
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLEICE MEIRE ALMEIDA DA SILVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO ÓPIO DO POVO AO ESTOPIM DE INSATISFAÇÕES: COPA DO 

MUNDO E OPINIÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA, 2017 



 

 

 

 

GLEICE MEIRE ALMEIDA DA SILVA  

 

 

 

 

 

DO ÓPIO DO POVO AO ESTOPIM DE INSATISFAÇÕES: COPA DO 
MUNDO E OPINIÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação de Ciência Política, Stricto Sensu, da 

Universidade Federal de Goiás, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Mestre  

 

Linha de Pesquisa: Eleições, Comportamento Político e 

Opinião Pública. 

 

 

 

 

ORIENTADOR: PROF. DR. PEDRO SANTOS MUNDIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA, 2017 

 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA 

 

 

GLEICE MEIRE ALMEIDA DA SILVA 

 

DO ÓPIO DO POVO AO ESTOPIM DE INSATISFAÇÕES: COPA DO MUNDO E 

OPINIÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

 

Dissertação DEFENDIDA e APROVADA em 21 de agosto de 2017, pela Banca Examinadora 

 

Constituída pelos membros: 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Pedro Santos Mundim (Orientador) 

Orientador FCS/UFG 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Wladimir Ganzelevitch Gramacho 

FAC/UNB 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Robert Bonifácio da Silva 

PPGCP/UFG 

_ 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Francisco da Mata Machado Tavares (Suplente) 

PPGCP/UFG 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho, fruto de renúncias da vida em 

família, ao meu saudoso pai Arnaldo José da Silva 

(in memorian) e estimada mãe Terezinha Almeida 

da Silva pela vida de dedicação e amor a nós. 

 

  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 O fazer científico traz um paradoxo: é solitário, mas é coletivo. Na empreitada da 

pesquisa dialogamos grande parte do tempo com personagens do mundo inteiro, 

pesquisadores que jamais saberão que existimos, mas tornam-se parceiros leais em nossos 

dilemas. Meu agradecimento a todos que produzem e compartilham conhecimento mundo 

afora. 

 A reflexão científica também é coletiva nas conversas corriqueiras dos corredores, no 

bate papo despretensioso com os colegas. Agradeço aos companheiros da turma 2015/2017 

por dividir a loucura desse desafio, representados aqui especialmente nas figuras dos amigos 

Renata Lozano e João Paulo Dantas pelo apoio e amizade imensuráveis desde a 

especialização. 

 E quando da interação com cada disciplina nossas certezas de pesquisa vão-se embora, 

abrindo-se novos horizontes?  Agradeço aos mestres que nos fizeram querer mergulhar em 

outros mundos do pensamento. De forma pontual, ao professor Franck (Francisco da Mata 

Machado Tavares), além de todo apoio na condição de coordenador, ofertou a visão de uma 

ciência transformadora que não se encerra em si mesma.   

 Ao estimado professor e amigo Pedro Santos Mundim, sem economia de gratidão, é o 

melhor orientador. Meu agradecimento por compartilhar com generosidade e de forma tão 

desapegada seu conhecimento, e por todas as ricas e indispensáveis sugestões. Foi o ouvido 

paciente nas discussões dos meus dilemas, sempre respeitando meu tempo de aprendizagem, 

auxiliando sem interferir. As falhas do trabalho coloquem na conta da minha teimosia. 

Agradeço especialmente à presença plena do meu companheiro Elias. O que seria 

desses dias sem o bálsamo das comidinhas feitas com afeto, a ordem de silêncio na casa, meu 

despertador pontual. Grata por seu amor e cumplicidade. Não, não fiz a maldade de fazê-lo ler 

o trabalho. A todos meus familiares por compreender minha ausência. Absolutamente o fazer 

científico é solitário, mas é coletivo. 

  

  

 

 
 



 

 

 

RESUMO 

Do ponto de vista político, os grandes eventos esportivos são vistos, historicamente, como 

uma forma de fortalecer a imagem institucional de um país e, em consequência, a 

popularidade de seus líderes. Porém, o que foi observado no Brasil no período entre as Copas 

das Confederações de 2013 e do Mundo de 2014 leva a outras conclusões. O objetivo deste 

estudo é analisar o impacto do apoio público à Copa do Mundo no Brasil sobre a popularidade 

do Governo Federal. As análises sugerem que a preparação do país para o evento colocou em 

evidência diversos problemas que elevaram a criticidade dos cidadãos diante das expectativas 

frustradas de melhorias em serviços públicos como saúde e educação, o que impactou 

diretamente na visão dos brasileiros sobre o evento e, em consequência, sobre a aprovação do 

Governo Federal. Com vozes amplificadas pela visibilidade mundial, em meio a um conjunto 

de manifestações pelo país, o campeonato da FIFA passou da ideia de “ópio do povo” para um 

símbolo catalisador de insatisfações da população. Desse modo, ao invés de ampliar, a Copa 

do Mundo colocou em risco a popularidade das autoridades políticas, especificamente, do 

Governo Federal que liderou o projeto. O olhar atento sobre dados de apoio à Copa do Mundo 

no Brasil e sua correlação com a aprovação do Governo Federal constitui em um caso a ser 

considerado na pesquisa sobre a relação entre opinião pública, megaeventos esportivos e 

popularidade governamental. 

 

ABSTRACT 

From the political point of view, big sports events are historically seen as a way to strengthen 

a country’s institutional image and, consequently, its leaders’ popularity. However, different 

conclusions were drawn based on what happened in Brazil during the 2013 Confederation 

Coup and the 2014 World Coup. The objective of this study is to analyze the influence of the 

public support to the World Cup in Brazil on the Federal Government evaluation and its 

popularity.  The analysis conducted suggests that citizens’ criticism growth and their 

frustration regarding future expectations about basic public services, such as health and 

education directly affected how Brazilian people saw those events as well as how they 

approve the Federal Government. With voices amplified by world-wide visibility, among 

many popular manifestations that spread throughout the country, the FIFA championship was 

seen as the “people’s opium” once it became a symbol of popular dissatisfaction. Instead of 

increasing popularity and facilitating electoral gains in 2014, the World Cup put the popularity 

of Brazilian political leaders at risk, more specifically the Federal Government that led the 

project.  The watchful eye on the support to the World Cup in Brazil and its correlation with 

the approval of the governments constitutes in a case to be considered in the research on the 

relation between public opinion, sport mega-events and governmental popularity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os impactos econômicos e sociais de megaeventos esportivos, como a Copa do 

Mundo e os Jogos Olímpicos, para os residentes dos países-sede têm sido objeto de diversos 

estudos nas mais variadas áreas da ciência, conforme verificaremos ao longo dessa 

investigação. Contudo, uma perspectiva ausente nessas vertentes de pesquisa é sobre o 

impacto dos megaeventos esportivos na popularidade dos dirigentes políticos dos países 

anfitriões. Nas atuais democracias liberais, em que medida sediar megaeventos esportivos 

pode colocar em risco a popularidade dos governantes? 

O caso brasileiro constitui-se em modelo fecundo para estudar essa relação. A análise 

de pesquisas de opinião pública, tanto direcionadas ao evento quanto ao governo federal, no 

período de preparação para a Copa do Mundo no Brasil, apontam para a necessidade de 

estudos mais aprofundados. O recorte proposto aqui está associado à observação empírica 

preliminar da correlação constante e persistente entre o apoio ao megaevento e o apoio ao 

governo federal no ano que antecedeu a Copa do Mundo de 2014 até o início do torneio.  

Desse modo, entre outros motivos, a pesquisa foi conduzida pela necessidade de 

investigar o fenômeno observado na opinião pública naquele período no Brasil. De forma 

geral justifica-se, sobretudo, pela abordagem inédita e relevante para estudos de ciência 

política.  

Observa-se que muitos países têm recusado a tarefa de sediar megaeventos esportivos, 

por exemplo, casos recentes como da Suécia que decidiu nas urnas, em 2013, não sediar os 

Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, e também em não se candidatar para receber os Jogos 

Olímpicos de 2026. Somam-se a esses, casos como das cidades de Boston (EUA), Roma 

(Itália) e Hamburgo (Alemanha) que recusaram os Jogos Olímpicos de 2024. O desgaste 

político frente à opinião pública dos residentes certamente está entre as desmotivações. 

Nem de longe é pretensão deste estudo exaurir as possibilidades dos impactos de 

megaeventos esportivos na parte política. Estamos certo que há um leque de abordagens que 

podem ajudar a compreender o objeto a partir da perspectiva do poder político em várias 

frentes. Isso porque, a preparação de um evento de amplitude como Copa não afeta apenas um 

ente federado, atinge líderes estaduais e municipais, e até mesmo outros poderes como o 

Legislativo.  
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Optamos pelo recorte da popularidade direcionada ao governo federal e/ou ao 

presidente da república, por ser o principal promotor do evento, nos quais se refletem ganhos 

e perdas. Além disso, pesquisas de opinião, as quais veremos posteriormente, revelaram que a 

população enxergava o governo federal como o principal responsável por praticamente todas 

as áreas de impacto do evento.  

Uma sequência de elementos positivos marcou o contexto da época em que o país se 

tornou sede da Copa. A Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) indicou o Brasil, 

em 2006, a candidatura única para sediar a Copa do Mundo de 2014, atendendo ao sistema de 

revezamento entre os continentes e não houve disputa, restando ao país consentir sobre os pré-

requisitos da Fifa.  

A escolha se deu em 2007, o Brasil receberia a Copa do Mundo de Futebol pela 

segunda vez na história, sendo a primeira em 1950. O anúncio oficial foi feito pela Federação 

Internacional de Futebol (Fifa) no dia 30 de outubro daquele ano. O então presidente do 

Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), contava na época com 

boa popularidade e respeito no cenário internacional. 

Naquele ano, o clima no Brasil era de otimismo. O Produto Interno Bruto (PIB) 

alcançou recorde de 6,1% de crescimento em 20071. O bom humor era incentivado pelo 

desempenho positivo na economia, ampliação de programas sociais, emprego crescente, e 

primeiro ano após a reeleição do ex-presidente Lula. Era um momento de euforia para os 

brasileiros, com a economia sob controle, consumo em alta e, consequentemente, altas 

expectativas para o futuro. 

Nos anos seguintes, o cenário de otimismo prosseguiu. Em outubro de 2009, o Brasil 

ganhou a disputa para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, concorrendo na reta 

final com Madrid, tendo deixado para trás Chicago e Tóquio na etapa anterior. No campo 

econômico, o país foi destaque internacional, sinalizando um cenário de grande otimismo.  

Nesse contexto favorável, a popularidade presidencial obteve êxito. Em dezembro de 

2010, a avaliação do governo federal chegou à marca histórica de 80% de ótimo/bom, e a 

aprovação do presidente alcançou 87%, conforme dados da série histórica do Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística em parceria com a Confederação Nacional da 

Indústria (Ibope/CNI). O PIB de 2010 alcançou recorde de 7,5% de crescimento. 

                                                           
1 IBGE. Sistema de Contas Nacionais – Brasil 2005-2007. Rio de Janeiro: IBGE. Coordenação de Contas 

Nacionais, 2009. 
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Em consequência, o ex-presidente Lula elegeu a primeira presidente mulher da 

história do Brasil, Dilma Rousseff, também do PT. A conjuntura parecia ideal para o país 

demonstrar seu valor, e fortalecer a imagem no cenário internacional, aproveitando a 

visibilidade de um megaevento esportivo de caráter mundial. A ideia de que o país estava nos 

trilhos de crescimento e que obteria ganhos em desenvolvimento com os megaeventos foi 

assimilada facilmente pelos brasileiros. 

 
Essa “oportunidade” foi de tal forma percebida pela população como realidade, e tão 

rapidamente capitalizada pelo governo como ganho político, que nas eleições de 

2008 e 2010 a aprovação ao Governo Lula estava diretamente vinculada à sua 

capacidade de trazer a bonança e a tranquilidade econômica ao país. (SILVA, 2014, 

p.53). 

 

Mas, o tempo passou. Se na época da escolha do Brasil para sediar o Mundial de 

futebol o governo Lula contava com um clima de confiança no desenvolvimento do país, 

ampla popularidade e boa avaliação do seu mandato, esse cenário era bem diferente em 2013. 

Os cidadãos, antes otimistas, agora se mostravam enraivecidos e desconfiados dos políticos, 

dos desperdícios e mau uso dos recursos públicos. Munidos de informações da imprensa 

nacional e internacional sobre as obras inconclusas para o evento, com gastos pouco 

transparentes, havia um clima de desconfiança, e frustração das expectativas.  

Essa mudança de humor não foi por acaso. Por um lado, o brasileiro já começava a 

sentir indiretamente, mesmo sem consciência da real situação, a retração em vista da 

expectativa criada sobre o ritmo crescente de desenvolvimento social e econômico. Embora o 

emprego continuasse em alta, o PIB de 2012 fechou com menos de 1% de crescimento2, bem 

inferior aos recordes dos anos anteriores. Por outro, com a aproximação do evento e obras 

atrasadas, o tema dos preparativos para a Copa passou a ser mais presente no dia a dia do 

brasileiro, e ocupar espaço no noticiário, superando questões de ordem puramente econômica 

que costumam dominar a pauta.  

Tais fatores, ao que parece, elevaram a atenção dos brasileiros para a Copa do Mundo 

no Brasil. Os investimentos para garantir o nível de qualidade que ficou popularmente 

conhecido como “Padrão Fifa”3, em detrimento da baixa qualidade dos serviços públicos, 

                                                           
2  OLIVON, Beatriz. PIB de 2012 é de 4,4 trilhões de reais, com aumento de 0,9%. 11 set 2013. Disponível em:  

https://goo.gl/5S7GfY 
3 SPORTV. Valcke desconversa, mas explica o que é padrão Fifa: 'Pedimos o melhor'. Rio de Janeiro. 26 de jun. 

2013 Disponível em : https://goo.gl/0wF2Sj 

https://goo.gl/0wF2Sj
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inspiraram sátiras em cartazes nos protestos de rua. Foi nesse clima que as manifestações 

eclodiram em todo o país, e de forma mais contundente na abertura da Copa das 

Confederações, realizada em 15 de junho de 2013. Sob vaias e protestos dentro e fora do 

Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, a presidente Dilma Rousseff declarou aberto o 

evento. 

Além da correlação que alguns grupos de manifestantes estabeleciam abertamente 

entre os problemas do país e os investimentos no megaevento, havia um fator muito 

importante a ser considerado: a visibilidade internacional como palco para expressar 

insatisfações. A Copa das Confederações, considerado um evento pré-Copa, foi claramente 

instrumentalizada para evidenciar ao mundo um conjunto de expectativas frustradas e 

expressão de raiva pela desconfiança e suspeitas de mau uso dos recursos públicos.  

Os motivos dos protestos eram variados. Mas, entre as demandas apareciam com 

frequência slogans como “O Gigante acordou”, “Não Vai ter Copa”, aparentemente uma 

forma de punição ao governo contra o que o público considerava como gastos elevados e 

suspeitas de corrupção, ou até mesmo pelas expectativas frustradas. O discurso da Copa como 

uma das responsáveis pela estagnação do país foi rapidamente assimilado entre as massas. 

Com toda a movimentação atípica no país, aumento do criticismo nas ruas, a ex-presidente 

Dilma Rousseff viu a popularidade de seu governo naufragar subitamente.  

Nas semanas que se seguiram à abertura da Copa das Confederações, houve queda 

abrupta de popularidade. Se no começo do ano o governo contava com razoável apoio 

popular, aproximadamente 65% de ótimo/bom, conforme média divulgada por diversos 

institutos de pesquisa, esse apoio declinou em mais da metade em junho de 2013, uma semana 

após a abertura da Copa das Confederações.  

