Primeiro, o locutor: 

“Em 26 de julho de 1981, nascia em Criciúma, ele: Maicon Douglas Sizerando. 

É, o grande sonho do seu pai era que o filho virasse jogador de futebol.  

E para ajudar, o pai cortou o cordão umbilical do recém nascido, que perigo 

hein, e enterrou no meio do campo de futebol do time local. Que é isso...? 

Bom...com isso, ele achava que o futuro do filho estava garantido. Ah, 

esperto!” 

 

Depois, na sequência, o testemunho do jogador: 

“Quando eu e meu irmão nascemos, né, somos gêmeos, então quando a gente 

nasceu ele enterrou o nosso cordão umbilical no centro do campo do Santa 

Rosa. E ali eu acho que ele fez uma reza, ou pediu a Deus, para que um filho 

dele desse certo no futebol. Coube a mim exercer esse pedido do meu pai e 

graças a Deus vem dando certo.” 
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Quadro três: o jogador Robinho 

No terceiro trecho, o jogador Robinho é anunciado de maneira muito similar ao 

anterior, Maicon. O texto que o apresenta é ―O homem de confiança do Professor‖. 

Mais uma vez, teremos locução, testemunho do jogador e animação com característica 

de cordel. 

O Locutor começa: 

“O avô de Róbson de Souza, o Robinho, era um pai de santo bem conhecido na 

região. Assim que a nora engravidou, preste atenção no detalhe, ele fez um 

trabalho forte para que o menino fosse menino, menino e jogador de futebol.” 

E o jogador conta a sua história: 

“Quando minha mãe engravidou, né, trombava o meu avô direto e o meu vô 

falava: „Ah vai ser menino, vai ser jogador e tal...‟ 

E minha mãe corria dele. Ela não gostava de cruzar com o meu avô porque ele 

sempre falava a mesma coisa. E tinha pouco tempo de gravidez, né, dois 

meses...como meu avô já sabia que eu iria ser um homem e que iria ser 

jogador? Meu vô falava isso, né...então...tinha essa mandinga aí. Minha mãe 

até hoje fala pra mim:  

„Queria que seu avô estivesse vivo pra ele ver você jogar futebol, né.‟ ”. 

 

 

Quadro quatro: o jogador Luís Fabiano 

Mais uma vez, o roteiro de apresentação é o mesmo. Closes na camisa azul, no 

logotipo da Nike, no jogador, vários ângulos e a frase: ―O dono da nove mais desejada do 

mundo‖. 

Neste esquete, permanecem o narrador e o testemunho, mas a animação é substituída 

por um filme que ―reconstitui‖ a narração. 

A apresentação pelo locutor é a seguinte: 

“Algum tempo atrás, Luís Fabiano, que jogava futebol com seus parceirinhos 

ali no campinho da cidade, e tal, coisa que a gente conhece muito bem, mas, de 

repente...”. 

 

Então, sobre o filme reconstituindo a pelada e o testemunho do jogador em close se 

alternando, Luís Fabiano conta a sua história:  
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“A gente tava jogando e aí veio acho que é pai de santo, todo de branco e tal, a 

gente parou de jogar e tal, e ele começou a dar a opinião dele, né...Começou a 

falar: 

- Tu, tu não tem pinta de jogador, não. Tu não vai ser não.  

Outro: 

- Não! Tu também não, pode esquecer! 

E chegou em mim: 

- Tu, tu pode ser que vire um jogador. Tu tem pinta. 

Beleza, né? Voltamos a jogar e ele sumiu. Sumiu! Ninguém viu ele 

saindo...ninguém... desapareceu. E eu acho que ele era um anjo ali 

que...enviado para dizer que eu iria virar um jogador. E hoje eu to aí, Luís 

Fabuloso. Virei o Fabuloso.” 

 

Para finalizar, há uma cena em que o jogador Luís Fabiano canta um rap, aparentemente de 

improviso, como se fosse um making of. A letra do rap diz: 

“Prazer, Luís Fabiano Clemente. 

