
PROPOSTA 1 - Futebol 

A Copa do Mundo de 2014, no Brasil, suscitou, mesmo que houvesse vozes contrarias, a esperanc;a nacional na conquista do 
hexacampeonato. A derrota desoladora contra a Alemanha f rustrou as esperanc;as patri6ticas. Diante de tanto arrebatamento coletivo, a 
midia discutiu o papel simb61ico que o futebol tem em nossa sociedade. Levando em considerac;ao a coletanea de textos a baixo, escreva um 
texto dissertativo no qual voce se posicione sobre 0 tema. 

Futebol como simbolo nacional: veneno e/ou remedio 

Voce deve utilizar as informac;6es dos excertos sem, contudo, copia-los integral ou parcialmente. Selecione, organize e relacione 
argumentos, fatos e opini6es que defend am e justifiquem seu ponto de vista. 

1. simbolo: substantive masculine ( sXIV) 1 aquila que, porum principia de 
analogia formal ou de outra natureza, substitui ou sugere alga; L1 aquila 
que, num contexto cultural, possui valor evocative, magi co ou mistico; 1.2 
elemento descritivo ou narrative ao qual se pode atribuir mais de um 
significado, do qual se pode fazer mais de uma leitura; 1.3 pessoa ou 
personagem que se torna representativa de determinado comportamen
to ou atividade; 1.4 sinal indicativa; signa; 2 aquila que, por pura conven
c;ao, representa ou substitui outra coisa; 2.1 objeto, som, ato que, par 
convenc;ao arbitraria, representa uma operac;ao, uma relac;ao, uma quan
tidade etc; 2.2 representac;ao convencional de alga; emblema, insignia. 

(HOUAISS, Dicion6rioda lingua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009 [com cortes]). 

2. Quando, em 1930, Getulio Vargas chegou a Presidencia da Republica, ja 
existia assim uma longa tradic;ao de usa politico do futebol. Coube ao 
novo presidente transformar tais tentativas anteriores de aproximac;ao 
com o jogo em uma deliberada politica oficial, fazendo do futebol um 
importante aliado ideologico de seus projetos de Nac;ao. A explicac;ao era 
simples: se nos primeiros anos do futebol brasileiro as grandes clubes e as 
selecionados regionais permaneceram restritos aos jovens brancos das 
mais ricas familias de cada cidade, o seu desenvolvimento levou a pro
gressiva necessidade de incorporac;ao de jogadores que ja nao tin ham 
mais o mesmo perfil social restrito dos primeiros tempos. A profissionali
zac;ao do futebol no Brasil, ocorrida em 1933, foi nesse sentido um marco 
importante deste processo: ao demarcar a diferenciac;ao clara entre os 
associados e os jogadores, que passavam a ser meros funcionarios dos 
clubes, permitiu a incorporac;ao definitiva dos jog adores afrodescenden
tes nao s6 aos principais times do Rio e Sao Paulo, mas tambem ao pro
prio selecionado brasileiro. Em um govern a que tinha como uma das mar
cas principais de sua propaganda ideologica a afirmac;ao do valor de uma 
nac;ao representada pela mistura de rac;as distintas, em consonancia com 
as teorias raciais formuladas naqueles anos por intelectuais como Gil
berta Freyre, aparecia assim pela primeira vez a chance de se representar, 
nos campos, a harmonia de tal mistura. 

(PEREIRA, Leonardo. ·uma na'cio nos campos· In: Teoria e debate. 
Ano 15, n. 51,jun/juVago 2002. pp. 66-69) 

3. Para atingir o nivel de nosso futebol, os europeus terao que se subde
senvolver muito." 

(Don Rosse Cavaca In: CASTRO, Ruy. Mau Humor: uma onto/agio de(initivo 
de {rases venenosas. sao Paulo: Cia das Letras, 2002. p.149.) 

4. Em um trecho de Veneno Remedio - 0 Futebol eo Brasil (Companhia das 
Letras, 2008), Jose Miguel Wisnik bate de letra: "Em vez de dizer que o 
Brasil se faz reconhecer pelo seu poderio futebolistico, mas nao pelas 
coisas de fato importantes, eo caso de reconhecer que talvez seja dificil 
alguma coisa 'de fato importante' acontecer se nao formos sequer capa
zes de compreender o senti do da importancia que o futebol ganhou no 
Brasil". 

