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Estamos no limiar de um dos eventos 
esportivos mais importantes no cenário 
internacional e, no caso específico do Brasil, 
talvez a maior expressão de “brasilidade” e 
“nacionalismo” que pode ser percebido em 
um determinado momento histórico: a Copa 
do Mundo de Futebol 2014. Com início em 
12/06/2014 e término 13/07/2014 em doze 
cidades-sede a Copa caminha em meio às 
turbulências e contradições que um Evento 
dessa natureza (rico, elitizado e excludente) 
pode causar em um país “periférico”. Ao 
mesmo tempo em que observamos os 
trabalhadores brasileiros serem extorquidos 
em sua força de trabalho, na sua produção da 
existência - muitos até com suas vidas - para 
garantir um espetáculo “maravilhoso”, 
presenciamos um país com um grande 
“buraco negro” em sua estrutura. Já não é 
mais novidade para ninguém – e tememos 
banalizar e “naturalizar” esta indignação – o 
caos que se encontra na saúde pública, na 
habitação, nos transportes, nas condições de 
trabalho entre outros. Mas, parece-nos que 
estas são situações supérfluas e, portanto, 
por ser o Evento revestido em verde e 
amarelo, devamos desconsiderá-las e 
tratarmos as manifestações contrárias como 
antinacionalismo, classificarmos os atores 
sociais como vândalos, baderneiros, pois, o 
show deve continuar e uma “Copa precisa é 
de Estádios e não de hospitais, não é 
mesmo?” 
Outro aspecto importante configura-se no 
campo midiático das transmissões via 
satélite, em tempo real para todo o mundo 
na qual a Copa do Mundo de Futebol 
proporciona. Nestas condições, fica explícita 
a relação de poder que as corporações da 
indústria da mídia exercem sobre a 
sociedade. 
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Além da garantia de bilhões de dólares que serão 
apropriados por estas corporações com a venda do 
produto esporte/futebol percebemos também, a 
circulação de outras mercadorias em torno desta e que 
facilita sua transação no mercado globalizado pela mídia. 
Do outro lado da tele-tela (e suas mutações – 
computador, celular etc.) encontramos os potenciais 
consumidores espalhados no campo (de futebol e do 
mercado), nas cidades, em todo canto, como se não 
pudessem escapar exercendo uma serventia branda, 
escrava e dócil para deixar feliz o Capital. 
Foi pensando nessas relações de poder (econômico, 
simbólico, político) e suas implicações na vida das 
pessoas, principalmente, dos alunos da escola pública 
que o LaboMídia/UFS elaborou um projeto de pesquisa e 
extensão intitulado “A COPA NO BRASIL: UMA IMERSÃO 
NO ÂMBITO ESCOLAR PARA UM DEBATE MIDIÁTICO 
CRÍTICO E REFLEXIVO!” em que traz dois eixos de 
inserção à discussão no âmbito escolar: 
  
a) Mídia-Educação e Copa do Mundo de Futebol/2014: 

A escola como protagonista – versará sobre o 
aspecto geral em Mídia-educação. Neste eixo nossa 
aproximação dar-se-á em uma turma “A”, do 9º ano, 
no turno matutino, com trinta e dois (32) alunos 
matriculados para o ano letivo de 2014 – com faixa 
etária entre 14 a 15 anos.  Nosso olhar estará 
voltado para mídia e também sobre as 
manifestações do esporte, principalmente, sobre a 
Copa do Mundo de Futebol;  
 

b) Cinema em Debate: uma possibilidade de 
intervenção – apresentará um eixo de pesquisa sob 
o aspecto e a apropriação da análise fílmica como 
ponto inicial da abertura a uma intervenção 
pedagógica visando produções midiáticas a partir da 
relação Cinema/História/Copa do Mundo de Futebol. 
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implodimos e reerguemos novas 
“Fontes” para a conversão do 
espetáculo em mercadoria, enfim, 
seguimos a cartilha “Padrão FIFA” e 
o que nos resta? 
Talvez mesmo a indignação em ver 
um país tão concentrado em seus 
poderes para garantir o 
espetáculo/mercadoria e não 
esforçar-se – poderia ser só um 
pouquinho - para garantir ao 
cidadão plena cidadania e não 
ocultar a miséria social. 
Assim como em 1970, em que 
aquela magnífica seleção encantou o 
mundo e a todos os brasileiros, uma 
vez que, a contradição estava nos 
“porões da ditadura”, corremos o 
risco de sermos engolidos pela 
euforia de mais um título. O Canto 
das Sereias está ecoando e 
precisamos aprender a subverter, 
afinal gostamos de futebol, mas sem 
perder a ternura! 
 