 Campinas, Proença. 

Aqui a minha gente. 

Os campinhos de terra deram início. 

Alvorecer, Alvorada, me emociono com isso. 

Sou preto, sou mestiço. 

Fui criado sem pai. 

Mas qualquer coisa o sangue sobe e vai que vai! 

Tudo o que eu queria era jogar meu futebol, 

Passava o dia inteiro ali correndo, debaixo do sol! 

Era meu sonho, não ia desistir. 

Em noventa e quatro, cheguei no Guarani. 

Mas, no peito, o coração ponte-pretano, 

Foi onde eu parei após passar pelo Ituano.”. 

 

 

3.2.3  “Dios”
11

.  

O comercial, com um minuto e trinta segundos de duração, foi veiculado às vésperas e 

durante a Copa do Mundo de 2010, na televisão e, principalmente, na internet.  

Ele começa com a imagem de um plano aéreo da cidade de Buenos Aires, 

caracterizando uma metrópole. Em seguida, um novo take mostra o trânsito de uma avenida. 

Ao fundo, ouve-se uma voz grave que diz: 

- Olá, olá.  

Aparecem as primeiras pessoas que, então, começam a olhar para o céu, enquanto a 

voz continua: 

                                                
11 Disponível em < http://www.youtube.com/watch?v=V_vCOk8TvXw>. Acesso em 10/02/2013 

 

http://www.youtube.com/watch?v=V_vCOk8TvXw
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-  Olá, me ouçam...olá, olá, me ouçam argentinos...sim, sou eu. 

As imagens se sucedem mostrando uma estação de trem, pessoas nas ruas, um bar, 

uma igreja, um padre e, então, ela volta para um bar que tem uma TV ligada. O som de fundo 

lembra uma música sacra. 

A partir desse momento, a voz começa a narrar uma série de acontecimentos reais 

envolvendo a seleção argentina de futebol em momentos importantes de Copas do Mundo 

que, aparentemente, estão sendo mostrados na TV de um bar (no entanto, isso não fica claro 

porque a exibição das imagens é em tela cheia). 

A voz, que transmite a ideia de que se trata de uma fala de Deus continua: 

- Falta pouco e queria lhes dizer algo. Fui eu naquela trave no último minuto 

contra a Holanda em 78. Era eu no travessão contra a Iugoslávia em 90. 

Contra o Brasil, obviamente fui eu, alguma dúvida? E esta pode ser que tenha 

sido a minha mão. Vocês perguntarão onde eu estive contra a Suécia e contra a 

Alemanha. O que eu faria se eles também jogam? Mas não fui eu que driblei 

contra os três de laranja. 

 

 

Nesse momento, a imagem deixa de retratar exatamente um momento de uma partida e 

―os três de laranja‖ são representados por figuras de demônios. Em seguida, a imagem retorna 

ao videotape do jogo. E ―Deus‖ segue: 

- Não era eu naqueles reflexos incríveis. Meu Deus, não fui eu que acertei esse 

mágico chute no ângulo. Estas não foram minhas mãos. Não era eu correndo 

50 metros com a bola. Não fui eu quem deixou vocês aí, para sempre. Não fui 

eu o milagre... 

 

As imagens, então, voltam a apontar pessoas normais. Uma mulher com um terço, 

uma pessoa orando em um cemitério, a torcida em um bar e na rua. A voz diz: 

- Rezem, peça, façam promessas. Vão aos bares, nas ruas, nas casas, nos 

escritórios... 

 

A imagem muda para uma única pessoa, no centro de uma enorme bandeira da 

Argentina. 

- E amem a estas cores sobre todas as coisas. 

 

Na imagem seguinte, a pessoa é substituída pela logomarca da Quilmes e ―Deus‖ 

finaliza: 

- Eu acredito em vocês. 

 

3.2.4 Análise das Peças  
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Em ambos os casos, é possível observar elementos que remetem ao contexto em que 

foram criados. O comercial brasileiro aponta para uma seleção formada por ―escolhidos‖. O 

comercial argentino é, praticamente, uma resposta de ―Deus‖ a uma suposta descrença dos 

argentinos em função da trajetória da seleção nos últimos campeonatos, conforme descrito em 

momento anterior deste estudo. 

