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Resumo 
Este ensaio tem como principal objetivo estudar o posicionamento midiático 
generalizado, tanto nacional como internacional a respeito da realização da Copa do 
Mundo de Futebol no Brasil em 2014, através do conceito de hiper-realidade e 
simulacro de Baudrillard (1991, 2002, 2003). Nosso recorte será feito sobre as 
reportagens que envolveram a temática das hashtags sobre o tema, veiculadas durante o 
semestre que antecedeu o evento, realizado em junho de 2014. Ainda embasado pelo 
mesmo teórico, explorará a questão do virtual, enquanto "não vai ter copa" e do real, em 
"vai ter copa". No enquadramento teórico voltado para as redes sociais virtuais 
utilizaremos Murthy (2013) e Parente (2010). Para a análise utilizaremos a 
Hermenêutica de Profundidade de Thompson (1990) e a análise de conteúdo por Bardin 
(2011). 
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Abstract 
The main objective of this essay is to study the generalized media positioning, whether 
national or international, regarding the realization of the World Cup in Brazil in 2014, 
through the concept of hyperreality developed by Baudrillard (1991, 2002, 2003). Still 
following the same theoretician, and inspired by the hashtags used in the repercussion 
of the topic, the question of the virtual "there will not be World Cup" and the real "there 
will be Word Cup" will be explored. In the theoretical framework focused on virtual 
social networks will use Murthy (2013) and Parente (2010). For the analysis will use the 
Depth Hermeneutics of Thompson (1990) and the content analysis by Bardin (2011). 
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O pontapé inicial 

 

Em 30 de outubro de 2007 o Brasil foi divulgado como sede da Copa do mundo 

de futebol de 2014. Com o anúncio, logo começaram as especulações a respeito da 

estrutura a ser oferecida pelo país, começando pela instalação de um jogo envolvendo 

política, mídia, poder e é claro, futebol. 

Os comentários a respeito do futuro do país, inclusive os relacionados à educação, 

saúde, mobilidade urbana, construção civil, ficaram associados ao campeonato mundial. 

Para muitos o acontecimento representava uma oportunidade de viagem, de realização 

de um sonho, ou de trabalho, incluindo aí o cumprimento da pauta jornalística. À 

medida que o ano de 2014 se aproximava, os questionamentos trazidos pela imprensa 

em nível nacional alertavam sobre a incapacidade do Brasil perante a gestão de um 

evento de tamanha magnitude. Durante o período que antecedeu tal evento, o discurso 

generalizado dizia: não vai ter Copa. Com o início de junho de 2014, o discurso passa a 

ser “real”: vai ter Copa.  

Anteriormente, o modelo dos meios de comunicação não incluía o formato 

interativo. Esta via, que antes comportava um emissor para todos os receptores, 

transformou-se em uma rede que possibilita o fluxo de informações em diversos 

sentidos e direções: a chamada inteligência coletiva (PARENTE, 2010).  

 
Redes são fluxos, circulações, movimentos, alianças que nada têm a 

ver com entidades fixas. Uma rede de atores não é redutível a um único ator 
nem a uma rede; ela é composta de séries heterogêneas de elementos 
animados e inanimados, conectados e agenciados (MORAES, 2004, p. 323). 

 

 Parte dessa trama social, o Twitter surgiu como uma plataforma de 

microblogging e se popularizou rapidamente, passando a “receber níveis cada vez 

maiores de atenção por parte dos meios de comunicação de massa” (ISRAEL apud 

SANTAELLA, 2010, p. 64). 

 
O Twitter permite aos usuários manter uma “conversa” assíncrona e 

pública na rede através do uso de mensagens de 140 caracteres (o tamanho de 
mensagens de texto) enviadas a partir de telefones móveis, dispositivos 
móveis de Internet, ou através de diversos sites (MURTHY, 2013, p. 2, 
tradução nossa). 

 



  
 

 Um dos elementos chave da plataforma é a hashtag, que identifica os conteúdos 

para os usuários das redes sociais virtuais. De acordo com Murthy (2013), “qualquer 

palavra precedida pelo símbolo ‘#’ é usada no Twitter para destacar um assunto, evento, 

ou associação” (p. 3, tradução nossa). Por exemplo, os tuites e retuites que se referiam 

ao movimento Ocuppy Wall Street 2011 usavam as hashtags #occupywallstreet e #ows.  