As informações estatísticas sobre a popularidade serão discutidas em pormenores ao 

longo deste trabalho. Cabe salientar no momento que dados de fontes diversas demonstraram 

a queda acentuada da popularidade do governo federal a partir de meados de 2013 e também 

no apoio ao megaevento.  

Na pesquisa Ibope/CNI4, por exemplo, a aprovação sobre a maneira de governar da 

presidente alcançou 78% no final de 2012, passando a 79% em março de 2013 e declinou para 

                                                                                                                                                                                     
 
 
4 CNI – IBOPE. Avaliação de Governo. Série histórica. Brasília 2016.  
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45% em junho de 2013. Concomitante à queda de popularidade, outra pesquisa Ibope5 

mostrou que, em junho de 2013, o apoio dos brasileiros aos grandes eventos esportivos no 

país (Copa das Confederações, do Mundo e os Jogos Olímpicos) estava abaixo de 50%. 

Frente a esse novo contexto, o que era esperado em 2007 para ser um evento promotor 

das conquistas do governo, ao que parece, passou a ser símbolo de insatisfação coletiva. Da 

parte do governo, tornou-se motivo de preocupação sobre possíveis impactos na popularidade 

presidencial, principalmente em 2014, ano eleitoral.  

A compreensão dessa conjuntura política e social nos leva um passo adiante acerca do 

objetivo deste trabalho. Pretende-se verificar, a partir das mudanças na opinião pública entre 

2013 e 2014, as relações causais presentes na correlação entre os índices verificados no apoio 

à Copa do Mundo de 2014 e a popularidade presidencial e/ou governamental.  

A maior parte da literatura consolidada sobre popularidade presidencial enfatiza 

variáveis econômicas e, com menor importância, variáveis políticas. São escassos ou 

inexistentes os estudos que tentam explorar e explicar em que medida megaeventos esportivos 

impactam na aprovação presidencial. A princípio parece que eles não têm grande importância, 

mas observa-se que têm, porque governos investem muito neles, não apenas recursos 

econômicos, mas a própria imagem política ao definir o megaevento como uma ação de 

governo que implica em grande visibilidade. 

No primeiro capítulo Megaeventos esportivos: Por que sediá-los? Buscaremos traçar 

um panorama teórico para compreender em que medida os megaeventos esportivos se 

relacionam com a política. Primeiro, as explicações da história e sociologia dão conta da 

instrumentalização histórica dos eventos esportivos pelo status quo do poder governamental, 

sem perder de vista as representações do esporte no “imaginário coletivo”. Segundo, não há 

como prosseguir sem passar em revista a própria literatura acerca dos megaeventos 

esportivos, o que será feito no mesmo capítulo.  

 O segundo capítulo Determinantes de Popularidade será dedicado a estabelecer as 

bases para discussão sobre a aprovação presidencial. Sendo a literatura preponderantemente 

americana, consequentemente, as observações dessas determinantes abrangem uma visão 

próxima da cultura política americana. Não obstante esse fator, é possível tomar 

                                                           
5 IBOPE. Apoio aos grandes eventos esportivos no país divide opiniões. 26 de março 2013. Disp: 

https://goo.gl/Jnk2of 

 



14 

 

 

generalizações que podem ser contextualizadas e adaptadas ao modelo político brasileiro. 

Essa literatura está basicamente focada nos possíveis impactos das mudanças na economia e 

variações políticas sobre a avaliação de governo.  

  O principal desafio será tentar estabelecer a conexão teórica entre as determinantes de 

popularidade e megaeventos esportivos. Sob essa perspectiva, buscaremos na literatura 

algumas motivações que poderiam, teoricamente, explicar a correlação constante entre as 

variáveis de apoio popular à Copa e ao governo. Interessa particularmente ao nosso estudo a 

suposição de rally effects, ou seja, eventos específicos exercendo pressão sobre a 

popularidade em um determinado e limitado espaço de tempo. 

Ainda na parte teórica, exploraremos possíveis explicações dos motivos que levaram o 

tema da Copa a emergir como um catalisador de insatisfações populares entre junho de 2013 e 

o início do torneio em 2014.  Supomos que alguns fatores possam trazer luz a essa questão 

como os estudos sobre a avaliação de desempenho dos governos (ideia do cidadão-avaliador), 

sobre o aumento da criticidade dos cidadãos (expectativa x resultados), os níveis de (des) 

confiança nas instituições, e aqueles relativos efeitos de mídia priming. 

 No terceiro capítulo “Copa do Mundo e Avaliação de Governo”, destinado à parte 

empírica do trabalho, apresentaremos dados e testaremos a conexão entre as duas principais 

variáveis deste estudo - o apoio público para a realização da Copa do Mundo e o apoio ao 

Governo Federal6, com base em informações quantitativas e qualitativas da Secretaria de 

Comunicação da Presidência da República (Secom/PR).  

Na sequência, o esforço de análise se debruçará sobre a relação de causalidade da 

correlação entre o megaevento esportivo e o seu possível impacto popularidade do governo 

federal. Isso será possível à luz das explicações teóricas e de um conjunto de dados 

qualitativos, também da Secom/PR.   

  

 

 

 

 

                                                           
6Sempre que tratarmos de “Governo Federal” como uma variável empírica de teste, utilizaremos as iniciais 

maiúsculas.  
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CAPÍTULO 1 -  MEGAEVENTOS ESPORTIVOS: POR QUE SEDIÁ-LOS? 

 

As pesquisas empíricas sobre megaeventos esportivos estão preponderantemente 

situadas em pesquisas da área do turismo. No Brasil o tema entrou na pauta de estudos 

recentemente em decorrência da escolha do país para sediar tais eventos. A maioria trata do 

legado e impactos para os residentes, mas nenhuma sobre a relação entre os índices de 

aprovação presidencial e a avaliação do evento. A compreensão desses dois campos, que ora 

se interconectam, é imprescindível para entender como a passagem do esporte como o panis 

et circences (pão e circo) aos megaeventos mundiais impacta na relação do público com os 

megaeventos esportivos, e como a política se insere nessa relação. 

 

1.1 Futebol, Ópio do Povo? 

 

Foi-se a Copa? Não faz mal. 

Adeus chutes e sistemas. 

A gente pode, afinal, 

cuidar de nossos problemas. 

Faltou inflação de pontos? 

Perdura a inflação de fato. 

Deixaremos de ser tontos 

se chutarmos no alvo exato. 

O povo, noutro torneio, 

havendo tenacidade, 

ganhará, rijo, e de cheio, 

A Copa da Liberdade. 

(Publicado originalmente no Jornal do Brasil, 24/06/1978) 7 

 

É corrente ouvir no senso comum a expressão “ópio do povo” para adjetivar algum 

fenômeno por seu caráter de distração e alienação dos problemas sociais. A metáfora tem 

razão de ser. A substância viciante, considerada uma droga ilegal em diversos países, é 

extraída da papoula, planta bastante conhecida por seus efeitos sedativo e tranquilizante.  

 Do que se tem notícia, a expressão foi usada originalmente em alusão ao efeito da 

religião na sociedade, expressa exponencialmente no pensamento de Karl Marx, em sua obra 

“Crítica à filosofia de Hegel”, para explicar a capacidade abstrativa da religião. Na visão de 

Marx (2010, p.145), a “miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria 

real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de 

                                                           
7 Poesia resgatada no livro “Quando é dia de Futebol”, organizado por Luis Mauricio Graña Drummond e Pedro 

Augusto Graña Drummond 
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um mundo sem coração, assim como o espírito de estado de coisas embrutecidos. Ela é o ópio 

do povo”.  

O ópio seria, desse modo, o meio de esquecer-se do mundo vivido e transpor-se, 

metafisicamente, para o não vivido e almejado. Em outras palavras, o ópio é um elemento 

alienante da vida real. O termo vulgarizou-se sendo aplicado a diferentes situações. No Brasil 

serve, muitas vezes, de alcunha contra torcedores que em massa lotam os estádios, sendo o 

futebol considerado por alguns como o ópio do povo brasileiro. Mas, essa analogia não é 

consensual.  

Na perspectiva sociológica brasileira estudos do futebol têm relevância, há autores 

para defesa das diferentes visões. Roberto Ramos (1984, apud LOPES, 2014, p.1), por 

exemplo, argumenta que “o futebol mistifica a realidade, reduzindo a compreensão das 

condições materiais e sociais existentes”. Para outros autores, essa caracterização da massa de 

torcedores é um claro demarcador elitista de preconceito intelectual que divide as pessoas 

entre “alienados” e “não alienados” (LOPES, 2014). 

 A “imagem caricatural” do torcedor de futebol como um alienado dos problemas 

cotidianos foi corrente entre “intelectuais do século XX” (DE HOLLANDA, 2009, p.124). O 

argumento comum dessa abordagem, de acordo com o autor, é que as massas ocupantes dos 

estádios se constituíam em “presa fácil de políticos que se aproveitam da euforia coletiva para 

desviar a atenção popular” (id). 

 Lançando mão do debate público entre Oswald de Andrade e José Lins do Rego, 

Hollanda revela um pouco dessa tensão entre os intelectuais na história brasileira:  

 
Influenciado por suas leituras marxistas à época, Oswald vê o futebol como um novo 

“ópio do povo”, destinado a produzir mais alienação e passividade. Já o segundo 

(José Lins do Rego), representante do regionalismo nordestino, filiado por sua vez à 

tradição nacional-popular, defende o fenômeno futebolístico como uma legítima 

expressão da cultura do povo, manifestação capaz de congraçar os indivíduos e 

minimizar as distâncias sociais. (DE HOLLANDA, 2009, p.125) 

 

Na contramão do discurso da alienação, na década de 80, no clássico Futebol: ópio do 

povo ou drama de justiça social? Você tem cultura? Roberto DaMatta (1983) problematiza a 

questão. O autor busca na identidade e costumes dos brasileiros as razões para o fenômeno de 

massa do futebol, destacando inclusive as nuanças sociais, como a exclusão e desigualdade. O 

autor argumenta que, para além do reducionismo do “ópio do povo”, o futebol é algo mais 
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profundo e enredado na cultura social brasileira, é uma “máquina de socialização de pessoas” 

de um “um sistema altamente complexo de comunicação de valores essenciais” (Id, p.60)   

O futebol é, de fato, o ópio do povo? É uma discussão aberta a debates mais 

aprofundados. O que se tem como ponto de partida neste trabalho é que a perspectiva 

histórica do futebol como um “amansador” das massas foi desafiada nesses anos de 2013 e 

2014.  

A partir da abertura da Copa das Confederações – também citada por comentaristas 

como a  “Copa das manifestações” - até a efetiva realização do Mundial de 2014 será preciso 

repensar esse sentido. A versão do futebol como ópio é colocada em xeque diante de um 

público que, apesar da paixão pelo esporte, estava disposto a questionar a situação do país e 

os gastos envolvidos naquele megaevento mundial. 

Outro aspecto importante a ser considerado neste estudo é que a hegemonia do país no 

futebol pressupõe um ufanismo do brasileiro em relação ao esporte, representação reforçada 

pelos meios de comunicação, principalmente em época de evento. Contudo, essa relação 

cultural não parece significar, com igual intensidade, adesão às estruturas do mercado 

esportivo.  A mercantilização do esporte, como veremos, é algo recente na história mundial, e 

mais ainda no Brasil. 

Dados apresentados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) no estudo “mercado de 

consumo do futebol brasileiro”8, com objetivo de medir o grau de interesse e envolvimento no 

consumo de produtos do esporte apontam que 67,4% dizem “interessar-se muito pelo 

esporte”, mas apenas 3,9% assistiam aos jogos no Estádio.  

Essa observação é importante ao presente estudo porque nos ajuda a compreender o 

comportamento da opinião pública no período que antecedeu a Copa de 2014 no Brasil. 

Embora o brasileiro seja predominantemente apaixonado pelo futebol, isso não significa, por 

exemplo, apoiar investimentos em estádios em detrimento da qualidade de serviços públicos 

básicos.  

Não há dúvida que o país é uma potência no futebol, mas o comprometimento do 

torcedor com as estruturas que movem o mercado do esporte deve ser melhor investigado. 

Aparentemente, havia um sentimento de frustração com serviços públicos que se misturavam 

                                                           
8 SPC. Mercado de Consumo do Futebol Brasileiro. Brasil. Set. 2016. Disp: https://goo.gl/uo0V3J 
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com as expectativas para o Mundial, a insatisfação com o discurso do “Padrão Fifa”9 colocou 

em evidência problemas históricos de serviços básicos precários no país. Ou seja, mesmo 

grande parte gostando de futebol, as questões colocadas pela realização e preparação da Copa 

no país ganharam significância para além do esporte em si. 

Isso também tem a ver com o que buscaremos compreender nas próximas linhas: os 

limites entre o evento esportivo como ópio ou como o estopim de expectativas frustradas. Por 

trás da transformação histórica dos megaeventos esportivos há algo mais que precisa ser 

estudado. Ao longo das últimas décadas, os megaeventos esportivos tornaram-se estruturas 

independentes das vitórias em campo, verdadeiras indústrias do entretenimento. 

 

 

1.2 Esporte e política: Do panis et circences ao megaevento esportivo 

internacional 

 

Sendo os atuais eventos esportivos parte do que Hobsbawm e Ranger (1990) 

chamaram de “invenção das tradições” criadas para incutir, entre outros, as crenças e valores 

do Estado-nação no imaginário popular, os governos continuam investindo recursos materiais 

e imateriais nessa empreitada como algo promissor para ganhos em popularidade. Não restam 

dúvidas de que os grandes eventos esportivos são importantes econômica e comercialmente. 

Mas a relação desses eventos, na contemporaneidade, com a popularidade governamental 

ainda é pouco explorada. 

 Certamente não é por falta de relevância do tema. A relação entre a política e o esporte 

se confunde com a própria história da civilização. Essa prática vem desde a Grécia antiga, 

quando os Jogos Olímpicos se faziam reflexo da intensa militarização, com grande caráter 

religioso. Na Roma antiga os “Jogos Públicos” ficaram conhecidos especialmente por serem 

instrumento da política alienante do “pão e circo” (panis et circences), iniciada pelo 

imperador Otávio Augusto (SIGOLI, JUNIOR, 2004). 

                                                           
9 Padrão Fifa foi uma expressão que ficou popular nas manifestações de 2013 para mostrar o padrão que 
gostariam também no serviço público. As responsabilidades da Fifa estão expressas na lei federal 12.663/2012 
Fonte: https://goo.gl/7cFS52 
 

https://goo.gl/7cFS52
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Conforme as narrativas tradicionais da história, diante das tensões sociais que se 

acumulavam em Roma, imperadores e senadores arrefeciam os humores da população 

distribuindo pedaços de pão, enquanto assistiam gladiadores em disputas acirradas na arena 

do Coliseu. Faversani (2000, p.82), contudo, confronta esse pensamento clássico, de massa 

dominada pelos espetáculos, no que ele chama de “falsa versão” da história. Para ele, essa 

visão do pão e circo se deu somente “por uma atribuição exclusivista do 'fazer a história’ às 

elites” (id).  

Essa “falsa versão”, em certa medida, levou à compreensão superficial do que ocorreu 

na Roma antiga, argumentou o autor. Após intenso trabalho de prospecção nos dados que, 

comumente, justificam a afirmativa do panis et circences como elemento eficiente de 

manipulação dos pobres, Faversani (2000, p.86) desconstrói em certa medida o axioma:   

 
A plebe era um grupo socioeconômico ativo, que lutava por sua sobrevivência e 

criava alternativas próprias de vida social. Não era um mero parasita do Estado e dos 

poderosos, satisfeito com os oferecimentos de Pão e Circo, que supostamente seriam 

suficientes, tanto um, quanto o outro.  
 