Outras representações, não religiosas, são facilmente perceptíveis. 

No caso brasileiro, há um apelo à negritude. Todos os jogadores, personagens 

secundários ou figurantes, assim como o locutor, são negros. 

Esse apelo racial tem suas raízes descritas em acontecimentos do final dos anos de 

1930, especificamente, no pós-Copa de 1938. 

 

A cor ajudando Leônidas, tornando-o mais carioca e, num certo sentido, mais 

brasileiro. Muito mais brasileiro do que Romeu Peliciari, quase louro, de olhos 

azuis. O que seria bairrismo do carioca se transformaria em patriotismo do 

brasileiro, do qual não escaparia o próprio paulista, que, em condições de 

escolher o paulista Romeu, como herói do campeonato do mundo, acabou 

escolhendo o carioca Leônidas (MARIO FILHO, 2002, p. 209). 

 

No comercial argentino não observamos esse fenômeno porque as raízes populares do 

futebol estão mais relacionadas aos imigrantes italianos, espanhóis e portugueses conforme já 

apontamos. O que se faz presente é a dramaticidade das cenas, como se o argentino fosse 

fadado ao sofrimento, com a vida sendo representada em um tango contínuo. 

Retomando as ideias de Roberts (2004), intimidade, sensualidade e mistério se 

apresentam o tempo todo nas peças publicitárias em questão. 

A intimidade é estabelecida pelo futebol e pela representação de um Deus íntimo que 

se manifesta e fala com as pessoas. 

A sensualidade é invocada nas cores vibrantes que despertam a atenção; nas imagens 

que mostram cenário conhecidos, aos quais o espectador sente que pertence; na música e nos 

sons que aguçam sentidos. Todos vivos e familiares, prontos para gerar empatia e a sensação 

de pertencimento. 

O mistério está presente no imponderável que guia as situações através de uma suposta 

―manipulação divina‖ dos acontecimentos; na história que é mostrada para criar conexão entre 

o presente e o passado, com a intenção de inspirar o sonho de um futuro mais satisfatório; na 

alimentação dos mitos e na presença dos ícones religiosos, mas também, no caso brasileiro, 

dos jogadores famosos.  
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Toda essa construção nos devolve às Estruturas de Sentimento de Raymond Williams 

(1979) para nos lembrar de que essa relação afetiva, que se cria com a noção de 

pertencimento, é prioritariamente espontânea para aquele que sente. 

  

Falamos de elementos característicos do impulso, contenção e tom; elementos 

especificamente afetivos da consciência e das relações, e não de sentimento em 

contraposição ao pensamento, mas de pensamento tal como sentido e de 

sentimento tal como pensado: a consciência prática de um tipo presente, numa 

continuidade viva e inter-relacionada (WILLIAMS, 1979, p. 134). 

 

Considerando-se essa espontaneidade, seria possível dizer que a publicidade busca 

elementos representativos no imaginário social para construir histórias impactantes que gerem 

vínculo afetivo entre produtos e consumidores. Porém, em uma análise mais aprofundada, 

também poderíamos dizer que esses elementos representativos são constituintes da própria 

imaginação de quem desenvolve a peça publicitária. Em nenhum dos casos, é possível isolar o 

intencionalidade e raciocínio da emoção.  

Quando tratamos desse repertório simbólico, socialmente construído, presente tanto no 

público-alvo, quanto no publicitário, devemos nos lembrar de que ele participa da construção 

criativa da própria publicidade. 

A partir dessa interação ininterrupta entre o que se pensa e o que se sente, podemos 

entender como isso se estende para a utilização do universo da religiosidade. Todos os 

elementos apontados por Roberts (2004) para a construção de vínculos, assim como os 

estudos que abordam as noções de pertencimento apontadas neste trabalho, nos indicam que a 

representação de ―Deus‖ e suas diversas manifestações se encaixam perfeitamente nas 

disputas e interações que se travam (entre o saber e o sentir) no interior das formações do 

imaginário social e, no fim das contas, contribuem para atender à necessidade do sujeito de se 

costurar ao grupo social (HALL, 1992). 