A plataforma interativa tornou-se uma importante ferramenta para o ativismo 

sociopolítico. Através da forma como são conduzidas, as manifestações atraem a 

atenção da mídia para a mobilização e para o tema (MURTHY, 2013).   

De modo geral, as redes sociais tem pautado a mídia tradicional em busca de 

captar e refletir uma audiência que se encontra nesses meios alternativos de 

comunicação. Movimentos e ações espontâneas chamam a atenção de matérias variadas 

e que expõem em seus textos essas peculiaridades. Esse processo, por vezes, se 

estabelece de modo duplo, isso, pois a mídia se pauta nas redes sociais virtuais e que, 

por sua vez, busca também respaldo nas mídias tradicionais. Essas ações reforçam um 

ciclo virtuoso de informação. 

A partir da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), passamos à 

segmentação do nosso objeto. Por fim, relacionaremos os recortes, configurando a 

proposta de Thompson para a HP. Para a constituição da análise, apresentamos três 

categorias: Eliminatórias; Fase de grupos; Rumo à final.  

 

Primeiro tempo 

 

Partindo da especulação a respeito da realização da Copa do mundo no Brasil, as 

informações divulgadas por veículos de comunicação – e repercutidos nas mídias 

sociais online – serão caracterizados neste ensaio como alicerces de uma realidade 

construída, a hiper-realidade para Baudrillard. 

Essa movimentação popular apropriou-se do discurso irônico. Em uma simulação 

antecipada ao evento, clamava: não vai ter Copa. O grito engasgado que fez parte das 

manifestações presenciais e nas redes sociais virtuais em todo o Brasil surpreendeu 

quem pensava que o país do carnaval, do samba, da festa, do futebol, seria de uma 

vibração massiva com a chegada de um campeonato mundial de tamanho porte. A 

atmosfera do #NãoVaiTerCopa desencadeou um movimento de terrorismo midiático. A 

Copa, sinônimo de euforia, estava fadada à representação do mal. Para Baudrillard 



  
 

(2008), a oposição ideal entre o bem e o mal está reduzida à oposição ideológica entre a 

felicidade e a desgraça.  

 
As tecnologias do espírito/mente são dispositivos de 

manipulação e de intervenção no espírito/cérebro dos indivíduos. 
Diretivas e com vistas à eficácia, querem um resultado. São 
instrumentos de impacto. Buscam uma resposta adequada a um 
estímulo. Investem na supremacia do emissor sobre o receptor 
(SILVA, 2003, p. 52). 

 

O mal, alimentado pelo terrorismo nas mídias, digerido com o pessimismo 

coletivo, nutria-se de questões incentivadoras à baixa autoestima do povo brasileiro, 

especulando sobre a incapacidade perante à mobilidade urbana, segurança, linguagem, 

estruturas e redes de água, eletricidade, internet, bem como a aprovação e liberação dos 

estádios readaptados ao famoso “padrão Fifa”. A manipulação de fatos e ocorrências 

pela mídia coligada aos seus interesses políticos, acaba sempre colocando o pessimismo 

e a velha consigna de quem é contra tudo em suas notícias: quanto pior melhor. 

É disso que o terrorismo, tanto na guerra civil como na mídia se ocupa: de tornar 

real, palpável, em mostrar a violência explicita em oposição à violência invisível. 

No Quadro 1 serão apresentados trechos de algumas matérias em esquema 

cronológico, de janeiro a junho de 2014, antes do inicio do mundial. 

 
Quadro 1 – Eliminatórias: comparativo entre algumas notícias anteriores a Copa do Mundo de 2014, 
associadas às hashtags #NãoVaiTerCopa e #VaiTerCopa. 

ELIMINATÓRIAS 
Além de não trazer 
legado econômico, 
Copa pode ameaçar 
imagem, diz analista. 
10 de janeiro de 2014 

"O Brasil não está nem conseguindo o prestígio. Tudo o que os jornais 
internacionais mostram é que os estádios não estão prontos, que o Blatter está 
reclamando, etc. Há cinco anos, nós não sabíamos como era a infraestrutura do 
Brasil, agora nós sabemos que não está boa". 

Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/01/140109_legado_copa_rm.shtml>. Acesso em: 10 maio 2015. 

O risco Copa 
31 de janeiro de 2014 

“Confrontos em protestos, obras pela metade e custos que assustam turistas. O 
Mundial de 2014 enfrenta ameaças graves – e exige um esforço final que garanta 
uma festa cativante e segura”. 

Disponível em: <http://epoca.globo.com/vida/copa-do-mundo-2014/noticia/2014/01/o-brisco-copab.html>. Acesso em: 10 maio 2015. 