À parte as controvérsias entre os efeitos de resistência ou submissão ao “pão e circo” 

na Roma antiga, a instrumentalização dos espetáculos esportivos para fins políticos é um fato 

observado em vários contextos, em diferentes épocas. Seja na Itália de Mussolini (Copa do 

Mundo de 1934), ou Alemanha de Hitler (Jogos Olímpicos de Berlim de 1936), os eventos 

esportivos constituíram-se em poderosos instrumentos de propaganda de regime 

(AGOSTINO, 2002).  

Ainda no rol de exemplos, em plena Guerra Fria, a Alemanha Ocidental sediou a Copa 

do Mundo de 1974. Na ocasião disputou jogo histórico com a Alemanha Oriental. A partida, 

para além do espetáculo em campo, foi uma simbólica demonstração de força entre o 

Ocidente e Oriente, refletindo o mapa geopolítico da época que dividia o mundo entre 

comunistas e capitalistas.  

As tensões não pararam por aí. Na década de 80, foi a vez das Olimpíadas de Moscou. 

Após ser anunciada sede dos jogos, enquanto se preparava para colocar em evidência a força 

do regime comunista, a Rússia sofreu boicote de 61 países que atenderam apelos dos Estados 

Unidos da América (EUA), em meio aos meandros do iminente conflito bélico. A reação russa 
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veio nos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 1984, com o boicote da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) e do bloco comunista ao evento10.  

Na América Latina, a correlação entre esporte e poder político foi, notadamente, 

evidenciada nos regimes autoritários. Para defender esse argumento, Drumond (2009) toma 

como ponto de partida o início da Era Vargas no Brasil (1930-1945) e os mandatos iniciais de 

Juan Domingos Perón na Argentina (1946-1955). Ambos buscaram nos eventos desportivos a 

reafirmação de valores do Estado-nação, de coesão e identidade nacional e, 

consequentemente, da propaganda do regime. Maurício Drumond concluiu em suas pesquisas 

que “o esporte foi sem dúvida um elemento significativo na formação de novas identidades 

nacionais forjadas durante esses governos” 11. 

Contudo, a partir das últimas décadas a instrumentalização dos eventos esportivos no 

campo da política parece disputar espaço, em uma nova configuração, com os objetivos das 

corporações comerciais e midiáticas. Isto é, não está mais restrito apenas aos interesses da 

propaganda política.  

Isso implica em uma transformação no conjunto de agentes promotores dos 

megaeventos que passam a incluir, além do tradicional interesse político, grandes corporações 

comerciais, meios de comunicação e a própria relação dos cidadãos com esses eventos que 

extrapola a disputa dos jogos em campo. 

 

1.2.1 Megaeventos esportivos contemporâneos 

 

Desde a década de 80 alguns autores já tratavam os grandes eventos dentro dessa nova 

ótica de mobilização de audiência e capital, considerando-os como capazes de concentrar a 

atenção nacional e internacional sobre a cidade anfitriã, como propulsores de turismo e renda. 

É o caso de Ritchie (1984) que, inicialmente, os identificou como hallmark events, ou seja, 

“eventos marcantes que ocorrem dentro de um tempo limitado, com um volume considerável 

                                                           
10 ALCÂNTARA, Helio. Memória do Esporte Olímpico Brasileiro. Brasil. Março de 2013 Disp: 
https://goo.gl/S1TdUM 
11  Trecho retirado da entrevista do autor ao IHU On-Line “Paixão nacional. O esporte como propaganda 

política nos governos Vargas e Perón. Entrevista especial com Mauricio Drumond” disponível em: 

https://goo.gl/V578f1  
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de participantes, e potencial de aumentar, entre outras coisas, a rentabilidade de um destino 

turístico” (apud, KIM et al., 2006, p.86)12.  

Entre as conceituações mais aceitas está de Roche (2000, p.1), para o qual megaevento 

é tratado na perspectiva da relação entre esporte, mídia e globalização. Esses seriam “eventos 

de larga escala cultural (incluindo comerciais e esportivos) que tem uma característica 

dramática, apelo popular massivo e significância internacional”. Outros pesquisadores como 

John Horne e Wolfram Manzenreiter (2006) seguem raciocínio semelhante e identificaram 

megaeventos como materializações da representação da sociedade moderna. 

A utilização do termo megaevento esportivo, propriamente dito, dentro dos moldes 

atuais se dá, sobretudo, a partir do final da década de 80 e inícios dos anos 90, quando 

aumenta também o interesse de grandes corporações comerciais pelo potencial de atração 

desses espetáculos (DACOSTA et al, 2015). Isso fica explícito na interpretação de Horne e 

Manzenreiter (2006), para os quais os modernos eventos esportivos de grande escala 

cresceram na lógica da modernidade capitalista. 

 Horne e Manzenreiter (2006) argumentam que três fenômenos propiciaram essa 

transformação dos antigos eventos esportivos em megaeventos planetários atuais: 1) O 

desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação de massa, com audiências globais e 

os vultosos valores envolvidos no direito de transmissão; 2) A transformação do desporto em 

um produto de mercado e marketing com direitos de patrocínio e exclusividade na exposição 

de marcas para a grande audiência global; 3) Além disso, megaeventos esportivos são 

oportunidades de promover o turismo do país sede.  

Conforme assinalam Sigoli e Júnior (2004, p.111), “com o desenvolvimento da mídia, 

o esporte foi englobado pelas estruturas econômicas do mundo capitalista e tornou-se uma 

mercadoria da indústria cultural”. Isto é, na contemporaneidade, o esporte foi absorvido pelas 

estruturas da economia de mercado, servindo a interesses de corporações transnacionais que 

ditam as regras.  

Nesse sentido, Sigoli e Júnior (2004) defendem que houve um processo de 

transposição do evento esportivo enquanto uma manifestação cultural - antes patrocinada 

pelos governos em nome dos valores do Estado-nação - para as atuais estruturas de 

                                                           
12 Todos os trechos traduzidos neste trabalho, quando não retirados de obras na versão em português, foram 

traduzidos por nós 
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megaeventos que continuam a ser patrocinadas pelos governos, mas agora em nome de nutrir 

a lógica do capital.  

Na conclusão de Malfas et al. (2004) o próprio status de “megaevento” torna claro que 

benefícios econômicos são o primeiro motivo para todos os interessados em realizá-lo, seja o 

governo local visando o desenvolvimento da sua região, seja na atração de publicidade pelos 

patrocinadores. Portanto, destaca Malfas et al:  

 
Apesar das críticas generalizadas que cercam a instituição dos Jogos Olímpicos, que 

principalmente desafiam a conexão entre as ideias do Olimpismo e da natureza 

contemporânea de evento, os Jogos crescem continuamente em magnitude e 

significado. (2004, p.218) 

 

Apesar dessa mudança de configuração no caráter dos eventos esportivos, da 

independência institucional, eles continuaram por muito tempo a ser objeto de disputa entre 

governos para ter a vez de sediá-los. Se por um lado, os benefícios econômicos são o primeiro 

motivo para receber um megaevento esportivo, por outro, Sigoli e Júnior (2004) acrescentam 

que os governos continuam a investir nessa empreitada pela facilidade de instrumentalizá-lo 

institucionalmente.  

Conforme argumenta Jay Coakley (2009, apud DE SOUZA, 2013) os políticos se 

envolvem na organização desses eventos pela oportunidade de ganhos na melhoria da imagem 

política perante o público. Além disso, buscam desenvolver relações públicas com autoridades 

esportivas, e a rede de parceiros que integra organizações comerciais, mídia e outros. Esse 

envolvimento pode ser em seu próprio favor, ou de aliados (empresários, o Comitê olímpico, 

a FIFA, segmentos da mídia, etc.).  

Por outro lado, o argumento para promover a aceitação pública e convencimento dos 

residentes tem se pautado, sobretudo, na razão econômica de atrair desenvolvimento, e deixar 

legado aos residentes. Com ampla exposição midiática global, o país se torna vitrine, e uma 

boa performance teria a vantagem de fortalecer a imagem no cenário internacional. Não à toa, 

os emergentes BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) estão na lista dos que 

sediaram e sediarão os mundiais de futebol e olímpicos. O desempenho satisfatório na gestão 

do evento teria o caráter de se impactar, estrategicamente, na imagem pública do país, com 

vistas a atrair novos investimentos e confiança econômica. 

Sediar com sucesso um megaevento esportivo pode, desse modo, ter importantes 

ganhos para a imagem pública do país e, em consequência, do mandatário. Por isso mesmo, 
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os governos tentam vender positivamente esses eventos, porque investem imagem e recursos, 

a fim de maximizar dividendos em popularidade. Um dos objetivos é tentar passar imagem 

positiva. 

Visto dessa forma, a busca pela conquista e manutenção do poder político envolve 

uma gama complexa de atores auto interessados (mídia, empresários, entidades promotoras do 

esporte etc.) a qual o governo deve atender, incluindo os próprios cidadãos. É possível 

deduzir, a partir disso, que a realização de megaeventos esportivos na contemporaneidade 

atende a uma série de interesses políticos, sociais e econômicos que direta ou indiretamente 

impactam no Governo local e/ou nacional.  

A relação política entre megaeventos esportivos e a popularidade aparece, desse modo, 

como um ponto chave a ser explorado. Contudo, antes de prosseguir nessa linha, será preciso 

compreender como a opinião pública se comporta nessa configuração contemporânea dos 

megaeventos esportivos. Ao que parece, a população residente do país anfitrião requer mais 

do que discurso para sediá-los. Nesse ponto, se insere a discussão do legado e a perspectiva 

do olhar do cidadão para esses eventos. 

 

1.3 Megaeventos e o legado: Cidadãos residentes  

 

Se por um lado os governos buscam maximizar resultados políticos positivos na 

realização de megaeventos esportivos, por outro, os cidadãos residentes se ancoram na 

promessa de que os gastos públicos serão revertidos em legados para seu país. O discurso que 

engendra a aceitação do público residente se conforma na promessa do legado. Estabelece-se, 

desse modo, uma relação de troca. Essa perspectiva do legado surge como uma importante 

área de pesquisa que tem sido objeto de estudos em diversos campos do conhecimento. 

Para Tavares (2011 p.18) os governos justificam o desejo de sediar os jogos por causa 

do potencial de deixar resultados em diversas áreas – econômica, urbanística, ambiental, 

esportiva etc. “Este conjunto de fatos faz com que a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos 

Olímpicos engendrem inversões financeiras, interesses públicos e privados, impactos sociais e 

audiência global não alcançáveis por nenhum outro evento conhecido”.  

Toledo, Grix e Bega (2015, p.22) identificaram na literatura cinco categorias de 

legados: 
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(I) Megaeventos esportivos podem inspirar as massas, incluindo os jovens, a praticar 

esporte ou outra forma de atividade física, de modo a aprimorar a saúde; 

(II) Esses eventos são economicamente lucrativos, trazendo oportunidades para, 

entre outros aspectos, incrementar o turismo no país/cidade-sede; 

(III) Megaeventos esportivos engendram um “fator de bem-estar” entre os cidadãos, 

de forma a produzir efeitos para o bem-estar geral da população no país em que o 

evento se realiza; 

(IV) A organização dos megaeventos acelera muito da regeneração urbana 

demandada pela cidade-sede, aprimorando a sociedade e incluindo as cidades no 

mapa; 

(v) Megaeventos esportivos trazem benefícios para a imagem do país, uma vez que a 

exposição internacional gera um incremento do prestígio internacional, ou seja, 

alteram positivamente o modo como o país/cidade-sede e sua população são vistos 

por outros Estados ou pelo público estrangeiro. 

 

Sob outra perspectiva, conformando uma visão crítica acerca do legado, Horne e 

Manzenreiter (2006) constatam que, na prática, políticos e meios de comunicação se 

concentram no entusiasmo dos desenvolvedores, proprietários e consumidores de classe 

média, deixando de lado o real interesse da população em geral.  

Assim, não obstante os possíveis benefícios, o discurso do legado nem sempre se 

mantém de pé na percepção pública frente aos inúmeros problemas que são colocados em 

evidência durante a preparação para os jogos. “Os efeitos positivos de desenvolvimento 

regional, tipicamente muito alardeado pelos promotores do evento para ganhar aceitação 

política, muitas vezes, não são mensuráveis, são insignificantes ou mesmo negativos” 

(FLYVBJERG et al, 2003, p.4). 

No caso brasileiro, o tema ganhou importância a partir da inserção do Brasil na rota 

dos grandes eventos esportivos, com as escolhas para sediar a Copa do Mundo de 2014 e os 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Em vários campos de estudos – geografia, 

sociologia urbana, economia – conforme argumenta Costa (2013), têm se desenvolvido uma 

literatura mais crítica sobre as promessas e legados de megaeventos esportivos.  

Costa (2013 p.169) destaca que o país anfitrião sofre impactos não só positivos, mas a 

decisão de sediá-los “traz consigo inúmeros problemas sociais e econômicos assim como o 

risco de aumentar os níveis de desigualdade socioeconômica e espacial das e nas cidades 

anfitriãs”. A autora foca no caso do Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

2016, além de ter sido uma das anfitriãs da Copa.  

Foram vários os problemas apontados por Costa (2013), ela chama atenção para a falta 

de transparência dos projetos e, principalmente, aos gastos que aumentaram rapidamente. 

Destacou, ainda, os frequentes atentados aos direitos humanos, a exemplo da remoção e 
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despejo de moradores de muitas comunidades pobres. Tudo isso na lógica do “é preciso 

fazer”, em detrimento das populações mais pobres, para preparar o Rio de Janeiro rumo aos 

megaeventos esportivos projetados.  

De forma geral, mesmo nas edições realizadas em outros países, os impactos social e 

ambiental dos jogos nas cidades-sede aparecem como pauta de pesquisa recorrente, 

especialmente na área do turismo. Para além da questão do legado puramente econômico, 

muitos pesquisadores desse campo têm elegido a opinião pública como objeto de investigação 

porque identificaram que os impactos em diversas áreas, e não só econômica, também 

importam.  

As teorias de troca social são as mais comuns nos estudos do turismo (RITCHIE, 

2010). Essas explicações assumem que os indivíduos avaliam as recompensas e custos 

esperados a partir de um cálculo de troca direto e objetivo. Contudo, Ritchie (2010) defende 

que elas não são as mais apropriadas para compreender o fenômeno da opinião pública para 

os megaeventos. Eles propõem, então, usando os argumentos de Pearce et al. (1996, apud 

RITCHIE, 2010, p. 204), que sejam utilizadas as teorias de representação como a melhor 

maneira de visualizar e compreender atitudes dos moradores:  

 

Esta teoria sugere que os residentes têm representações do turismo que sustentam 

suas percepções de impactos, formadas por experiências diretas, interação social e 

outras fontes de informação, tais como os meios de comunicação. A mídia pode 

desempenhar um papel importante na divulgação de informações e atuando como 

líderes de opinião, influenciar representações dos moradores. Essas representações 

são resistentes à mudança.  

 

De maneira geral, o apoio do público aos megaeventos esportivos aparece como uma 

preocupação que não deve ser deixada de lado no planejamento. Prayag et al. (2012), por 

exemplo, ao estudar os Jogos Olímpicos 2012 em Londres, demonstram como as percepções 

dos impactos ambientais e socioculturais são também importantes ao lado dos legados mais 

lembrados que são os econômicos. 

Eles fracionam a percepção pública em três categorias subdividas em resultantes 

positivas e negativas: Impactos sociocultural, ambiental e econômico. Em seguida, avaliaram 

como essas variáveis de percepção influenciam de forma diferente sobre e a atitude geral do 

público e no apoio ao evento. O argumento de Prayag et al. (2012) conduz à conclusão de que 

o apoio a megaeventos esportivos não se dá em uma relação uniforme e direta entre a 
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percepção do legado e o apoio geral, essa percepção é mediada por outras variáveis de 

impacto.  