Portanto, observar até que ponto a publicidade se apropria destes sentimentos ou a 

partir de que ponto ela é absorvida por eles, passa a ser secundário neste estudo. O que vai nos 

interessar é observar como ocorre essa interação. 

Para isso, desenvolveremos uma análise do conteúdo das duas peças publicitárias com base 

nos cinco pilares da Matriz Religiosa Brasileira segundo a proposta de Cunha (2004). 
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Comercial Mandingas 

 

Neste comercial, as representações de Deus nos são apresentadas de diversas formas. 

Embora não haja a presença de ―Deus‖ na forma cristã tradicional e predominante no Brasil, 

ele é representado por inúmeras divindades, entidades, amuletos e imagens de santos. Em 

diversos momentos, a pluralidade religiosa e a riqueza com que as definições da MRB nos são 

colocadas fazem com que seja até difícil elencar todos os elementos presentes, 

principalmente, porque a religiosidade se expressa através do texto, da música e de uma 

multiplicidade de imagens.  

Dessa forma, optamos por mostrar o comercial passo a passo em uma storyboard para 

tentar tornar a análise mais rica. 

 

 

Figura 2. Cena 1. Close no jogador Robinho que inicia seu testemunho. Duração 8 segundos. 

 

 

Figura 3. Animação ilustra o testemunho do jogador. Duração 7 segundos. 
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Figura 4. Close do jogador que conclui seu testemunho. Duração 3 segundos. 

 

Vejamos o que diz o jogador: 

 

- Geralmente, ó... na final de 2002, pelo Santos, eu tava brigado com a minha 

mulher e eu joguei bem. Geralmente quando eu to muito brigado com ela é que 

eu vou e deito no jogo. Geralmente tem isso. Mas isso tem que mudar senão eu 

vou viver brigando e isso não dá... 

 

Aqui temos um elemento interessante que é a superstição. Embora não comporte a dimensão 

religiosa propriamente, tem o dado do mistério, do transcendente, do inexplicável que 

caracteriza a ―compreensão de fé‖: pensamento positivo ou otimismo, segurança, confiança. 

Quem passa por problemas, quem quer vencer na vida, tem que ter fé. 

Afinal mesmo numa situação difícil que é brigar com a mulher, pode-se encontrar o elemento 

positivo, representado pelo ótimo desempenho em campo, relacionado – no imaginário do 

jogador – diretamente às brigas com a mulher. 

Em seguida, temos a apresentação da empresa anunciante e uma série de imagens, com uma 

música com ritmo afro-brasileiro.  
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Figura 5.  

 

A imagem em plano fechado não permite que se perceba do que se trata. Apenas, é 

possível saber que há alguém entalhando um pedaço de madeira. 

 

 

Figura 6. 
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Figura 7. 

 

A câmera abre e podemos ver que se trata do entalhe de uma figa (figura 6). Na cena 

seguinte (figura 7), mãos lixam o amuleto, dando acabamento. Esse tipo de superstição, 

representada por amuletos, pode ser enquadrada em dois componentes da Matriz Religiosa 

Brasileira: 

- ―Compreensão de Fé‖, afinal, quem aposta em amuletos está dando uma demonstração 

de acredita ―em algo superior‖, capaz de ajudar a vencer na vida. Figas são utilizadas para 

dar sorte, como se pudessem interferir, de alguma forma inexplicável às forças humanas, 

nos destinos daqueles que nelas acreditam. 

- ―Relação com as instituições religiosas‖, apresentando a tendência ao trânsito religioso, 

desapego. Uma figa, embora represente a invocação de auxílio de forças divinas, não é 

um símbolo reconhecido como pertencente a nenhuma instituição religiosa. De certa 

forma, ela parece estar ―acima‖ das religiões, uma vez que ―fazer figa‖ para trazer sorte 

faz parte do repertório de representações simbólicas. Não existe nada de ―profano‖ em 

recorrer a essa superstição, eventualmente, mesmo para aqueles que seguem os preceitos 

de instituições religiosas.  
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Figura 8. 