Estádios prontos para 
a Copa, só na versão 
"Fifa Soccer" 
15 de maio de 2014 

“Na tela da televisão, não há protestos de rua. Os estádios já estão prontos, 
impecáveis e lotados, sem atrasos no cronograma. Todas as chances do 
hexacampeonato brasileiro estão depositadas nas mãos de um jogador, que segura o 
controle do videogame. A versão digital da segunda Copa brasileira, com 
lançamento no país previsto para o dia 24, será o mais próximo que teremos de um 
campeonato ideal”. 

Disponível em: <http://epoca.globo.com/vida/copa-do-mundo-2014/noticia/2014/05/estadios-prontos-para-copa-so-na-versao-fifa-soccer.html>. 
Acesso em: 10 maio 2015. 

Manifestantes entram 
em confronto com a 

“Após um dia de jornada de manifestações em vários pontos de São Paulo, 
manifestantes se reuniram no início da noite desta quinta-feira (15) para protestar 
contra a Copa do Mundo. O protesto estava tranquilo até que manifestantes e 



  
 

PM em protesto 
contra 
a Copa em SP 
15 de maio de 2014 

policiais entraram em choque na Avenida Paulista”. 

Disponível em: <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/05/manifestacao-bexplodem-bombasb-em-protesto-contra-copa-em-sao-paulo.html>. 
Acesso em: 11 maio 2015. 

Black blocs prometem 
caos na Copa com 
ajuda do PCC 
31 de maio de 2014 

“Os black blocs que executaram as ações de grande repercussão do ano passado 
continuam fora do radar da polícia, e prometem transformar a Copa do Mundo 
“num caos”. Para isso, alguns deles esperam que o Primeiro Comando da Capital 
(PCC), a organização que domina os presídios paulistas e emite ordens para 
criminosos soltos, também entre em campo. Não se trata de uma parceria, mas de 
uma soma de esforços”. 

Disponível em: <http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/black-blocs-prometem-caos-na-copa-com-ajuda-do-pcc,70794.shtml>. Acesso em: 12 
maio 2015. 

Onda de protestos no 
Brasil completa um 
ano às vésperas do 
Mundial 
6 de junho de 2014 

“A paixão dos brasileiros pelo futebol às vésperas da Copa do Mundo se mistura 
com um clima de tensão motivado pelos protestos que tomaram as ruas das 
principais cidades do país há exatamente um ano. A sensação, no entanto, é de que 
pouco ou nada mudou desde que, em junho de 2013, um milhão de brasileiros 
pegaram os políticos e o mundo de surpresa, reclamando nas ruas por causa dos 
gastos exorbitantes em estádios para o Mundial e pela precariedade dos serviços 
públicos”. 

Disponível em: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20140606/onda-protestos-brasil-completa-ano-vesperas-mundial/161285.shtml>. 
Acesso em: 12 maio 2015. 

Em SP, sete 
organizações mantêm 
atos contra a Copa 
10 de junho de 2014 

“Vamos tentar unificar os diversos coletivos, até mesmo ter apoio dos 
metroviários", disse. O ato previsto para acontecer na quinta-feira terá a 
participação dos coletivos Contra Copa 2014, Território livre, Anonymous Brasil, 
Não Vai Ter Copa e Partido Pirata”. 

Disponível em: <http://www.dgabc.com.br/Noticia/534464/em-sp-sete-organizacoes-mantem-atos-contra-a-copa?referencia=minuto-a-minuto-topo>. 
Acesso em: 13 maio 2015. 

Fonte: Os autores (2014). 
 

Analisando o conjunto apresentado, as questões relacionadas à estrutura ofertada e 

construída para a Copa do Mundo no Brasil foi noticiada de forma demagógica e 

antecipada por parte da mídia, com o intuito de incentivar o caos na sociedade, aliando 

problemas de ordem privada ao poder público, conectando a função política. Segundo as 

publicações analisadas, não houve uma crítica construtiva, até mesmo objetiva, que 

comprovasse com fatos e dados possíveis soluções para os problemas levantados. O que 

houve foi a exaltação do exagero e do escândalo. Talvez, seja reflexo de um costume 

próprio do ser humano: olhar para o errado em vez do certo, reclamar em vez de elogiar. 