A gente não quer só comida  
A gente quer comida  
Diversão e arte  
A gente não quer só comida  
A gente quer saída  
Para qualquer parte...(Titãs) 

 

 
 
 
 
 

DE MALAS QUASE PRONTAS...  
 

O LaboMídia de todo o Brasil rumo à Caiobá/PR 
para o V Enome – Encontro Nacional do 
Observatório da Mídia Esportiva. Coladinho a este, 
estaremos também no Congresso SulBrasileiro de 
Ciências do Esporte. Será um momento não só 
para socializar nossos trabalhos, nossas pesquisas, 
como também, ficar perto dos LaboAmigos por 
alguns dias e matar a saudade. Vamos nós!!!!  

I CONGRESO DE LA  
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 

SOCIOLOGÍA 
“Nuevos protagonistas enel 
contexto de América latina y el 
Caribe”. Campus Resistencia, 
Universidad Nacional del 
Nordeste, Resistencia Chaco - 
29, 30 y 31 de octubre de 2014. 

 VI SEMINÁRIO DE EXTENSÃO - 
CINEMA, CORPO E COPA DO 

MUNDO.   
De 9 a 11 de junho de 
2014/DEF/UFS. Inscrições pelo 
SIGAA vejam o blog 
<http://viseminariodeextensao
cinema.blogspot.com.br/> 
 
 
 

V ENOME – Encontro 
Nacional do Observatório da 

Mídia Esportiva  
De 24 a 25 de setembro/2014 
Em Caoibá, litoral do Paraná. 
 

XI - SEMEF  - Semana de 
Educação Física da UFS 

De 21 a 24 de Julho de 2014. 
Tema: Educação Física Na 
Educação Básica: Desafios e 
Perspectivas 

VII CONGRESSO SULBRASILEIRO 
DE CIÊNCIAS DO ESPORTE 

DE 25 a 27 de setembro de 2014 
Local: Matinhos/PR  
Tema: Percursos e Percalços do 
Trabalho no Lazer, no Esporte e na 
Escola: tensões e perspectivas em 
“tempos de megaeventos” 

   Continuando... Sobre a Copa: A 
Subserviência à FIFA e ao Capital! 

Outro aspecto importante 
refere-se às próprias 
manifestações que ocorreram 
em 2013 e talvez, a classe 
conservadora de nosso país e a 
serviço dos interesses do 
capital internacional, tenha 
percebido que havia, realmente 
um gigante adormecido e com 
isso, no intervalo de um ano, a 
armadura de aço deveria estar 
preparada para conter “os 
inquietos”. Ou seja, parece-nos 
que estamos diante do que 
ocorreu em Pearl Harbor e, em 
contra partida, receberemos o 
peso de uma bomba atômica 
sobre nossas cabeças.  
Os poderes, simbólico, 
econômico, político e coercitivo 
(Obrigado Pierre Bourdieu) 
foram incitados para garantir a 
paz e a ordem (entenda-se do 
Capital). 
Fomos obedientes aos ditames 
da FIFA (?). Mudamos leis 
federais – como o consumo de 
bebidas dentro dos estádios – 
construímos mega estádios;  

            UM FATO COM REPERCUSSÕES                      
MIDIÁTICAS  

 
Observamos na mídia um fato que nos chamou atenção pelo 
aspecto racista contido nele. No jogo entre Barcelona e 
Vilarreal, a torcida atirou uma banana em direção ao 
jogador/brasileiro Daniel Alves, do Barcelona, que 
simplesmente interrompeu o escanteio e a comeu. Estava ai 
marcada uma reação – criativa – às manifestações racistas que 
ocorrem no mundo do esporte e, em especial, no futebol, 
principalmente, com os jogadores africanos, sul-americanos, 
etc., que atuam no futebol europeu. Talvez, o  legado deste 
fato tenha sido a veiculação em todas as mídias e a 
possibilidade de debater o racismo nos diversos segmentos da 
sociedade e por em xeque os resquícios do lado sombrio da 
condição humana. 
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