 

Figura 9. 
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Figura 10. 

 

 

Figura 11. 
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Figura 12. 

 

 

Figura 13. 

 

Nessa sequência a câmera se afasta ainda mais e mostra que se trata de uma fábrica de 

amuletos e imagens religiosas (figura 8). Em seguida, vai detalhando diversos momentos do 
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que ali se passa. O sincretismo está por toda parte. Na figura 8 podemos identificar, ao fundo, 

na parede: um quadro de Cristo e um de São Jorge; na prateleira, à direita, corujas (que, 

popularmente no Brasil, espantam o mau-olhado); em um balcão, à esquerda, uma imagem do 

Padre Cícero; além da enorme figa que está sendo entalhada. 

Na figura 9, há três imagens de madeira cujas representações não podemos identificar 

claramente, mas uma delas se assemelha a um Cristo ainda por esculpir. 

Nas cenas seguintes (figuras 10, 11, 12 e 13), é mostrado o processo de produção. As figas 

são esculpidas, amontoadas e, depois, colocadas em uma caixa. Aparentemente, o trabalho 

terminou. Não deixa de ser uma forma curiosa de abordar a força da superstição: o processo 

de produção, em si, não tem nada de mágico ou divino, mas não faz com que a fé no amuleto 

diminua.  

Podemos apontar quatro elementos da MRB nestas cenas: ―compreensão de fé‖ e 

―relação com as instituições religiosas‖ continuam presentes, mas recebem a companhia da 

―compreensão das relações com Deus‖, uma vez que as imagens de Jesus e São Jorge 

colocadas na parede representam que, ali, se supõe uma relação direta com o divino. As 

divindades estão ali para proteger ambiente, sem a necessidade de se apelar ao clero, o que já 

nos remete ao entendimento de ―compreensão de Deus‖, que é um Deus que protege e 

acompanha. 

 

Figura 14. 
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Figura 15. 

 

 

Figura 16. 
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Figura 17. 

 

 

 

Figura 18. 
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Figura 19. 

 

 

 

Figura 20. 
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Figura 21. 

 

 

Figura 22. 
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Figura 23. 

 

 

Figura 24. 
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Figura 25. 

 

 

Figura 26. 
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 Figura 27. 

 

Neste trecho do comercial, aqui representado pelas figuras 14 a 27, novamente 

diversos elementos da MRB podem ser identificados até que se chegue ao título do filme: 

Mandingas. 

A própria palavra ―mandingas‖ já vem carregada elementos místicos diretamente 

associados à negritude. Acredita-se que sua origem date do século XIX. 

No século XIX, um grande contingente de escravos muçulmanos chegou à 

Bahia, sobretudo haussás, nagôs (ou yorubás), e principalmente os malinkes, 

também chamados de mandingas. (MENDES e MENDES, 2011, p. 2) 

 

Inicialmente, a palavra foi utilizada para designar uma etnia. Posteriormente, passou a 

dar nome a uma bolsa que seria utilizada pelos integrantes dessa etnia para angariar uma 

suposta proteção divina. 

As bolsas de mandinga eram amuletos feitos habitualmente em forma de 

pequenas bolsas de couro, contendo pedaços de papel com suras do Alcorão; 

ainda em território africano, na Costa da Guiné, os sacerdotes os 

confeccionavam e os distribuíam, ou vendiam, durante suas viagens religiosas 

ou comerciais. A função dessas bolsas era proteger o portador dos mais diversos 

males, em viagens, batalhas, ou mesmo na vida cotidiana. (MENDES e 

MENDES, 2011, p. 5) 

 

 Por fim, o termo foi apropriado para denominar qualquer prática religiosa ou mística 

que estivesse fora daquelas concebidas pela igreja católica. 

 