Algumas matérias indicavam prováveis ameaças de violência durante o mundial, 

vindas dos coletivos que articularam os manifestos ocorridos no Brasil em junho de 

2013. Outras reportagens reforçaram o mito de que todo o dinheiro investido na 

construção da estrutura da copa do mundo era público, omitindo a injeção de recursos 

vindos da iniciativa privada, que mirava com astucia os lucros construídos a partir do 

evento esportivo em questão. 

Faltando ainda alguns meses para o início do mundial, as matérias destacadas, em 

conjunto, performaram um simulacro, e ainda, antecipado. Adaptando Baudrillard 

(1991), simular é fingir “não” ter o que se tem. O evento ainda não havia acontecido, 



  
 

mas criticou-se e julgou-se da mesma maneira. No imaginário editorial, a Copa estava 

acontecendo e estava sendo um desastre. 

Baudrillard confirma que “a simulação já não é a simulação de um território, de 

um ser referencial, de uma substância. É a geração pelos modelos de um real sem 

origem nem realidade: hiper-real” (1991, p. 8). Junto ao simulacro prematuro da Copa 

do Mundo de 2014 na mídia, associa-se o conceito de hiper-realidade, conforme o autor 

enfatiza: “(...) temos que pensar nos media como se fossem, na órbita externa, uma 

espécie de código genético que comanda a mutação do real em hiper-real” (1991, p. 45). 

Em certa maneira, a tradução do que estava se formatando para o acontecimento do 

mundial, unida às especulações da mídia, tornou-se a hiper-realidade da Copa do 

Mundo.  

O ano de 2014 é também o ano de eleições presidenciais no Brasil. O governo de 

situação, candidato à reeleição, representado pelo Presidente Lula em 2007, na aceitação 

da Copa, e pela Presidenta Dilma Rousseff em 2014, ano de realização do evento, 

precisou enfrentar as correntes da oposição, que viram no campeonato mundial de 

futebol um alvo perfeito para apontar as feridas e o recalque por não admitir o 

crescimento comprovado e melhoras contínuas no país em seus mandatos.  

Paralelamente à bola e ao futebol, está em campo a disputa pelo poder e o jogo 

político. As principais empresas de comunicação, habitualmente interessadas em eleger 

um presidente da oposição – para defender seus interesses –, influenciaram, com seu 

terrorismo midiático, milhares de empresários e micro-empresários que poderiam ter 

aproveitado a oportunidade do evento para prosperar ainda mais em seus negócios.  

 
As redes sociais fazem parte da tecnologia de ponta. Mas, como 

a clonagem na ironia do grande pensador francês Jean Baudrillard, 
que usa o máximo da ciência para produzir a reprodução das amebas, 
elas têm servido para os embates ideológicos deslocados no tempo: 
comunistas versus capitalistas (SILVA, 2014). 

 

Através das redes sociais virtuais as hashtags sugeriram uma associação dos 

partidos e simpatizantes da direita com a manifestação “não vai ter copa” e os da 

esquerda com “vai ter copa”, “está tendo muita copa”, “copa das copas”, entre outros 

derivados. Como Juremir Machado da Silva (2014) descreveu, logo a batalha do “vai ter 

copa” versus “não vai ter copa” conta também, com a reprodução das amebas. 

 



  
 

Segundo tempo 

 

Às vésperas da abertura do evento, até mesmo a mídia internacional se mostra 

atingida pelo terrorismo midiático. No Quadro 2 figuram partes de notícias e 

comentários nacionais e internacionais, realizados dias antes e após o início do mundial. 

 
Quadro 2 – Fase de Grupos: comparativo entre algumas notícias às vésperas e durante a Copa do Mundo 
de 2014, associadas às hashtags #NãoVaiTerCopa e #VaiTerCopa. 

FASE DE GRUPOS 
Fifa está traumatizada e nunca 
mais fará Copa no Brasil, diz 
Ronaldo 
29 de maio de 2014 

"Ninguém aqui vai ver outra Copa no Brasil. Não vai ter. Até porque a 
Fifa vai ficar muito traumatizada [com os problemas na preparação]" 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2014/05/1462211-fifa-esta-traumatizada-e-nunca-mais-fara-copa-no-brasil-diz-
ronaldo.shtml>. Acesso em: 11 maio 2015. 

Coupe du Monde: les 
Brésiliens 
divisés sur les réseaux 
sociaux 
11 de junho de 2014 

“Na véspera da abertura da Copa do Mundo, nesta quinta-feira, 12 de junho, os 
internautas não guardaram suas críticas relacionadas aos gastos excessivos e 
problemas de infraestrutura e organização no país. Mais próximo da competição, 
um movimento contrário quer mostrar que, apesar das dificuldades, a Copa do 
Mundo vai ser um sucesso.” (tradução nossa). 