O fenômeno, para os autores, é melhor compreendido quando se toma a percepção de 

um conjunto de valores acerca de temas relevantes e verifica-se separadamente como cada um 

influencia no apoio geral. Por isso, sugerem os autores, a abertura da consulta e participação 

popular nos preparativos seria uma forma de amenizar percepções negativas. 

Essa perspectiva da opinião pública sobre o legado, que vai além dos impactos 

turísticos e econômicos, também pode ser vista em Ritchie (2010). Para ele, a compreensão da 

dimensão social de sediar um megaevento esportivo é crucial no desenvolvimento do apoio 

local para a realização de tais eventos. O foco da pesquisa está na capacidade dos meios de 

comunicação na formação de percepções dos moradores e no apoio a megaeventos esportivos 

globais. Seu trunfo é buscar compreender em que medida essa influência da mídia e outros 

conjuntos de valores podem mudar a percepção dos residentes ao longo do tempo tanto em 

nível nacional como local nas cidades-sede. 

Por tudo isso, a percepção dos residentes para o legado, tanto antes quanto depois do 

evento, tornou-se elementar nas diversas pesquisas de opinião pública sobre megaeventos 

esportivos. A partir das considerações de diversos autores nota-se que a percepção do público 

para o evento está ancorada na ideia do legado, que pode assumir diversas facetas a depender 

do tipo de interações e expectativas da comunidade local. O conjunto de crenças e valores é, 

assim, crucial para entender o que realmente a comunidade espera, e isso nem sempre está em 

consonância com discurso e prática dos organizadores.  

 

 

1.3.1 África do Sul: Lições para o Brasil? 

 

A realização de megaeventos esportivos em países como Brasil e África do Sul, com 

problemas sociais e econômicos tão acentuados, é uma amostra dos impactos significativos 

que o megaevento esportivo pode trazer, e como isso se reflete na opinião pública. Nota-se 

que os governos investem grande esforço não apenas de recursos públicos, mas, sobretudo, de 

sua imagem política. O custo e o risco, ao que parece, tornam-se mais elevados em países com 

problemas sociais e econômicos latentes. 
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Ambos Brasil e África do Sul, ressalvadas as marcantes diferenças, enfrentam 

problemas semelhantes como a profunda desigualdade econômica, pobreza, desemprego, 

violência, problemas ambientais, carência de infraestrutura e serviços básicos. No ranking do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2015 o Brasil apareceu em 75º, já a África do 

Sul ficou na 116ª colocação. 

Semelhante ao caso brasileiro, as expectativas dos sul-africanos eram imensas no pré-

Copa13. As promessas foram igualmente superestimadas no discurso dos organizadores. Após 

a escolha do país, em 2004, para ser anfitrião do evento os residentes ansiavam por mais 

empregos, fortalecimento econômico, aumento da riqueza do país, melhoria na infraestrutura, 

aumento exponencial do turismo, entre outros.  

Além do legado material e econômico, o discurso público dos organizadores foi 

ancorado no legado intangível, ou seja, a promessa de mudança de percepção do mundo em 

relação à África. A exemplo do Rubgy, o Mundial de futebol seria, assim, a arena para 

desconstrução das desigualdades e do racismo que marcam a história do continente.  

Contudo, nessa relação expectativa versus resultado abriu-se um vácuo. Nesse sentido, 

a organização alemã Henrich Böll Foundation produziu a obra “Copa para quem e para quê?” 

(2014), organizada por Marilene de Paula e Dawid Danilo Bartelt. Os pesquisadores 

detectaram que o custo para sediar o espetáculo futebolístico na África do Sul saltou dos 

iniciais 17 bilhões de randes (moeda sul-africana, aproximadamente US$ 2,2 bilhões14) para 

40 bilhões de randes (cerca de US$ 5,2 bilhões) ao fim do evento (id, p.91). Segundo a 

pesquisa, essas questões foram abafadas na imprensa, predominando o discurso do orgulho 

nacional. 

No mesmo estudo, Burocco (2014) apresenta uma diversidade de impactos negativos e 

de custos da realização do evento na África. Entre eles, o endividamento público e os vultosos 

valores destinados à construção de estádios com recursos públicos, que se tornaram obras 

obsoletas, verdadeiros “elefantes brancos”, com altos custos de manutenção. Além disso, a 

autora destacou impactos sociais como as violações de direitos humanos como a remoção de 

                                                           
13 O Documentário “The Day After”, gravado em 2010, registra a expectativa dos sul africanos com a Copa de 

2010. Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=XuvYUoO8GAU 

 
14 Conversão feita no site: http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp . Sendo as taxas:  

1 RANDE/AFRICA SUL/ZAR (785) = 0,1314544 DOLAR DOS EUA/USD (220) 

1 DOLAR DOS EUA/USD (220) = 7,6072007 RANDE/AFRICA SUL/ZAR (785) 

https://www.youtube.com/watch?v=XuvYUoO8GAU
http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp
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famílias de suas casas na Cidade do Cabo, Durban e Johannesburgo, e a violência policial nas 

manifestações de rua.  

De acordo com dados oficiais reproduzidos no mesmo levantamento, a Fifa, mesmo 

sendo uma associação sem fins lucrativos, angariou R$ 7 bilhões na África do Sul, frente a R$ 

4,4 bilhões da edição anterior, na Alemanha. O setor privado também obteve grandes lucros. 

Enquanto na Alemanha 37% dos estádios foram construídos com recursos públicos, na África 

a participação do dinheiro público chegou a 100% e no Brasil 90,3% (PAULA, BARTELT, 

2014). 

No campo do emprego restou aos trabalhadores a precarização das relações de 

trabalho na construção civil e o desrespeito aos comerciantes informais que passaram a ser 

obrigados a venderem, ao invés de seus manufaturados, produtos da Fifa (BUROCCO,2014). 

E no fim, os lucros sobre o evento também não integraram o legado dos residentes dos jogos. 

 

Foram vários os estudos explorando os impactos da Copa na África. Entre os mais 

importantes está o trabalho do pesquisador sul-africano Eddie Cottle – um dos protagonistas 

da luta dos trabalhadores da construção na Copa de 2010. Em parceria com outros doze 

pesquisadores, ele investigou os bastidores sobre a movimentação financeira e negócios que 

envolveram o Mundial de 2010, resultando na obra South Africa's World Cup: A Legacy for 

Whom? (2010). 

Os pesquisadores detectaram duas formas principais de investimentos públicos na 

Copa de 2010: 1) aqueles que cobriram a logística de gestão do evento e; 2) os custos 

relacionados com investimentos em estádios e outras infraestruturas. Segundo Cottle (2010), 

o uso do dinheiro público foi legitimado pelo governo no discurso do legado. Mas, ao 

contrário do que era esperado, a Copa na África deixou um impacto consideravelmente 

negativo, com elevados níveis de endividamento público e individual.   

 
Os benefícios tangíveis da Copa do Mundo têm sido muito exagerados para 

legitimar um grande saque e especulação pela FIFA, e seus parceiros comerciais e 

capitalistas monopolistas locais. Agora podemos ver claramente que enquanto as 

estimativas criadas originalmente, em 2003, que prometeu que a África do Sul 

poderia hospedar o evento com "mínimos custos tangíveis" envolvidos, e com 

"significativos” benefícios diretos, o resultado, na realidade, é o contrário. 

(COTTLE, 2010, p.12) 
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A versão brasileira da obra, Copa do Mundo da África do Sul: um legado para quem?, 

feita em parceria com o Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina (IELA-UFSC), traz dados mais atualizados. Em seu artigo, que integra o 

estudo, McKinley (2014) ressalta que após a escolha para cidade anfitriã, o governo sul-

africano se viu obrigado a aceitar as dezessete garantias contratuais para sediar a Copa Fifa 

em 2010, sem que o governo sequer tenha tido condições de negociá-las em favor de seu país. 

Essas garantias estão descritas no Bid Book15 da Copa de 2010 

 
Tais garantias, elaboradas pelo próprio Comitê Executivo da Fifa, dão as bases 

legais, financeiras, organizacionais e de infraestrutura sobre as quais a Copa do 

Mundo da Fifa é construída e realizada. Elas são, portanto, essenciais para garantir o 

direito de propriedade da Fifa de beneficiar-se do evento principal em várias frentes 

(Id, p.64) 

 

Conforme aponta Mckinley (2014), todo o processo na África do Sul foi feito de 

forma confidencial, sem que a opinião pública tenha tido qualquer participação no que foi pré-

acordado para que o país fosse sede do evento. Segundo o autor, “nem um simples sul-

africano tinha ideia de que o seu governo havia concordado com tais coisas” (id, p.64) e 

continua:  

 
Entre essas garantias estão: 

- Reconhecer incondicionalmente [...]uma propriedade legal e vantajosa da FIFA de 

todos os direitos de transmissão, marcas e outros direitos de propriedade intelectual 

[...] aprovar leis especiais para evitar marketing oportunista [...] e proporcionar à 

FIFA apoio de autoridades competentes, tais como a polícia e alfândega, para 

auxiliar na proteção dos direitos de marketing e da transmissão; 

 

- Ter toda uma infraestrutura nacional necessária em aeroporto ferrovias e estradas o 

oferecer um sistema de transporte eficiente [...] 

 

- Garantir que não há proibições ou restrições legais venda ou distribuição de 

produtos comerciais afiliados [...] para uma Copa do Mundo FIFA 2010;  

 

- Indenizar a FIFA, defender e proteger os danos contra todos os procedimentos, 

reclamações ou custos relacionados que possa estar sujeito ou que possa sofrer ou 

ser ameaçada de, por terceiros contra um FIFA 

 

- Proporcionar, sem custos para os usuários, toda a infraestrutura de 

telecomunicações [...] de acordo com as exigências especiais que a FIFA determina 

de tempo em tempo; 

 

                                                           
15 Dossiê com informações técnicas e compromissos assumidos com exigências da Fifa 
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- Não impor qualquer tipo de impostos, obrigações ou outras contribuições à FIFA, 

às suas subsidiarias, à delegação e emissora-sede. Eles têm de ser tratadas como 

pessoas / entidades isentas de impostos;  

 

- Se exigido pela lei local, permissões de trabalho serão emitidas para a deleção da 

FIFA e todos os seus parceiros / detentores de direitos comerciais e de mídia. 

Legislações trabalhistas que restringem estas pessoas de desempenharem suas 

funções devem ser suspensas durante a sua estada. 

 

- Importação e exportação irrestrita de todas as moedas internacionais para e dos 

países bem como a troca de moedas em dólares americanos, euros ou francos suíços; 

- Decretar leis que congelem os preços dos hotéis para a delegação da FIFA, os 

representantes comerciais dos afiliados FIFA, a emissora-sede e a mídia credenciada 

a partir de 1o de janeiro de 2010 [...] e que os preços de hotéis para uma delegação 

da FIFA são 20% menores do que o valor Congelado [...] sem estadia mínima. (Id, 

pag. 64 e 65) 

 

Além das discussões sobre o legado, as denúncias de corrupção marcaram a Copa da 

África. Taal (2014) identificou que as grandes empresas do setor de construção foram as 

grandes beneficiadas. Segundo ela, o conluio de cinco empresas (Aveng, Murray & Roberts, 

Group Five, Wilson Bayly Holmes-Ovcon e a Basil Read) elevou o custo na construção dos 

estádios e aumentou mais de mil por cento em relação à estimativa inicial.  

Os gastos estimados inicialmente eram de 1,5 bilhão de randes na construção dos 

estádios. Contudo, no final subiram para 17,4 bilhões de randes, aumento de 1.008% (id, 

p.132). Essas empresas foram, posteriormente, investigadas por práticas anticoncorrenciais e 

fixação de preços que propiciou ganhos acima do normal.  

 

A espoliação desenfreada dos recursos públicos por empresas privadas que alegam 

serem incapazes tanto de cumprir os orçamentos de projetos quanto as demandas dos 

trabalhadores por um salário decente, e ainda relatar booms de lucros para 

recompensar os acionistas e pagar bônus aos executivos como recompensa, responde 

de forma muita clara a questão de interesses de quem foram atendidos e continuam a 

serem servidos quando interesses privados e estrangeiros, se associados a FIFA, 

turistas ou empresas de investimentos, são colocados acima dos interesses do sul 

africano comum. (TAAL, 2014, p.139) 

 

Cottle (2014) traz, adicionalmente, dados preliminares sobre a cartelização nas obras 

para a Copa de 2014 no Brasil. Ao traçar uma radiografia da situação em 2012, ele aponta 

para irregularidades praticadas pelas empresas contratadas para execução de obras da Copa, 

sendo as principais – Odebrecht, Andrade Gutierrez, Galvão Engenharia e OAS 

empreendimentos. Entre essas irregularidades estavam o atraso nas etapas de execução das 

obras, provocando uma situação de emergência forçada e elevando valores. 
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Em maio de 2012 somente 25% dos projetos de transporte para a Copa haviam 

completado o processo de licitação; e no final do mesmo mês, 41% das obras para a 

Copa do Mundo ainda não haviam sido iniciadas. O setor de construção tem que 

concluir a construção de 13 aeroportos, 7 portos e 37 projetos de transporte, e ainda 

construir e reformar 12 estádios para a Copa do Mundo de 2014. Este setor emprega 

2,5 milhões de trabalhadores formais e as estimativas mostram que existem 1,5 

milhão de trabalhadores informais. O atraso contribuiu para o aumento da taxa de 

desemprego no Brasil que foi de 5,60% em fevereiro de 2013 (COTTLE, 2014, 

p.20) 

 

Com base nessa situação de emergência, de acordo com Cottle (2014), o Governo 

Federal mudou seus procedimentos na aprovação dos projetos para o evento, colocando-os em 

grau de “excepcionalidade” à lei de licitações, dando margem para irregularidades futuras. 

Segundo ele, as empresas de construção usariam “de forma oportuna essa situação a seu favor 

para fixar os custos das licitações oficiais acima do seu valor, resultando em gastos excessivos 

que terão de ser pagos pelo governo brasileiro e fundos públicos” (id, p.22). 

A história do Mundial na África constitui-se, assim, em uma lição para o Brasil. A 

obra organizada por Cottle (2014) dá o direcionamento da maior parte das questões que o país 

teve que enfrentar, principalmente aquelas relacionadas aos bastidores dos interesses 

financeiros. A partir dos levantamentos feitos por diversos pesquisadores, tanto no Brasil 

quanto na África do Sul, infere-se aumentos vultosos dos lucros da Fifa e seus parceiros e o 

uso maciço de recursos públicos nessa empreitada. 

 Embora o Brasil já tenha realizado a Copa do Mundo de futebol, em 1950, a primeira 

versão nem de longe se assemelha às atuais exigências financeiras e políticas para sediar o 

evento, gerido por uma Fifa muito mais poderosa e rica, capaz de impor suas próprias regras 

ao país sede, inclusive interferindo na soberania. Ou seja, nota-se que os megaeventos 

modernos se organizam em torno da lucratividade e de práticas duvidosas. Países pouco 

preparados economicamente acabam sofrendo problemas muitos maiores, com uma conta 

bem mais onerosa.  

Além disso, é preciso considerar que os megaeventos esportivos geram expectativas 

não apenas no campo comercial ou político, mas também da população residente. É parte do 

processo de aceitação que os anfitriões alimentem expectativas de legado para seu país, mas 

em muitos lugares essas expectativas não são totalmente, ou nada, correspondidas. 

 Nesse sentido, o apoio do público aos megaeventos esportivos tem sofrido resistência 

pelos residentes de diversos países e, por isso mesmo, constitui-se em importante campo de 

pesquisa, que tem aparecido com frequência como objeto de estudo ao redor do mundo. 
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Contudo, a literatura deixa de fora a relação entre opinião pública, megaeventos e o apoio ao 

governo.  