"Prefiro falar em 'implosao', pais 'apagao' [em relac;ao a derrota de 7 a 1 do 
Brasil para a Alemanha] sugere um acidente de percurso, um lapso mo
mentaneo", diz Wisnik, com a coragem de admitir que o buraco e mais 
em baixo que aquele que se via no meio-campo brasileiro a cad a jogo do 
time de Felipao. Na opiniao do ensaista, a situac;ao de nosso esporte de 
afirmac;ao cultural faz lembrar a famosa batalha de Alcacer Quibir, em 
1578, durante a qual o jovem rei portugues d. Sebastiao teria desapareci
do no deserto para ter sua volta aguardada por seculos pelos portu
gueses. "Ha um doentio complexo de d. Sebastiao no futebol brasileiro·, 
diz. Complexo que se expressa na eterna promessa de um salvador da 
patria em chuteiras que supere par magica nossas mazelas - 0 atual e 
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Neymar. Para Wisnik, passou da hora de irmos alem dessa "viciosa forma 
mental da espera" e mexer nas estruturas esclerosadas que derrotam o 
pais do futebol. 

(MARSIGUA, Ivan •complexo de d. Sebastioo· in 0 Estado de 5. Paulo, 
12/07/2014. Disponivel em http://m.estadao.corn.br/noticias/ali%C3% 
Als,complexo-de-d-sebastiao,152739S,O.htm, acesso em 31/08/2014.} 

5. A Copa e a incognita das incognitas, e nao falta quem leia OS avanc;os e 
recuos como sinais inequivocos de alga que esta fora do campo. Em bora 
eu resista a leitura alegorizante do jogo nacional. nao ha duvida de que 
comec;amos com um gal cont ra e levamos uma surra quando se tratava 
de jogar como gente grande. Ha muito o que pensar sabre a nossa 
relac;ao como futuro e com a autoridade: avanc;amos sob o olhar a um s6 
tempo severo e bondoso do Pai-tecnico, que protege os meninos de 
qualquer intemperie e assume a culpa pel as males da patria. Mas o jog a, 
se encarado a serio, e mais que isso, e permite mais que isso: ele estimula 
o em bate com o Real, tornando efetiva a possibilidade da derrota, o que 
nao e o fim do mundo ... A tensao aguda entre o #vaitercopa e o 
#naovaitercopa e sinal de que se vive na oscilac;ao imaginaria entre o tudo 
eo nada, o sucesso absoluto, que fazjus as expectativas mais altas, eo 
descalabro que prova que nao prestamos. Nao e precise deit ar o pais no 
diva para perceber que a ideia de que "tudo esta errado", dos estadios a 
presidenta, e infantil e destina o sujeito (coletivo) a inac;ao. Acho que 
convem olhar com atenc;ao para o que acontece dentro e fora dos cam
pos. 0 futebol e um fen6meno complexo, e e uma expressao profunda do 
estado da civilizac;ao. 

(MONTEIRO, Pedro Meira. in Forum de literatura brasileira 
contemporcinea, n.ll, Rio de Janeiro: UFRJ, 2014.) 

6. A revista inglesa The Economist traz um texto intitulado "Lic;6es de um 
Armagedom Futebolistico" em que afirma que a derrota de sete a um para 
a Alemanha evidencia que o Brasil precisa de novas ideias dentro e fora do 
campo. Com alguma ironia, a publicac;ao diz que a humilhac;ao deixou os 
brasileiros em estado de choque, muito especialmente porque o Brasil 
nao tem Hiroshi mas rea is a lamentar. 
0 texto lembra que o futebol deu ao brasileiro a confianc;a em si mesmo 
que nenhuma outra instituic;ao proporcionou, inventando uma narrativa 
nacional e uma cola social, isso num pais que jamais consegu iu fazer jus a 
seu potencial. Ganhou cinco Copas do Mundo, mas nenhum premia · 
Nobel, contrasta. 
A derrota do Brasil para a Alemanha tirou de Dilma qualquer esperanc;a 
que ela tenha alimentado de que a Copa do Mundo I he daria um impulso 
para a eleic;ao de outubro, quando ela vai buscar um segundo mandata. 
Mas, por si, essa derrota tambem nao vai ajudar a oposic;ao. As coisas nao 
sao assim tao simples. Os brasileiros terao outras coisas em mente 
quando votarem, daqui a tres meses. A Economist lembra que FHC 
venceu a reeleic;ao em 1998, quando o Brasil foi derrotado na Copa, e que 
nao conseguiu fazer seu sucessorem 2002, a no em que a Selec;ao sagrou
secampea. 
0 desastre do Mineirao demonstra que o futebol brasileiro ja nao e mais 
uma fonte da confianc;a nacional. Ele tambem precisa de mudanc;as que 
vao muito alem da construc;ao de novas estadios. Seus principa is agentes 
sao corruptos, e sua estrutura domestica e mal administrada. Quem vive 
das gl6rias do passado nao tem futuro. Os brasileiros podem acabar 
chegando a conclusao de que precisam de uma nova gestao e de novas 
ideias dentro e fora do campo. 

(AZEVEDO, Reinaldo. ·rhe Economist: Brasil precisa de nova gestiio e de novas ideios 

dentro e fora do campo~ Disponivel em http://veja.abril.com.br!blog/reinaldo/tag/ 

copa-do-mundo-de-2014. Acesso em 31/08/2014.} 