Disponível em: <http://www.rfi.fr/technologies/20140611-coupe-monde-world-cup-bresil-twitter-facebook-internet>. Acesso em: 14 maio 2015. 

OVERBLIK Uro og utilfredshed 
ulmer under VM-feberen i 
Brasilien 
12 de junho de 2014 

“O entusiasmo com o Futebol e a Copa do Mundo facilitam as 
coisas para o Brasil. Caso contrário as autoridades estão preparadas 
para protestos em massa.” (tradução nossa). 

Disponível em: <http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2014/06/10/20140606164842.htm>. Acesso em: 14 maio 2015. 

Louzada: ''Spero che il 
Brasile 
perda in finale'' 
13 de junho de 2014 

“Natureza, futebol, pessoas. O Mundial no Brasil começou com uma magnífica 
cerimônia de abertura, em torno dos três valores que são parte da genética do 
grande país sul-americano. Um dos três, no entanto, parece não ter apreciado 
inteiramente a gestão deste grande evento. São as pessoas se reuniram em torno 
da hashtag #naovaitercopa, que continua a sair às ruas para protestar, às vezes 
com violência.” (tradução nossa). 

Disponível em: <http://www.ilsalvagente.it/Sezione.jsp?titolo=Louzada%3A+%27%27Spero+che+il+Brasile+perda+in+finale% 
27%27&idSezione=25081>. Acesso em: 15 maio 2015. 

Está dando tudo errado 
na Copa. Funciona. 
16 de junho de 2014 

“Tem algo muito errado nesta Copa do Mundo do Brasil. Algo 
insuportavelmente errado. Basta dar uma olhada para ver que algo não foi 
previsto. Estava anunciado que seria o caos, a  bagunça, uma esculhambação, 
um mico, um fiasco. A oposição esfregava as mãos de contentamento. Ia dar 
errado. Só podia dar errado. Deu errado. Tudo funciona.” 

Disponível em: <http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?p=6080>. Acesso em: 17 maio 2015. 

Fonte: Os autores (2014). 
 
 

Com o evento prestes a iniciar, até mesmo figuras públicas, como Ronaldo 

Nazário, ex-jogador de futebol, membro do Conselho de Administração do Comitê 

Organizador Local da Copa do Mundo da FIFA no Brasil em 2014 e atualmente, 

comentarista da Rede Globo, perdeu-se em suas declarações, anunciando que o país 

jamais seria um possível futuro anfitrião de outra copa do mundo. A imprensa 

internacional, de modo geral, apontou tópicos comentados pelos veículos de 



  
 

comunicação nacionais e pelos indicativos nas redes sociais virtuais. Contrariando as 

expectativas desenhadas pela mídia, a copa aconteceu e foi um sucesso aos olhos do 

mundo.  

Sob o conceito da hiper-realidade, Baudrillard trata da estrutura da produção de 

uma realidade virtual pela cultura de massa. Neste caso, (...) a negatividade produz 

crise, combate, crítica e transformação. Nesse sentido, o mal é o bem (Baudrillard, 1990 

apud Silva, 2003). A atmosfera virtual desenvolvida a partir do terrorismo midiático 

preparou os jornalistas e torcedores que viajariam ao Brasil em junho de 2014 para o 

pior. Talvez o alcance do caos não tenha sido calculado, e ultrapassou os limites da 

fronteira, onde já não teria a mesma utilidade política, somente causaria pressão 

internacional.  

 
Deve-se antes de tudo salvar o princípio de realidade. (...) Mais 

nenhum acontecimento é ʻrealʼ. Atentados, processos, guerra, 
corrupção, sondagens: nada mais escapa aos truques e tudo está fora 
da possibilidade de decisão. O poder, as autoridades, as instituições, 
são as primeiras vítimas dessa desgraça dos princípios de verdade e 
realidade (BAUDRILLARD, 2003, p. 46-47).  

 

Teria essa hiper-realidade, maligna e virtual, atingido o efeito mea-culpa? Iniciada 

a Copa do Mundo de 2014, alguns protestos mobilizados pelos que pleiteavam 

#NãoVaiTerCopa ainda ocorreram no país, porém com poucos adictos.  