Na versão atual dos megaeventos esportivos, vale a pena os riscos à popularidade? 

Antes de tentar responder a essa questão, no próximo capítulo buscaremos compreender quais 

determinantes importam na popularidade governamental e como os megaeventos esportivos, a 

partir do risco que podem oferecer, se inserem na equação. 
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CAPÍTULO 2 – DETERMINANTES DE POPULARIDADE 

 

Além de sinalizar uma tendência da inclinação dos votos, o apoio público ao 

presidente, geralmente, é visto como um instrumento determinante na capacidade do líder em 

persuadir e negociar, seja no diálogo com o público, seja em maior controle sobre o 

Legislativo. A popularidade dá mais poder de negociação ao governante no Congresso, e entre 

outras correntes de poder presentes na burocracia estatal. (KINDER, 1981, OSTROM, 1985). 

Os índices de aprovação presidencial baseiam-se em medidas do quanto a população 

aprova ou não o desempenho do governo como um todo e do mandatário especificamente. 

Essas taxas revertem-se em ganhos à imagem política do presidente. A popularidade é, assim, 

um termômetro para saber o que o público está pensando sobre os rumos do governo e, 

consequentemente, qual a tendência de votação nas eleições (BERLEMANN, 

ENKELMANN, 2014). As variáveis pelas quais se mede a popularidade de um governante 

estão relacionadas a dois campos principais: política e economia. 

As pesquisas pioneiras de John Mueller (1970) dominaram a primeira onda de estudos 

sobre o tema.  Até esse período, o índice de popularidade, realizado pelo Instituto Gallup, se 

restringia às respostas medidas pela questão: Você aprova ou desaprova a forma como o 

presidente está governando? A partir da observação dos resultados, Mueller (1970) foi além e 

identificou a existência de determinantes que impactavam nos rumos dessa aprovação do 

governo. 

Ao questionar o que motivava os resultados de aprovação trazidos pelo Instituto 

Gallup desde a década de 1930, ele foi o primeiro a tratar a popularidade como uma variável 

dependente (BERLEMANN, ENKELMANN, 2014; GRONKE, NEWMAN, 2003). Ao 

analisar o comportamento da popularidade no período desde o início da administração 

Truman, em 1945, até o final da administração Johnson, em 1969, Mueller (1970, p.18) 

aponta para alguns fatores que poderiam impactar na popularidade do governante, quais 

sejam:  

 

Foram formuladas quatro variáveis "independentes" básicas, variáveis preditoras de 

popularidade presidencial. Elas são: 1) uma variável de "coalizão de minorias" que 

sugere que a tendência geral na popularidade de um presidente será descendente; 2) 

uma variável "rally round the flag", que sugere que crises internacionais e 

fenômenos semelhantes darão a um presidente um impulso de popularidade em 

curto prazo; 3) uma variável de "queda econômica" associando períodos de 

recessões com menor popularidade e; 4) uma variável de "guerra" que prevê  
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diminuição da popularidade sob as condições das guerras coreana e vietnamita (id, 

p.20) 

 

  

A partir desses primeiros insights de Mueller, as pesquisas acerca do tema se 

expandiram. A segunda onda de estudos sobre popularidade, iniciada nos anos 80, conforme 

destacam Gronke e Newman (2003), se debruça principalmente sobre os efeitos da economia 

na popularidade (inflação, recessão, desemprego). As abordagens econômicas da segunda 

onda, de acordo com Nannestad e Paldam (1994), começaram com o “grupo de Zurique”, 

incluindo estudiosos como Bruno S. Frey, Friedrich Schneider, Werner W. Pommerehne, 

Gebhard Kirchgässner, Hannelore Weck-Hannemann, entre outros.  

Esses pesquisadores, assinalam Nannestad e Paldam (1994), produziram 30 artigos e 

alguns livros tratando em sua maioria sobre a função voto/popularidade na Alemanha, Suíça, 

Reino Unido, EUA, Suécia e Austrália. Houve nesse período intensos avanços metodológicos 

e teóricos a fim de explicar as relações da economia com as democracias (Id, 1994). Contudo, 

embora focado nos impactos das mudanças econômicas, nesse período também houve algum 

avanço nos estudos das variáveis políticas. Nesse sentido, autores da segunda onda expandem 

a noção inicial de Muller sobre determinantes políticas como o rally-round-the-flag para os 

rally events.  

Estudos de rally events, nessa fase, incluem qualquer efeito de situações políticas e 

sociais, com duração limitada, que gerem grande impacto sobre a popularidade, não só efeitos 

positivos, mas também negativos. Estudiosos passaram a considerar não só eventos 

internacionais, mas também crises domésticas (OSTRON, SIMON 1985; MACKUEN, 1983). 

Ainda na parte política da equação, as características pessoais do presidente para manter a 

aprovação e a atração do público para o drama tornaram o modelo mais político e realista 

(GRONKE, NEWMAN, 2003). 

Na terceira onda, ao contrário das previsões mais deterministas dos estudos das 

gerações anteriores em relação ao impacto econômico na popularidade, Gronke e Newman 

(2003) mostram que a literatura da terceira fase é composta, também, pelo que eles chamam 

de um “novo olhar” sobre a opinião pública. O determinismo das condicionantes de 

popularidade passa a ser questionado.  

Iniciada no final da década de 80 e início dos anos 90, pesquisadores desse período 

questionam se os presidentes estão fatalmente dependentes de questões econômicas fora do 
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controle deles. Nessa abordagem a investigação se debruça sobre a capacidade de políticos, 

partidos e outras elites moldarem atitudes e comportamento do público. A mídia aparece nesse 

contexto de pesquisa com mais importância, pois é vista como fator importante entre 

presidente e opinião pública.  

No balanço da literatura, Berlemann e Enkelmann (2014) observaram que após quase 

40 anos de estudos a literatura não conseguiu entregar funções de popularidade 

empiricamente estáveis. Os autores argumentam que a função VP (voto-popularidade) tem 

mostrado decepcionante falta de estabilidade ao longo do tempo e entre países. Além disso, os 

estudiosos deram maior importância aos impactos econômicos em detrimento das variáveis 

políticas. 

 

2.1 Função VP - A parte E, determinantes econômicas 

 

Com base na literatura de 25 anos de estudos da relação entre o apoio público ao 

governo e o voto, Peter Nannestad e Martin Paldam (1994) sumarizaram a questão na função 

VP. O V representa o voto, o P é a popularidade, medidos a partir das variáveis econômicas 

(E) e políticas (P). Além da abordagem direta sobre a função do voto, esses estudos mostram 

que a popularidade presidencial pode ser explicada por mudanças na economia e política. 

Antes de prosseguir, cabe destacar, conforme observa Pinto (2013), que a parte V e a 

parte P da função, constantemente tratadas como a mesma coisa, podem ser semelhantes, mas 

não devem ser tomadas como idênticas. “A principal diferença está na especificação dos dois 

modelos. Voto e popularidade são variáveis dependentes diferentes entre si, que não são 

observadas e mensuradas da mesma forma” (id, p.15). Enquanto a primeira é medida a partir 

do voto, a segunda se baseia na opinião pública. Ambas estão fortemente ancoradas em dois 

campos principais que são as variáveis políticas e econômicas. 

A exemplo da maioria dos estudos, as explicações de Nannestad e Paldam (1994) são 

focadas na parte econômica da função. As bases dessas pesquisas são inspiradas na teoria do 

voto econômico, sobretudo, na hipótese da responsabilidade: eleitores responsabilizam o 

mandatário pelas condições econômicas, e isso se reflete no voto. Nesse sentido, o voto 

econômico se sustentaria na hipótese de punição-recompensa.  

Embora forneça elementos que tornam mais fácil a compreensão geral sobre as 

variáveis que impactam na popularidade, a função VP com ênfase na dimensão econômica é 
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insuficiente para explicar o fenômeno explorado neste estudo. Nannestad e Paldam (1994) 

destacam, por exemplo, que a regra da responsabilidade, que ocorre na parte econômica, não 

vale para as variáveis políticas, pois essas são definidas qualitativamente e de forma 

assimétrica, o que dificulta, inclusive, sua inserção nos modelos.  

Dessa forma, supõe-se que as variáveis políticas, e não as econômicas, podem dar uma 

resposta mais adequada ao caso em estudo. Ressalta-se que em 2013 e 2014, embora o 

governo já soubesse dos desgastes no modelo econômico e retrações no consumo, a economia 

ainda não era motivo de preocupação para a maior parte dos brasileiros, o discurso de crise 

não estava presente sequer entre os especialistas. Mesmo porque, em ano eleitoral, o esforço 

do governo foi em amenizar qualquer sinal de uma possível crise econômica. Desse modo, 

outros fatores, provavelmente políticos, são mais propensos a explicar a queda abrupta na 

popularidade da presidente naquele período. 

Sendo assim, não adentraremos o amplo campo de discussão sobre determinantes 

econômicas que, sem dúvida, é o mais explorado na literatura, principalmente norte-

americana. Investiremos esforços em compreender as variantes da parte política para a 

popularidade.  

 

2.2 Função VP: A parte P e as determinantes políticas 

 

O presente estudo não tratará do voto diretamente, e sim da popularidade, embora as 

literaturas sobre voto e popularidade se interconectem e, muitas vezes, se confundam, como 

ressaltamos anteriormente (PINTO, 2013). O foco deste estudo é a evolução da popularidade 

presidencial entre 2013 e 2014 em correlação ao apoio à Copa, na perspectiva dos impactos 

da função política de popularidade. Supõe-se que o megaevento esportivo tenha mudado o 

referencial de avaliação da opinião pública sobre o governo no período analisado. 

Como visto, os estudos relativos às variáveis políticas como determinantes de 

popularidade são menos comuns na literatura. Por isso mesmo, oferecem maior dificuldade 

metodológica e conceitual. De acordo com Berlemann e Enkelmann (2014) os estudos “não 

econômicos” dividem-se, desde Muller (1970) em: variáveis políticas, variáveis relacionadas 

à guerras e eventos.  

Contudo, apenas uma variável política genuína, argumentaram Nannestad e Paldam 

(1994), tem sido utilizada com frequência: a rally-round-the-flag. Nesse sentido, a maior parte 
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das pesquisas, principalmente norte-americana, se debruça sobre o efeito patriótico 

temporário causado por notícias de guerra ou de conflitos iminentes, posicionamentos no 

plano internacional que exercem impacto positivo temporário na imagem do mandatário. 

Conforme visto em Muller (1970), para existir o rally-round-the-flag effect são necessários 

eventos de crise política externa, que envolvam diretamente a figura do presidente e 

constituam-se em dramas políticos. Mas nem todos rally events tem o efeito patriótico do 

rally-round-the-flag. 

 

2.2.1 Rally Events 

  

Na perspectiva da teoria do rally events, a maior parte dos autores concorda que desde 

Mueller (1970) verificou-se como alguns eventos são capazes de impactar repentinamente os 

índices de aprovação presidencial. Da ideia inicial de Muller outros pesquisadores ampliaram 

o conceito. Berlemann e Enkelmann (2014) observaram que há um acordo geral entre os 

estudiosos sobre o papel dos eventos específicos (rally events) sobre a popularidade como o 

caso Watergate, o assassinato de John Kennedy ou os ataques de 11 de setembro às torres 

gêmeas do World Trade Center, nos EUA. 

 Parte das ideias anteriores de modelos teóricos estabelecidos foi sendo deixada de 

lado, passando a ser considerada a relação entre o ambiente e a popularidade presidencial. 

 

Proponho uma teoria da popularidade presidencial mais simples, se menos 

glamorosa, consistindo em duas hipóteses: primeiro, a popularidade está relacionada 

a eventos e condições reais e, em segundo lugar, responde devagar às mudanças 

ambientais. A popularidade é então experiencial e incremental. (KERNELL, 1978, p. 

506) 

 

No bojo dessa nova compreensão está inserida a ideia de rally events. O conceito foi 

revisto e ampliado passando a envolver eventos domésticos (não só internacionais) e, 

também, eventos que impactam negativamente na aprovação presidencial, não só 

positivamente como antes. Ostrom e Simon (1985,1989), citados por Newman e Forcehimes 

(2010, P.6), estabeleceram uma classificação de eventos dividida em efeitos negativos e 

positivos sobre a popularidade:  

 

[...] três afetam positivamente aprovação (crises internacionais, realizações 

diplomáticas e eventos que afetam o presidente pessoalmente, geralmente 
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relacionados a saúde do presidente) e três dos quais afetam negativamente a 

aprovação (escândalos, agitações sociais e iniciativas políticas). (grifos nossos) 

 

Além disso, metodologicamente, estudiosos dessa fase também passaram a considerar 

o fator mídia na conceituação. “Kernell (1978) sugere que, para serem considerados rally 

events, os eventos devem reunir uma cobertura importante na primeira página nos principais 

jornais, uma sugestão que seria adotada por analistas posteriores.” (NEWMAN, 

FORCEHIMES, 2010, p.5) 

Para Newman e Forcehimes (2010), uma vez que esses eventos têm um impacto 

aparente sobre índices de aprovação, excluí-los levaria a funções de popularidade mal 

especificadas. Entretanto, há divergências sobre como os pesquisadores incluem esses eventos 

nos modelos de taxas de aprovação. Os critérios para escolha não são padronizados. Isso 

porque, a escolha dos rally events vão desde critérios como a especificidade e relevância 

dramática do acontecimento, até a mensuração do espaço e tempo dedicados pelos jornais ao 

assunto.  

Em que pesem as diferentes perspectivas entre os autores, Newman e Forcehimes 

(2010) propõem a construção de uma lista compilada a partir dos eventos históricos já 

identificados por outros pesquisadores como típicos rally events. Com os casos em mãos, eles 

buscaram identificar critérios comuns de seleção a partir da literatura consolidada sobre o 

tema. A pesquisa abrange os eventos abordados no período entre 1953 – 2006 na história 

norte-americana.  

Primeiro, utilizaram a proposta inicial de Muller (1970), ou seja, rally events devem 

ter caráter internacional, envolver diretamente a figura do presidente e, devem ser dramáticos 

e específicos. Em segundo, aproveitaram os refinamentos teóricos posteriores feitos por 

autores como Ostrom e Simon (1985,1989) e Kernell (1978) que incluem eventos domésticos, 

espaço na mídia e a possibilidade de impactos para decrescer ou aumentar a popularidade, 

como citado anteriormente.  

Na última etapa Newman e Forcehimes (2010) ofereceram importantes contribuições 

do trabalho ao destacar o olhar sobre a capacidade da mídia de mediar a percepção entre 

opinião pública e governo. Para ser um rally event é essencial que o caso tenha ampla 

cobertura da mídia, e esteja em intensa evidência por um considerável período de tempo. Os 

autores levam em conta todo o processo de transformação das tecnologias de comunicação. 

“Vários avanços importantes no campo da opinião pública demonstraram a centralidade da 
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cobertura da mídia e do discurso de elite na formação de opinião e mudança”16 (id, p.8). O 

último critério para seleção dos eventos, então, foi a importância dada pela mídia ao assunto.  

Para tal, Newman e Forcehimes (2010) utilizaram o banco dados do jornal New York 

Times. A partir da análise de conteúdo, verificam quais rally events apontados pela literatura 

sobre o tema ganharam espaço de destaque no jornal e por quanto tempo estiveram na pauta 

de notícias.  