 
Assim não podemos nem imaginar o quanto o virtual já 

transformou, como que por antecipação, todas as representações que 
temos do mundo. Não podemos imaginá-lo pois o virtual caracteriza-
se por não somente eliminar a realidade, mas também a imaginação do 
real, do político, do social – não somente a realidade do tempo, mas a 
imaginação do passado e do futuro (a isso chamamos, em função de 
uma espécie de humor negro, de “tempo real”) (BAUDRILLARD, 
2002, p. 57).  

 

A interferência causada pelo terrorismo midiático pode ter alavancado certo alívio 

dos que, a partir de uma expectativa virtual do futuro, se depararam com um evento bem 

organizado, sem contratempos, com facilidades, segurança e pontualidade.   

 



  
 

Prorrogação 

 

No dia 13 de julho de 2014 ocorreu a grande final no Maracanã, que decidiu o 

vencedor da Copa do Mundo 2014, e por consequência o encerramento do mundial. A 

exaltação a respeito do evento é grande. Os comentários desmentiram e ironizam o 

#NãoVaiTerCopa. No Quadro 3 estão expostos alguns materiais relacionados à boa 

reputação do campeonato, que após ter passado por tanta especulação, afirmou-se como 

um evento compatível com as demais edições em outros países, incluindo até mesmo as 

manifestações. 

Pelo período da Copa o planeta teve seus olhos voltados para o Brasil. Alguns 

ainda comentam o alto investimento e as imposições feitas pela Fifa, mas o baixo 

quórum das manifestações contra a copa evidenciam que a hashtag #NãoVaiTerCopa 

foi apenas um manifestado superficial e sem consequências maiores.  

O que predominou nas manchetes de veículos nacionais e internacionais foi o 

grande sucesso da “Copa das Copas”, como ficou sendo chamada devido à alta 

aceitação por parte dos torcedores, tanto os conterrâneos como os visitantes, que se 

entregaram, divertiram e que ao mesmo se emocionaram a cada jogo, a cada brinde, a 

cada festa, a cada gol.  

O clima da Copa do Mundo 2014 contagiou a todos os participantes, e em sua 

realidade, agora desconstruída, provou que a simulação e o terrorismo midiático ficaram 

no paralelo virtual. 

 
Quadro 3 – Rumo à final: comparativo entre algumas notícias a poucas semanas do encerramento da 
Copa do Mundo de 2014, associadas às hashtags #NãoVaiTerCopa e #VaiTerCopa. 

RUMO À FINAL 

A palavra e a 
ordem do 
#NãoVaiTerCopa 
20 junho 2014 

“A partir de junho de 2013, uma palavra de ordem – ou hashtag, como se diz em 
português virtual – tomou conta do país: #NaoVaiTerCopa. Ela expressa justa indignação 
com gastos faraônicos e faz um chamado à rebelião. 
A realização do campeonato mundial de futebol no Brasil implicou a aceitação de 
inúmeras imposições da Fifa, que criam estados de exceção focados, intervenções urbanas, 
remoções de populações pobres, gastos de necessidade e prioridade duvidosa e 
privatizações de bens públicos. 
Mas, apesar de tudo, tem Copa”. 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/politica/a-palavra-e-a-ordemdo-naovai-ter-copa-6025.html>. Acesso em: 22 maio 2015. 

Protesto contra Copa reúne 
poucos manifestantes e bloqueia 
avenida Paulista 
23 junho 2014 

“Segundo a Polícia Militar, cerca de 200 pessoas participam do ato; 
uma pessoa foi detida”. 

Disponível em: <http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/protesto-contra-copa-reune-poucos-manifestantes-e-bloqueia-avenida-paulista-
23062014#!/foto/1>. Acesso em: 24 maio 2015. 
Quem vai pagar o 
‘prejuízo’ da 

"Por causa de todo aquele clima que havia antes, muita gente deixou de se preparar 
como devia, ficou com medo de investir e ter prejuízo. Pequenos comerciantes, por 



  
 

Copa? 
28 de junho de 2014 

exemplo, poderiam estar faturando muito se tivessem acreditado que a Copa ia ser assim 
tão bacana." 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizcaversan/2014/06/1477834-quem-vai-pagar-o-prejuizo-da-copa.shtml>. Acesso em: 30 
maio 2015. 