Como resultante desse trabalho, sumarizam as perspectivas de vários autores em uma 

lista de 120 acontecimentos históricos, elegidos do período entre 1953 – 2006 na história 

norte-americana, que se encaixaram nos critérios de seleção padronizados. Para eles, esses 

critérios seriam capazes de ajudar os pesquisadores a identificar determinados acontecimentos 

e fatos como rally events genuínos, sendo:  eventos dramáticos, domésticos ou internacionais, 

capazes de impactarem positivamente ou negativamente a popularidade do presidente por um 

período de tempo limitado, com amplo destaque na pauta midiática. 

Entre os 120 eventos selecionados por Newman e Forcehimes (2010) estão, por 

exemplo, a morte do filho recém-nascido de John F. Kennedy em agosto de 1963, o surto de 

violência em grandes cidades dos EUA em agosto de 1967, o auge dos protestos antiguerra 

em novembro de 1969, o acordo do cessar-fogo no Vietnam em fevereiro de 1973, os 

protestos estudantis em maio de 1968, entre outros. Todos eles respondendo aos critérios de 

um rally event impactando a aprovação presidencial positiva ou negativamente. 

 

2.3 Popularidade e a Copa das manifestações: hipótese de rally effect 

 

Ao que foi visto até aqui, a relação entre megaeventos esportivos e opinião pública 

tem sido de alguma maneira explorada pela literatura, sobretudo, na área do turismo. Na parte 

teórica, também vimos como se deu a utilização histórica de espetáculos esportivos para a 

propaganda política. Porém, estudos empíricos da relação dos atuais megaeventos esportivos 

com a popularidade, no âmbito da opinião pública, são praticamente inexistentes. As 

pesquisas sobre determinantes da aprovação presidencial abordadas na seção anterior não 

deixam a tarefa mais confortável, mas ajudam a pensar um caminho. 

                                                           
16 Citam, por exemplo, pesquisas de Richard Brody (1991) e John Zaller (1992) 
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Partindo das premissas teóricas, não há na literatura sobre popularidade indícios de 

que megaeventos esportivos possam ser considerados na categoria rally events. A Copa do 

Mundo é um projeto previsível, planejado e elaborado. Contudo, em primeiro lugar, como 

visto no capítulo 1, a própria literatura sobre a relação do esporte e da política demonstra a 

capacidade e potencialidade histórica desses eventos impactarem na imagem dos governos, 

servindo como instrumento ideológico e defesa de regimes políticos.  

Em segundo, há vários sinais de que na atual estrutura dos megaeventos esse papel de 

condutor de massas não tenha se perdido. Ao contrário, é possível que após o processo de 

mercantilização dos megaeventos o eixo de perspectivas diante da opinião pública tenha se 

alterado, sendo não só um meio de promoção de governos, mas canal de contestação e 

resistência por parte da população. Assim, se antes os megaeventos eram predominantemente 

pensados para agregar valor à imagem do mandatário, nas atuais estruturas esse efeito corre 

risco de ser contrário. 

Voltando à hipótese de rally events, teoricamente temos a base para buscar 

compreender os atuais megaeventos dentro dessa perspectiva, como fator temporário de 

impacto sobre a popularidade, seja no aspecto positivo ou negativo. Nota-se que entre a 

escolha e a execução do torneio há uma série de fatores e interações com o meio ambiente 

social que podem virar a lógica da previsibilidade de cabeça para baixo.  

Como vimos, os atuais megaeventos envolvem uma complexa rede de atores auto 

interessados, geridos por uma lógica fortemente capitalista. De um lado o governo precisa 

atender aos interesses comerciais, da rede de parceiros, de outro, os anseios da população. O 

desempenho do governo fica em evidência todo tempo, e a preparação envolve questões 

muitas vezes não controláveis, entre elas, a resistência dos residentes e a interação com o 

ambiente social, político e econômico.  

No caso brasileiro, não é possível entender a relação entre a Copa de 2014 e a 

avaliação do governo federal em um contexto isolado, sobretudo, a partir das manifestações 

iniciadas em 2013. A conjuntura político social de reação pública contra a Copa leva a crer 

que o tema (preparativos, recursos, obras) catalisou o sentimento coletivo de insatisfação em 

diversas áreas (saúde, educação, segurança etc.), constituindo, assim, um rally effect. Na 

condição de rally event a Copa poderia ser algo potencialmente promissor para a popularidade 

presidencial, ou decaí-la, como ocorreu no Brasil.  
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Essa perspectiva, como vimos, é corroborada por Newman e Forcehimes (2010). Para 

eles, os rally events, além de positivos podem ter impactos negativos na aprovação, é o caso 

de escândalos, agitações sociais e iniciativas impopulares. A reação inesperada sobre a Copa 

se deu em um tempo limitado, e enquanto os motivos dessa correlação com o Governo 

Federal perduraram, ou seja, até o começo do torneio como veremos na parte empírica deste 

estudo. 

Nota-se já na Copa das Confederações, evento pré-teste do Mundial, o que seria o 

princípio de uma relação negativa não esperada entre o governo e o evento. O torneio foi 

aberto em meio às turbulências de protestos sociais em todo país, levando a alcunha de “Copa 

das Manifestações”. Nesse período, a expectativa do legado e as percepções do desempenho 

do governo se sobrepuseram à expectativa dos resultados em campo. 

A razão disso passa, primeiramente, pela compreensão fornecida até aqui sobre a 

mudança na natureza do evento esportivo, qual seja, a mercantilização que transformou a 

relação histórica dos megaeventos com o público e com o governo, chegando aos 

megaeventos mundiais que se tem atualmente. Em segundo lugar, a compreensão de que 

alguns eventos com características especiais têm a capacidade de impactarem na avaliação de 

governo.  

A Copa de 2014 se insere, desse modo, em um contexto especial e único à medida que 

possa ter canalizado, a exemplo do que foi visto nas ruas, diversas insatisfações populares, 

sendo mesmo símbolo de várias manifestações. A passagem do evento esperado para ser o 

“ópio do povo” ao estopim das manifestações conferiu um grau de surpresa em relação ao 

evento que passou a constituir-se em um drama político, um fator de agitação social, se 

confundindo com as diversas pautas de reivindicação dos protestos populares, sendo mesmo o 

palco principal para exteriorização de insatisfações. 

O custo/benefício para a imagem pública tanto do presidente como do governo federal, 

aparentemente, foi muito maior do que normalmente se espera dessas atrações de alcance 

internacional. Se um megaevento esportivo é esperado pelos governos, conforme demonstra a 

literatura, para causar um sentimento nacionalista e esquecimento temporário acerca dos 

problemas de um país, se é esperado para fomentar a união nacional em torno de uma causa 

patriótica, de uma identidade comum, supõe-se que vale a pena investir a imagem pública. 

Mas, na prática, não foi isso que ocorreu no Brasil. Os elementos de causa patriótica e 
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sentimento nacionalista não se perderam, mas essa energia, ao que parece, foi canalizada para 

o ativismo e não para a apatia. 

O estudo dessa relação torna-se ainda mais relevante a partir do momento em que 

houve uma negativa do público acerca dessa resposta esperada. Em consequência, é desafio 

desta pesquisa compreender a correlação que se estabelece entre apoio público à realização da 

Copa de 2014 e o impacto na popularidade do governo frente às possíveis causas para a 

mudança na percepção do público.  

Supõe-se que alguns fatores possam ter contribuído para a mudança na percepção do 

público em relação ao evento: 1) avaliação de desempenho do Governo na execução do 

evento; 2) aumento da criticidade dos cidadãos ao colocar em vista expectativa versus 

entrega; 3) queda nos níveis de confiança dos cidadãos nas instituições políticas; e 4) 

influência da agenda midiática sobre o evento. 

 

2.3.1 Desempenho do Governo 

 

Como visto, os atuais eventos esportivos estão conectados à ideia do legado, à intensa 

circulação de dinheiro, à visibilidade mundial, aos vultosos faturamentos dos meios de 

comunicação e segmentos de monopólios de empresas privadas, à expectativa de ganhos de 

popularidade e ao desejo da população por conquistas sociais de infraestrutura e urbanização. 

Há uma tensão constante entre a expectativa criada e a percepção daquilo que é recebido. 

Essas razões passam, sobretudo, pela forma como os cidadãos avaliam os produtos dos 

serviços públicos e o desempenho do próprio governo. 

Se por um lado, como visto, os megaeventos esportivos tais como os conhecemos 

atualmente são produtos de uma transformação ocorrida na interface capitalista, com a 

supervalorização da perspectiva empresarial e comercial, onde o objetivo maior é a circulação 

de capital (CAPELA, TAVARES, 2015; PENNA, 2013), por outro, também vimos que o 

discurso público que engendra a aceitação de sediá-los se conforma na promessa do legado 

aos cidadãos residentes. Estabelece-se, desse modo, uma relação de expectativas versus 

entrega do serviço, conflitando, muitas vezes, com as possibilidades de lucro por parte dos 

organizadores. O desempenho do governo está sob condições de ser avaliado tanto na 

preparação para o evento quanto na entrega de serviços básicos gerais em vista dos 

investimentos no evento. 
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 A literatura sobre megaeventos esportivos, focada na percepção do cidadão em relação 

ao legado, tem demonstrado que há uma série de fatores que media essa relação 

custo/benefício na visão dos cidadãos. Prayag et al. (2012), por exemplo, demonstraram que o 

apoio geral não é motivado por questões uniformes, mas influenciados pela percepção 

diferenciada para os impactos socioculturais, ambientais e econômicos, positivos e negativos. 

Desse modo, o pacote de promessas ao sediar um megaevento esportivo, muitas vezes, 

conflita com o legado deixado na prática.  

 Sendo o megaevento maior do que o esporte em si, pode ser esperado que a derrota de 

seleções, como demonstra Silva (2014), não impacte diretamente na popularidade. Porém, no 

que se refere ao desempenho para realização do evento, o impacto na popularidade é uma 

possibilidade real, pois, essa performance está constantemente monitorada pela sociedade, 

principalmente, frente aos expressivos investimentos de recursos públicos. Essas expectativas 

podem ser de legados tangíveis e intangíveis.  

No caso brasileiro, a expectativa formou-se muito antes de começarem os 

preparativos, ultrapassando as esferas do legado tangível do evento, para a promessa de uma 

melhor qualidade de vida em todas as áreas no Brasil, especialmente na infraestrutura, dentro 

de um modelo de desenvolvimento ascendente. Isso fica claro quando da escolha do país para 

sediar os megaeventos de futebol e olímpico.  

 
Tendo o governo federal optado por apresentar à opinião pública (e aos investidores) 

a Copa de 2014 como parte da solução para os problemas estruturais do país, o 

espraiamento do sentimento de decepção, a partir do jogo de abertura da 

competição, é uma possibilidade nada desprezível, posto que independe do 

desempenho da equipe de Neymar e companhia dentro de campo. Ainda que se 

pondere que o volume absoluto de investimentos governamentais em obras e 

investimentos do governo tenha sido expressivo, desproporcionalmente, superior 

parece ter sido a expectativa criada em cima de um modelo que já mostrava sinais de 

enfraquecimento. (SILVA, 2014, p.54) 

 

No caso da Copa do Brasil de 2014, supõe-se que o choque entre a percepção negativa 

para diversos serviços públicos frente às expectativas criadas de se ter um país melhor, 

quando da escolha para sediar o Mundial, tenha elevado a insatisfação dos cidadãos. Os 

gastos para realização do evento, a percepção de não entrega das promessas, os olhos do 

mundo voltados para o Brasil, tudo isso parece ter formado um cenário propício para as 

pessoas manifestarem a criticidade.  
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Porque os cidadãos brasileiros começaram a se revoltar contra um evento esportivo 

que, em tese, agregaria valor à avaliação de governo? A suposição é que havia naquele 

momento uma distância entre a alta expectativa em relação à oferta de serviços públicos e a 

percepção daquilo que efetivamente foi entregue, acompanhados de denúncias de corrupção e 

abusos com gastos de recursos públicos. Nesse ínterim, a criticidade para com a Copa do 

Mundo “padrão FIFA” surge como uma mola propulsora de insatisfação. 

Uma das vertentes explicativas para esse comportamento da opinião pública é de 

Ostrom e Simon (1985). É deles o modelo do cidadão-avaliador, baseado na suposição de 

que as pessoas avaliam o presidente à luz de suas próprias preferências e que tais decisões 

existem em função de uma comparação entre o desempenho presidencial esperado e real. De 

acordo com os autores, “a caracterização do cidadão como avaliador do presidente é 

desenvolvida e usada para construir uma equação de aprovação presidencial.” (id, p. 334) 

Os autores assumem que existe um conjunto de expectativas públicas que serve como 

padrão para avaliar os resultados do desempenho presidencial. Essas expectativas se dão em 

“dupla face”. Eles assumem que os cidadãos distinguem entre expectativas para a instituição 

“presidente” em si (características pessoais) e a expectativa do público para o cargo 

(características comuns esperadas do cargo, independente do presidente).  

As características da instituição “cargo do presidente” repousam na capacidade de 

manter a paz, a prosperidade, a tranquilidade doméstica, a autoridade e integridade do próprio 

cargo. Essas expectativas são esperadas de todos os presidentes independentemente de 

partido, são constantes e não podem ser alteradas pelo mandatário. 

As expectativas baseadas no presidente em si estão ligadas a uma série de 

compromissos políticos específicos, muitos tomados ainda na campanha, que ao contrário de 

expectativas baseadas em instituições podem ser revistas e alteradas ao longo do mandato. 

“Em geral, no entanto, um presidente será avaliado de acordo com o que ele se propõe a fazer 

e sua eficácia na realização dessas tarefas” (OSTROM, SIMON, 1985, p.336). 

Duas correntes principais, de acordo com os autores, explicam a ideia cidadão como 

avaliador. A primeira são os racionais, onde os cidadãos são atores com capacidade de 

monitoramento constante do ambiente, e memória política. A segunda diz respeito às teorias 

de psicologia cognitiva, para as quais os cidadãos são atores que consideram a política como 

uma preocupação distante e, portanto, raramente são motivados a coletar informações ou 

motivados a monitorar o comportamento presidencial. 
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Para essa última corrente explicativa, as avaliações de desempenho seriam adquiridas 

com base em informação a baixo custo. “As expectativas funcionam como atalhos para 

simplificar o ambiente político complexo que há em torno do presidente”, conforme atestam 

Ostrom e Simon (1985, p.336). Desse modo, os autores criam uma função na qual decisões 

dos cidadãos são uma função de avaliações ligadas a discrepâncias entre expectativas e 

performance. Eles denominam como “função de perda”.  

Concomitante às explicações racionalistas e da psicologia cognitiva, também 

lançamos mão daquelas ligadas aos estudos de comportamento político, mais particularmente 

ao que diz respeito à emergência de cidadãos críticos. Os cidadãos críticos são percebidos 

pela diferença entre as altas expectativas que nutrem em relação aos ideais democráticos e a 

avaliação negativa que fazem do desempenho específico de líderes e instituições da 

democracia. (NORRIS, 2011).  

 

2.3.2 Cidadãos Críticos: Novos humores da opinião pública? 

 

Se do lado dos governantes, conforme demonstra a literatura, o que se espera é que 

megaeventos esportivos permitam ganhos agregados à imagem pública do 

presidente/governo, porque do lado da opinião pública o contrário acontece? Uma das teorias 

que atendem a essa questão é o que Pippa Norris (1999) chamou de cidadãos críticos. A 

expressão cidadãos críticos ou democratas insatisfeitos passou a circular, principalmente nos 

estudos de cultura política e opinião pública, após a publicação de Critical Citizens:Global 

Support for Democratic Government, obra organizada por Norris (1999).  

Ao analisar a volatilidade dos índices de confiança nas instituições democráticas em 

todo o mundo, a partir de um conjunto de estudos envolvendo outros pesquisadores, Norris 

(1999) detecta uma mudança no comportamento do público provocado por uma criticidade 

sistêmica. De um lado o aumento das expectativas em relação ao regime democrático, de 

outro a raiva e a descrença em relação ao desempenho da governança democrática. 