Não ia ter 
copa 
28 de junho de 2014 

“Não ia ter Copa, lembra-se? Cinquenta desajustados mentais em cada cidade exibiam cartazes 
com esses dizeres e, misturando-se a manifestantes com reivindicações legítimas e específicas, 
atreviam-se a falar pelos milhões de brasileiros que gostam de futebol. E, por quase um ano, 
valendo-se da nossa incapacidade para cumprir prazos, respeitar orçamentos e prover 
segurança, fizeram parecer que seu mote ganharia quórum para se tornar realidade”. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2014/06/1477833-nao-ia-ter-copa.shtml>. Acesso em: 30 maio 2015. 

Mídia global 
confirma: Brasil faz 
copa das copas 
30 de junho de 2014 

“Pesquisa realizada com 117 jornalistas de vários países aponta que 38,5% consideram 
o Mundial de 2014 como o melhor já visto; a Copa na Alemanha, em 2006, é a 
segunda colocada; levantamento foi realizado pelo portal Uol, do grupo Folha, e 
divulgado nesta segunda-feira 30; clima de terror promovido pela imprensa brasileira e 
pela oposição ao governo Dilma, antes do início do evento, teve efeito contrário: 
depois de dezenas de reportagens mostrando a satisfação dos torcedores estrangeiros, 
agora é a vez da imprensa”. 

Disponível em: <http://www.brasil247.com/pt/247/247_na_copa/145159/M%C3%ADdia-global-confirma-Brasil-faz-Copa-das-Copas.htm>. Acesso 
em: 30 maio 2015. 

Sucesso do Brasil pode 
fazer América do Sul ter 
outra Copa 
27 de junho de 2014 

“‘Essa Copa do Mundo provou que, sim, podemos voltar a ter uma Copa na 
América. Só não poderá ser em 2018 e 2022, mas para 2026 e 2030 já podem se 
candidatar. Colômbia, Uruguai... O Brasil está na rota do sucesso, e a Copa das 
Copas está no bom caminho para alcançar esse posto’, disse Valcke, num 
balanço da primeira fase da competição, ao lado do Ministro dos Esportes, Aldo 
Rebelo, e do Diretor Executivo do Comitê Organizador Local, Ricardo Trade.” 

Disponível em: <http://esportes.terra.com.br/futebol/copa-2014/sucesso-do-brasil-pode-fazer-america-do-sul-ter-outra-
copa,fe75b51d8edd6410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 30 maio 2015. 
Especialista diz que 
Copa no Brasil é mais 
bem organizada que 
Jogos de Londres 
30 de junho de 2014 

“David Ranc, um especialista francês em esportes e relações internacionais, 
afirmou à imprensa francesa que a Copa do Mundo no Brasil neste ano está 
sendo mais bem organizada que a Olimpíada de Londres, de 2012.” 

Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/blog/brasil-visto-de-fora/post/especialista-diz-que-copa-no-brasil-e-melhor-organizada-que-jogos-de-
londres.html>. Acesso em: 30 maio 2015. 

Fonte: Os autores (2014). 
 

O discurso começou a mudar. Já passadas as primeiras semanas do evento, os 

veículos de comunicação responsáveis pela cobertura jornalística da copa do mundo 

passam a reconhecer que apesar do alarme falso, sim, teve copa. De previsões 

megalomaníacas sobre grandes manifestações, a notícia contempla atos com algumas 

poucas dezenas de envolvidos. 

Se não bastasse, não houve apenas o cumprimento da realização do mundial, mas 

também, a sinalização por parte de muitos envolvidos de que a copa de 2014 foi uma 

das melhores já ocorridas. Especialistas comparam a copa do mundo como mais efetiva 

que as olimpíadas ocorridas em Londres, em 2012. Constatação que ajuda a voltar os 

olhos do mundo para a América do Sul, exaltando a capacidade organizacional do Brasil 

na promoção de um evento de tamanha magnitude. 

Ainda quando nos deparamos com alguns dados finais sobre a repercussão do 

torneio, eles ajudam a consolidar a impressão de sucesso sobre o evento esportivo. O 

presidente da Embratur (Instituto Brasileiro do Turismo), Vicente Neto (2014), estima 



  
 

que mais de 600 mil turistas estrangeiros passaram pelo país no período que 

compreende a execução da Copa. Só a cidade do Rio de Janeiro teria 415 mil visitantes 

nacionais, além dos mais de 400 mil turistas estrangeiros. Dentro desse balanço, esse 

número corresponde a um aumento em 42% se comparado ao período de visitantes em 

junho de 2012. Já nas redes sociais, os números também expressam a força e a 

consolidação dos fatos em torno do evento. No Twitter, o número de menções a Copa 

foram 672 milhões de tweets. Esse número transformou o torneio no evento mais 

tuitado de todos os tempos. Já no Facebook, 350 milhões de pessoas movimentaram 3 

bilhões de interações durante a Copa do Mundo (PORTAL..., 2014). 