O cidadão crítico é aquele com alta adesão aos valores democráticos, mas com baixa 

avaliação do desempenho da governança local. A criticidade é percebida, segundo Norris 

(2011), a partir da diferença entre o que se espera do regime democrático e a avaliação 

negativa do seu funcionamento na prática. “Este grupo de cidadãos aspira à democracia como 
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sua forma ideal de governo, mas, ao mesmo tempo, eles permanecem profundamente céticos 

quando se avalia como funciona a democracia no seu próprio país” (id, p.3). 

O apoio público é visto, em Norris, como multidimensional e sistêmico. Nessa 

medida, o cidadão crítico é capaz de distinguir entre o apoio aos valores mais altos do regime 

democrático, e o apoio a lideres, instituições e políticas específicas. Fator que explica a 

discrepância nos níveis de confiança em relação a diferentes instituições e lideranças.  

No nível mais difuso do apoio público estariam valores como nacionalismo, crenças 

democráticas, cada vez mais fortes. Nos níveis mais específicos, aumenta a insatisfação em 

relação à entrega de serviços da democracia, aos líderes e instituições, culminando na 

avaliação negativa em diferentes sentidos. 

A discussão apresentada por Norris (2011) testa alguns fatores que podem determinar 

emergência de cidadãos críticos. Entre as causas apontadas em suas conclusões estão: 1) 

aumento das aspirações públicas para a democracia influenciado, sobretudo, pela educação; 2) 

impacto de notícias midiáticas; e 3) avaliação negativa do desempenho dos líderes e 

instituições.  

Contudo, a descrença em relação à governança, ao invés da apatia, conforme detecta 

Norris (2011), desdobra-se em novas formas de atitudes públicas de participação não 

convencionais. Ela conclui que esse aumento da criticidade se reflete na participação mais 

ativista dos cidadãos, principalmente os mais jovens, em detrimento da participação cívica. 

As ideias de Norris corroboram para a compreensão de como e por que os cidadãos 

nas democracias contemporâneas reagem às expectativas frustradas em relação aos governos. 

Além disso, como defendido por Ostrom e Simon (1985), a expectativa nem sempre será algo 

objetivo e factível. Um presidente pode influenciar sua posição na medida em que ele é capaz 

de afetar os eventos e as condições ambientais mais importantes. 

Nesse sentido, enquanto Norris (2011) recorre a teorias culturalistas de capital social 

(PUTNAM,1993) e modernização (INGLEHART E WELZEL, 2005) para explicar o aumento 

das aspirações, ela também confere atenção especial a teorias racionalistas para explicar a 

baixa percepção do desempenho dos governos pelo público frente às aspirações democráticas.  

Interessa para este estudo, na teoria proposta por Norris, verificar de que forma a 

criticidade sistêmica em questões mais específicas como as ações governamentais na 

preparação de um megaevento esportivo pode impactar na popularidade do mandatário e em 

consequência na adesão ao governo. 
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 Afinal, o cidadão crítico, fruto da desconfiança contínua frente a uma alta expectativa, 

pode produzir respostas diferentes a eventos específicos a depender do jogo expectativa 

versus resultados. Com base nessa teoria, acreditamos que houve aumento da criticidade do 

público provocada, sobretudo, pela relação entre o que era esperado e o que estava sendo 

entregue como produto da ação governamental para o evento e como um todo.  

 

2.3.3 Confiança nas Instituições 

 

O tema da confiança tem aparecido na literatura mais recente como fator impactante 

nas flutuações do apoio sistêmico ao regime democrático e, por isso, motivo de preocupação. 

Contudo, a democracia liberal nasceu da desconfiança (MOISÉS, CARNEIRO, 2008). Desde 

as ideias seminais do filósofo inglês John Locke, o liberalismo clássico tem raízes na dúvida 

dos governados diante das estruturas tradicionais de poder.  

 
Pois, como todo poder concedido em confiança para se alcançar um 

determinado fim está limitado por esse mesmo fim, sempre que este é 

manifestamente negligenciado, ou contrariado, o encargo confiado deve 

necessariamente ser retirado e voltar o poder às mãos daqueles que o concederam, 

que podem depositá-lo de novo onde quer que julguem ser melhor para a sua 

garantia e segurança. (LOCKE, 1998, p.518, grifos nossos) 

 

É nesse sentido que ganha corpo nas engrenagens da história moderna a ideia de 

limitação das estruturas de poder e controle da atuação dos governantes. O surgimento das 

instituições modernas, à luz do modelo de freios e contrapesos17, da vigilância recíproca entre 

as instituições, tem base na desconfiança.  

Ou seja, a desconfiança inicialmente era tida como premissa para um sistema 

saudável, manifesta por meio das instituições de vigilância. As democracias liberais 

“atribuíram papel especial às instituições ao defini-las como o meio através do qual os 

cidadãos realizam as suas aspirações e os seus interesses, ou seja, deu a elas uma função de 

mediação que permite distinguir o regime democrático liberal de outras formas de governo” 

(MOISÉS, CARNEIRO, 2008, p.6). 

Sendo a desconfiança uma das bases ao que se chama de democracia liberal, a ideia da 

relação entre confiança e legitimidade é uma novidade, conforme aponta Moisés (2005). É um 

                                                           
17 Ver mais em “O Espirito das Leis”, Montesquieu (1996) 

 



48 

 

 

fenômeno próprio dos nossos tempos, que surge da necessidade de se manter a estabilidade do 

sistema. Confiar vem, nesse sentido, ligado diretamente à necessidade de fortalecimento da 

cidadania, e tornou-se pressuposto de estabilidade do regime e bom desempenho das 

instituições. Na literatura, diversas pesquisas apontam para esse caminho a partir da década de 

80. 

Em muitas democracias estabelecidas, a década de 1980 viu um declínio na confiança 

pública nas instituições centrais da democracia representativa, incluindo os parlamentos, o 

sistema legal e os partidos políticos. Essa preocupação se refletiu na teoria contemporânea de 

forma sistematizada a partir de estudos como The Civic Culture, de Gabriel Almond e Sidney 

Verba (1980), ao introduzir na pauta de pesquisa o conceito de cultura cívica, tendo como 

pressupostos o engajamento, confiança nas instituições, e participação cívica. 

Na esteira do pensamento cívico, Putnam (1993) argumenta que a confiança é a base 

para a formação e manutenção do que ele chamou de capital social. Essa abordagem teórica 

está baseada na ação coletiva, onde o capital social aponta para o fortalecimento das 

instituições como propulsoras de mudanças na vida política, tendo a confiança como ponto de 

equilíbrio na guerra de todos contra todos. Contudo, as bases desse pensamento começam a 

ser confrontadas pela aparente epidemia de falta de confiança nas democracias estabelecidas. 

Muitas teorias problematizaram a questão direta ou indiretamente, entre eles, estudos 

sobre o desencantamento do eleitorado, rejeição dos políticos, sinais de desalinhamento 

partidário (DALTON et. al, 2003, KATZ, 2009), crise de legitimidade do regime 

(CASTELLS, 2001), declínio do capital social (SARTORI, 2001, PUTNAM, 1995). Em 

suma, essas ideias dizem respeito ao cerne da preocupação atual, sobre os riscos da baixa 

confiança no apoio público ao regime democrático.  

Norris (2011) segue a mesma linha de reflexão sobre a descrença do público e seus 

impactos para o regime, porém ela oferece outra perspectiva ao tentar compreender a crise de 

confiança como um fator positivo, propulsor de reformas e mudanças democráticas. Para ela, 

a confiança, enquanto sentimento subjetivo, pode ser tomada em vários aspectos dentro do 

sistema. A preocupação com o declínio da confiança política só faz sentido a depender do 

objeto.  

Nesse sentido, a autora nota em sua pesquisa que a desconfiança é 

preponderantemente direcionada a componentes específicos, que dizem respeito ao 

desempenho de instituições e atores políticos e não aos valores democráticos. Os cidadãos 
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podem, conforme observa, apoiar determinadas formas de governo e, ao mesmo tempo, 

rejeitar instituições específicas, podem apoiar certas instituições da democracia e rejeitar 

outras. Por isso, Norris (2011) destaca a necessidade de olhar os dados de forma conjunta, 

englobando os diversos fatores que impactam no nível de confiança.  

Na conclusão de Norris (2011) a baixa confiança não, necessariamente, coloca em 

risco a estabilidade do regime democrático, mas coloca em xeque o desempenho de 

instituições e atores políticos em diferentes intensidades, provocando os governos à mudanças 

e reformas.  A opção teórica feita pela autora é complementada, desse modo, por uma visão 

que se adéqua às abordagens da escolha racional, que voltam o olhar para o desempenho do 

regime. 

Nas explicações da autora, a tese da escolha racional - de que a confiança do público é 

mais comum onde os governos são confiáveis - é perceptível na análise dos dados. Ela detecta 

que há mais confiança e melhor avaliação do desempenho dos governos nos países onde o 

índice de corrupção é menor e a responsividade dos governos também é melhor. (NORRIS 

2011).  

O que isso agrega na compreensão da relação entre opinião pública, megaeventos 

esportivos e popularidade presidencial? Quando se toma a relação expectativa versus 

desempenho dos governantes, o fator confiança é preponderante no desdobramento da 

percepção do público, especialmente no que diz respeito ao uso correto dos recursos públicos. 

No próximo item buscaremos contextualizar a partir de dados sobre o nível de confiança dos 

brasileiros nas instituições. 

 

2.3.3.1 Ranking de confiança no Brasil 

 

Ao longo de 30 anos da reabertura democrática no Brasil, vários institutos de 

pesquisas em diferentes perspectivas têm revelado a crescente falta de fé dos brasileiros nas 

instituições políticas (MOISÉS, 2005). Esse fator se associa à percepção pública da ausência 

de representação, na lacuna entre Estado e sociedade, entre representantes e representados, o 

que pode ser percebido pelo cinismo, alienação em relação à política, descrença. (MOISES, 

MENEGUELLO, 2013). 

Soma-se se a isso o fato do Brasil enfrentar problemas históricos de dificuldade no 

combate à corrupção. Em 2016, o país figurou em 79º no ranking mundial de Percepção da 
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Corrupção, na pesquisa organizada pela ONG Transparência Internacional.18 O aumento da 

percepção da corrupção, conforme explica Moisés (2010), é um dos fatores que impactam 

para a baixa confiança.  

Para Meneguello e Moisés (2013, p.14) a confiança é um “atalho diante das 

adversidades e imprevisibilidade que afetam as pessoas comuns ante a complexidade do 

processo democrático”. Nesse sentido, a “desconfiança resultaria, assim, tanto da avaliação 

racional das pessoas em relação aos resultados práticos do desempenho das instituições, como 

da percepção de que seus fundamentos normativos não estão se realizando” (id, p.17). 

A série anual da pesquisa Índice de Confiança Social (ICS), do Ibope Inteligência, tem 

demonstrando que ao longo dos anos as instituições políticas, no geral, experimentam queda 

na confiança. Desde 2009, o ICS avalia 18 instituições 19  e quatro grupos sociais (pessoas da 

sua família, seus amigos, seus vizinhos, brasileiros de modo geral) para saber como está a 

relação de confiança das pessoas entre si e com as instituições.  

No período pré-Copa, em 2013, ano marcado pelas manifestações populares, o ICS 

registrou queda de confiança em todas as instituições políticas pesquisadas - Presidente da 

República, Congresso Nacional e Partidos Políticos figuraram nas últimas posições. Depois 

de 2013 elas tiveram pequeno crescimento, voltando a quedas ascendentes nos anos seguintes 

até o recorde de baixa confiança em 201620. 

Na comparação com 2010, ano em que houve o maior pico de confiança para a 

maioria das variáveis investigadas, o Presidente da República foi uma das instituições que 

mais amargaram queda no índice, passando de 69 pontos em 2010 para 30 em 2016. O 

Governo municipal passou de 50 para 32. O Congresso Nacional manteve o índice baixo com 

pequenas acentuações na queda, 38 em 2010 para 22 em 2016. Os campeões de desconfiança 

na visão do brasileiro foi a instituição Partido Político, de 33 para 18. Entres aquelas 

                                                           
18 TRANSPARENCY INTERNACIONAL. Corruption Perceptions Index 2016. Berlim. Jan de 2017. disp: 

https://goo.gl/d0Lhs4     
19  Instituições analisadas: Corpo de Bombeiros, Igrejas, Forças Armadas , Meios de Comunicação , Escolas 

Públicas, Empresas, Organizações da Sociedade Civil, Polícia, Bancos, Poder Judiciário e  Justiça, Sindicatos, 

Sistema Público de Saúde, Governo da cidade onde mora, Eleições e Sistema Eleitoral, Governo Federal, 

Presidente da República, Congresso Nacional, Partidos Políticos 
20  IBOPE. Índice de Confiança Social 2016. Rio de Janeiro: IBOPE, 2016. Disp: https://goo.gl/D741zV ; A 

pesquisa foi realizada de 14 a 18 de julho de 2016. 2.002 entrevistas, distribuídas em 142 municípios. O 

intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima de 2 (dois) pontos percentuais. 

https://goo.gl/D741zV
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relacionadas aos serviços públicos, o sistema de saúde contava com 56 pontos de confiança, 

caiu para 34 em 201621. 

 Assim, nessa breve abordagem, nota-se que o brasileiro esteve bastante descrente nos 

últimos anos, especialmente com os representantes da vida política. Certamente esse 

sentimento corroborou para descrença dos brasileiros em relação à capacidade do país em 

realizar o megaevento esportivo, e na desconfiança de que os recursos estavam sendo 

aplicados da forma correta. Na análise dos dados buscaremos verificar essas questões. A 

confiança aparece assim como um fator que, supomos, tenha reforçado a passagem do tema 

da Copa para um catalisador de insatisfações, proporcionando o rally effect negativo.  

 

2.3.4 Efeitos de mídia e opinião pública 

 

As tradicionais correntes de pensamento da teoria democrática têm em comum uma 

insistente indiferença aos meios de comunicação e seus impactos na democracia (MIGUEL, 

2002). Há um amplo campo nos estudos dos efeitos de mídia em relação à democracia que foi 

deixado de lado. Debate que vem sendo reavivado e, de certo modo, essa revisão coincide 

com a preocupação, como já visto, sobre a importância do elemento da confiança nas 

democracias liberais. 

A partir da década de 90, alguns pesquisadores voltam suas preocupações ao 

fenômeno da mídia em sua relação com o negativismo do público, especialmente com a 

expansão do consumo das mídias eletrônicas, com foco na televisão. No grupo daqueles com 

visão determinista dos impactos negativos da mídia se filiam pesquisadores como Sartori 

(2001), com sua tese da videocracia, que vê especialmente na televisão um meio de alienação 

e manipulação que corrói a confiança.  

Nessa vertente se inclui também Robert Putnam (1995), para o qual a mídia é um dos 

principais fatores para deterioração do capital social e, consequentemente, da cidadania. De 

acordo com essa corrente, notícias negativas, jornalismo investigativo e abordagem negativa 

da política se convertem em um sentimento generalizado de desconfiança e cinismo. 

Também obteve adesão de estudiosos a teoria do Videomalaise ou Mediamalaise, 

desenvolvida em 1970 por Michael J. Robinson (1976, apud NORRIS, 2011), que considera a 

hipótese de que a exposição dos assuntos públicos na televisão de forma negativa constituía-

                                                           
21 Foram acrescentadas duas novas instituições: Ministério Público e Polícia Federal 
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se em prolongado mal-estar. Esse fenômeno de influência da mídia seria responsável por 

fomentar o cinismo dos cidadãos em relação às instituições políticas, e consequente 

desengajamento cívico. 