 

Finalização da jogada 

 

Ao explorar o posicionamento midiático sobre a realização da Copa do Mundo de 

Futebol no Brasil em 2014, o pensamento de Baudrillard através dos conceitos de hiper-

realidade e simulacro, aponta a existência de um paradoxo, onde o tido como real, após 

ser codificado pelos instrumentos de comunicação e tecnologia, passa a ser o hiper-real, 

algo que não é o virtual nem o real. É a ampliação da realidade.  

Mesmo o hiper-real, tomado pelo terrorismo midiático e pelo simulacro 

antecipado, está fadado à saturação, à devastação do mundo real. Tanto foi exagerado 

em sua aparição na sociedade que outra hashtag, a “imagina na copa”, entrou para o 

repertório de mensagens nas redes sociais virtuais de forma irônica, e associada aos 

mais improváveis assuntos. 

Passa a existir um desnivelamento dos acontecimentos, onde no paralelo virtual 

do “não vai ter copa” está o exagero, a diferença, o inesperado. E onde no paralelo real, 

onde “vai ter copa”, talvez, nem ao menos se cogite a hipótese de que não aconteça. A 

Copa estava prevista e de fato, aconteceu, como nas outras ocasiões. Baudrillard 

defende essa nova visão sobre as mudanças na vida em sociedade, principalmente 

quando intermediadas pela mídia. Sob a linguagem irônica, é, muitas vezes, capaz de 

apresentar as várias faces de um mesmo discurso já desgastado pela mídia massiva. Em 

cada face, um simulacro, um desespero, um convite ao pânico, à histeria coletiva. 

 Através dos paradoxos, insinuações de esquemas e conspirações do terrorismo 

midiático, fica a reflexão a respeito das inúmeras “Copas” que o Brasil vivenciou: a 

Copa do Simulacro, a Copa da Globo, mas principalmente como vem sendo chamada: a 



  
 

Copa das Copas. A seleção brasileira nem precisou vencer os jogos. A Copa do Mundo 

de 2014, para o Brasil, foi ganha fora do campo. 

 

Referências bibliográficas 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 
 
BAUDRILLARD, Jean. El pacto de lucidez o la inteligencia del Mal. Buenos Aires: 
Amorrortu, 2008. 
 
___________________. Power Inferno. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
 
___________________. Tela Total: mito-ironias do virtual e da imagem. Porto Alegre: Sulina, 
2002. 
 
___________________. Simulacros e simulação. Lisboa: Relógio D’Água, 1991. 
 
FIFA. Brazil confirmed as 2014 hosts. Disponível em: <http://www.fifa.com/worldcup 
/news/y=2007/m=10/news=brazil-confirmed-2014-hosts-625695.html>. Acesso em: 25 maio 
2015. 
 
MORAES, Marcia. A ciência como rede de atores: ressonâncias filosóficas. In: História, 
Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 11(2), 2004. 
 
MURTHY, Dhiraj. Twitter: social communication in the twitter age. Malden: Polity, c2013.  
 
NETO, Vicente. A Copa das Copas foi um sucesso. Publicado em 17/07/2014. Disponível em: 
<http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/salaImprensa/artigos/arquivos/ 
A_Copa_das_Copas_foi_um_sucesso.html>. Acesso em: 01 jun. 2015. 
 
PARENTE, André (org.). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da 
comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2004.  
 
PORTAL DA COPA. Copa do Mundo lidera estatísticas de 2014 do Twitter e do Facebook. 
Publicado em 10/12/2014. Disponível em: <http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/copa-do-
mundo-lidera-estatisticas-de-2014-do-twitter-e-do-facebook>. Acesso em: 01 jun. 2015. 
 
SANTAELLA, Lucia; LEMOS, Renata. Redes sociais digitais: a cognição conectiva do 
Twitter. São Paulo: Paulus, 2010. 
 
SILVA, Juremir Machado da. A bizarrice intelectual dos discursos anticomunistas.  
Blog. Postado em 30 de junho de 2014. Disponível em: <http://www.correiodopovo.com.br/ 
blogs/juremirmachado/?p=6127>. Acesso em: 30 maio 2015. 
 
___________________. As Tecnologias do Imaginário. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
 
THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos  
meios de comunicação de massa. 6. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1990. 
 
 
 