No grupo de teóricos que refutam a visão determinista da mídia como mola propulsora 

de efeitos negativos está Kenneth Newton (1999), para quem os meios de comunicação 

podem ter amplo efeito sobre a política moderna e o comportamento político. Contudo, seus 

efeitos seriam controversos. Teses como do mediamalaise apenas “encapsulam” os 

argumentos, ao invés de trazer explicações, constata Newton (1999). Ele argumenta que o 

efeito pode ser inverso, pois o acesso crescente a informações diversas e plurais, ajuda a criar 

novas formas de ação política, a mobilizar os cidadãos. 

Essa visão menos determinista da transformação provocada pelas novas tecnologias de 

comunicação é compartilhada por Norris (2011). Ao interpretar os dados disponíveis acerca 

do tema, ela questiona a validade causal que se estabelece entre as notícias negativas e o 

impacto na orientação política. Em estudo feito na Grã-Bretanha, correlacionando notícias 

veiculadas e pesquisas de opinião pública, Norris identifica que “as notícias televisionadas 

estiveram fortemente associadas com altos níveis de conhecimento político, participação e 

eficácia pessoal” (id, p.15).   

Norris argumenta que, embora o papel da mídia seja fundamental para mudanças no 

comportamento político, não explica sozinho os baixos níveis de apoio aos governos. Sob 

esse ponto de vista, a mídia pode até mesmo ser uma propulsora do engajamento cívico para 

os assuntos da política. Vis-à-vis ao sistema de apoio político, a mídia forma um sistema que 

deve ser lido contextualmente, essa é a opção feita por Norris (2011). 

Na próxima seção veremos que apesar de distante da discussão sobre teoria 

democrática, na opinião pública a mídia aparece como fator quase sempre lembrado na 

literatura mundial.  

 

2.3.4.1 Recepção e efeitos de mídia: Pré-ativação 

 

Os estudos empíricos sobre efeitos da mídia no comportamento político ganharam 

mais relevância a partir da década de 1970, principalmente nos Estados Unidos, e 

posteriormente, Inglaterra, Alemanha e Holanda. Porém, essas pesquisas não são abrangentes 

no Brasil (MUNDIM, 2010). São poucos os que se dedicam a investigar de que forma o 
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comportamento político é influenciado pela mídia no sentido de alterarem as escolhas 

políticas dos cidadãos. 

Ao tentar compreender a complexa relação entre a opinião pública, o megaevento 

esportivo e a popularidade governamental no contexto de 2013-2014, o fator mídia parecer ser 

uma variável a ser considerada. Estudos como as teorias de framing (enquadramento)22, 

agenda setting23 (agendamento) e priming24 (pré-ativação) se mostram importantes recursos 

metodológicos e de explicação teórica, campo que Scheufele (2007) considerou como corpo 

de pesquisa que marca o último paradigma da pesquisa em comunicação-política. 

 A explicação do efeito priming interessa em especial a este estudo. De acordo com 

Iyengar e Kinder (1982), ao destacar alguns problemas em detrimento de outros, esse 

comportamento da mídia se encaixa no conceito clássico de agenda setting. Mas, além disso, 

quando a agenda midiática consegue alterar os padrões pelos quais as pessoas avaliam fatos e 

atores políticos, estamos diante do fenômeno do priming, que se baseia em processos 

cognitivos de recepção da informação midiática. “As flutuações na importância das normas de 

avaliação podem muito bem depender das flutuações na atenção que cada assunto recebe na 

imprensa” (id, p.849). O priming estaria, desse modo, correlacionado ao agendamento e, em 

certa medida, às teorias de enquadramento. 

Grosso modo, o priming ocorre quando o padrão cognitivo pelo qual as pessoas 

avaliam as ações do governo muda a partir da escolha da pauta midiática. Isto é, se o cidadão 

está predisposto a entender que a corrupção é o problema mais importante, ele passa a avaliar 

o governo a partir dessa referência à medida que o assunto ganha espaço e enquadramento 

específicos na imprensa. A base psicológica do priming é a atenção seletiva do público, onde 

as pessoas usam regras simples e atalhos cognitivos para fazer suas escolhas políticas 

(MCCOMBS, 1972). Com argumento semelhante, Edwards III e Swenson (1997) notam que: 

 

                                                           
22 O conceito de framing ou enquadramento é desenvolvido na comunicação por Erving Goffman (2012), ao 

tratar dos quadros da experiência social evidenciados na mídia que definem o envolvimento subjetivo de cada 

pessoa na compreensão das situações. 
23 Mauro Wolf (1999) utiliza o conceito de Shaw (1979, p.96) sobre agenda-setting: “Em consequência da ação 

dos jornais, da televisão e dos outros meios de informação, o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, 

realça ou negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas têm tendência para incluir ou 

excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. 

Além disso, o público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma importância que reflete de perto a 

ênfase atribuída pelos mass media aos acontecimentos, aos problemas, às pessoas”. 
24 Por falta de um consenso na utilização do termo em português, e seguindo o que vem sendo feitos nas 

pesquisas no Brasil, optaremos por utilizar a palavra na forma original, sem tradução. 
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A teoria da mídia priming apresenta uma visão um pouco diferente do impacto dos 

meios de comunicação. É remissivo sobre o fato de que, na maioria das vezes, os 

encargos cognitivos são muito grandes para que as pessoas possam chegar a 

decisões baseadas em informações abrangentes e integradas. Assim, o público 

recebe atalhos ou pistas, dependendo fortemente dos meios de comunicação de 

massa.” (id, p.204, grifos nossos) 

 

A proposta para este estudo não é medir a relação entre a mídia e os megaeventos, mas 

demonstrar que, de certo modo, as mensagens midiáticas são um importante fator ao tentar 

compreender a relação entre a aprovação presidencial, os megaeventos esportivos e a opinião 

pública. Estudos de efeito de mídia sugerem que a percepção do público da ação do governo, 

dos serviços entregues é mediada pelas representações sociais, grande parte advinda de 

conteúdos da mídia. 

Corroborando para hipótese de que os agendamento, enquadramento e o priming 

atuam em conjunto, teóricos da comunicação política como Chong e Drukman (2007), ao 

tratar do priming effect, alertam para o uso corrente entre os estudiosos apenas do volume de 

atenção que o assunto recebe, sem levar em conta o conteúdo e a ampla concorrência entre os 

meios de comunicação. Os autores consideram que para avançar é preciso pensar se o critério 

mais válido para analisar a pauta midiática é a repetição ou a relevância da questão. Nem 

sempre a notícia que recebe maior cobertura será a que terá maior efeito. Alternativamente, é 

preciso considerar:  

Como a concorrência afeta o priming e a configuração da agenda levará os 

pesquisadores a pensar com mais atenção sobre os processos psicológicos 

subjacentes a cada processo. Este é um passo necessário que ajudará a esclarecer a 

relação exata entre a agenda setting, priming e framing. (Id, p. 113). 

 

Em áreas como o turismo encontramos abordagens mais direcionadas aos 

megaeventos.   Estudiosos do campo têm utilizado os recursos dessas teorias de comunicação 

para verificar os efeitos das divulgações midiáticas no sistema de apoio aos megaeventos. 

Embora escassos, é possível citar relevantes pesquisas como as de Ritchie et. al (2009, 2010). 

Os autores detectam que a cobertura jornalística influenciou a percepção dos moradores para a 

realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Londres 2012. 

Ao observarem os efeitos de mídia em duas comunidades anfitriãs nos jogos olímpicos 

de Londres 2012, concluíram que a percepção do público para o megaevento é, em grande 

medida, moldada pelas representações transmitidas pelos meios de comunicação. Eles 

notaram, ainda, que o equilíbrio na reportagem – recorte, enquadramento, uso de fontes 

diversas – parece ser um fator de influência maior do que o tipo de cobertura da mídia 
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(positiva, negativa e neutra). Isso sugere, de acordo com eles, o requisito da ampla 

transparência na publicização dos custos e benefícios pelos organizadores dos eventos. 

Ao investigar efeitos de mídia na percepção do público sobre a Copa da América de 

regatas 2005, na Suécia, Falkheimer (2007, apud RITCHIE, 2010) notou que mídias locais 

exploraram cobertura mais negativa, com recorte voltado para impactos do evento e gastos de 

dinheiro público em projetos arriscados. Em sua conclusão ele admite que essa cobertura 

impactou a opinião pública local. 

 

2.3.4.2 Priming e rally events: Resultantes na Copa de 2014  

 

Edwards III e Swenson (1997) avançam na discussão sobre o efeito priming ao 

relacioná-lo ao fenômeno do rally-round-the-flag. Conforme já vimos, o rally effect tem 

ampla utilização na literatura norte-americana para avaliar o efeito de eventos específicos 

sobre a popularidade presidencial. Os autores chamam atenção para a importância da mídia 

nesse processo. “As pessoas não reagem apenas de acordo com atitudes preexistentes. Elas 

também podem ser afetadas pela sua exposição a informações sobre um potencial rally event” 

(id, p.204). 

Se apoiando no argumento de Brody (1991), Edwards III e Swenson entendem que os 

efeitos potenciais de um rally event dependem do enfoque e espaço recebido da imprensa. 

Eles concluem a respeito do efeito priming, por exemplo, que aqueles receptores de conteúdo 

midiáticos mais propensos às ideias do partido no governo (identificação partidária) serão os 

mais afetados com os efeitos patrióticos do rally-round-the-flag, ou seja, os que mais prestam 

atenção ao meio estão mais predispostos a apoiar o governo nessas situações.  

Voltando ao argumento, já explorado neste estudo, de Newmann e Forcehimes (2010), 

nem todos os rally events tem o efeito patriótico do rally-round-the-flag. Eles defendem a 

inclusão das perspectivas negativas e positivas do rally event25, incluindo, ainda, crises 

domésticas como capazes de causar impactos positivos ou negativos na popularidade. Para 

eles, a forma como o evento será enquadrado e o tempo que ele ocupará na pauta midiática é 

fundamental para definir seus efeitos. 

                                                           
25 (1) crises internacionais; (2) conquistas diplomáticas; (3) eventos que afetam diretamente a pessoa do 

Presidente, inclusive, aqueles relacionados com a sua saúde e família. Os negativos são: (1) escândalos políticos; 

(2) agitação doméstica; e (3) iniciativas políticas impopulares. 
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Supomos, em relação à Copa do Mundo de 2014, que o efeito priming pode ser 

percebido a partir do momento em que coexistiram condições essenciais para a ativação do 

atalho cognitivo para a relação entre o apoio público para a Copa e aprovação do Governo. Ou 

seja, a divulgação negativa sobre os preparativos do evento na pré-fase – atrasos em obras, 

gastos vultosos, transtornos e acidentes, remoções de famílias para obras de infraestrutura – 

certamente auxiliou a percepção pública da Copa como atalho para avaliação do desempenho 

do governo. Supomos que a exposição midiática de maneira geral, positiva ou negativa, dando 

visibilidade ao assunto, colaborou para que a Copa emergisse como referencial para avaliar o 

Governo Federal, como prevê o efeito de priming. 

Essa hipótese é corroborada a partir dos dados sobre o agendamento da mídia nesse 

período. Análise de conteúdo realizada por Chaves (2015) em três grandes jornais do país 

(feitos nos períodos anterior, durante o evento, e no pós-Copa) revela mudanças nas agenda e 

enquadramento da cobertura jornalística do evento ao longo desse tempo.  

Ela verificou os veículos O Globo, Folha de São Paulo e Correio Braziliense. O 

estudo conclui uma mudança de referencial de cobertura nos três períodos. Nesses veículos 

nacionais não, necessariamente, observou-se a imprensa divulgando notícias negativas sobre o 

evento em si, mas várias notícias negativas sobre a ação governamental para o evento. 

De acordo com o estudo, na primeira fase, que seguiu de 12 de maio a 11 de junho de 

2014, houve predominância de matérias negativas. A agenda de cobertura deu prioridade aos 

pontos problemáticos como atrasos nas obras, problemas de infraestrutura, manifestações, 

greves, denúncias de corrupção e desconfiança sobre uso dos recursos.  

A segunda etapa se deu durante o Mundial, de 12 de junho a 13 de julho. Nesse 

período, o clima da cobertura mudou, se rendendo ao “espírito esportivo” da Copa. A 

pesquisadora conclui que a abordagem envolveu aspectos mais positivos voltados para o 

evento em si, como a agenda de cobertura dos jogos, a organização, o envolvimento do povo 

brasileiro. Nos cadernos de economia e política, o enquadramento, no máximo, tratou da 

influência que a Copa teria nas eleições de outubro, se o Brasil ganhasse ou perdesse, 

principalmente na campanha de reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff. 

Na última etapa analisada, de 14 a 28 de julho, no pós-copa, Chaves (2015) observa 

que a pauta midiática se volta às críticas negativas em relação ao governo, mas agora o 

enfoque é a economia, mudando o referencial que deixa de ser a preparação para a Copa. Se 

antes do Mundial a preocupação era se as obras ficariam prontas, se as manifestações 
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atrapalhariam os jogos, agora os jornais sinalizavam o desemprego, a inflação, “a volta à 

realidade”. Ou seja, após o Mundial não se falava mais em Copa do Mundo, em 

consequências, legados, gastos etc. 

 Embora os dados demonstrem evidências relevantes da tese do agendamento na 

cobertura da imprensa para a Copa de 2014, é preciso levar em conta, em primeiro lugar, a 

variedade de meios pelos quais as pessoas obtêm informações atualmente. Como 

argumentaram Chong e Drukman (2007), ao tratar do priming effect, é preciso considerar não 

apenas o espaço atribuído, mas a relevância da notícia e a disputa entre os mais variados 

meios de comunicação. 

Tomar como medida apenas os grandes veículos é desprezar a pluralidade de opiniões 

que desequilibram a balança da informação como a internet, que tem sido fonte não só de 

informação, mas de mobilização. Em segundo lugar, é preciso estudos mais aprofundados, 

com métodos mais adequados para estabelecer a real correlação do priming effect na 

associação da Copa à avaliação do Governo Federal.  

Feitas essas considerações, há indícios reais para que essa hipótese seja investigada, 

aprofundada e testada. É possível, a partir do que vimos sobre priming effect, que o 

referencial de avaliação do público sobre a presidente tenha se alterado a partir da influência 

das notícias midiáticas sobre os vários problemas oriundos da realização da Copa do Mundo, 

e a atuação do Governo Federal.  

Para este estudo, os dados auxiliam na tarefa de compreender o envolvimento da mídia 

nessa ponte entre opinião pública para o evento e opinião pública para o governo. Nota-se que 

há uma diferença entre cobrir positivamente o evento e cobrir positivamente o desempenho do 

governo para o evento. Além disso, como notaram Ritchie et. al (2009, 2010), o equilíbrio na 

reportagem (recorte, enquadramento, uso de fontes diversas) parece ser um fator de influência 

maior do que o tipo de cobertura da mídia (positiva, negativa e neutra). 

A partir dessas considerações deduz-se que há evidências substanciais da hipótese de 

que o priming effect tenha auxiliado na ponte cognitiva para a Copa como referencial de 

avaliação do Governo Federal, contribuindo, assim, para o rally effect. 
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CAPÍTULO 3 – COPA DO MUNDO E AVALIAÇÃO DE GOVERNO 

 

A hipótese geral condutora desta pesquisa é que megaeventos esportivos podem 

colocar em risco a popularidade dos governantes dos países-sede. Do que foi discutido aqui, 

nossa suposição específica é que o apoio público à Copa do Mundo no Brasil tenha gerado um 

rally effect negativo na popularidade presidencial entre 2013-2014. Ou seja, tenha se tornado 

um referencial de avaliação negativa para o Governo. Para verificar empiricamente a hipótese 

serão realizados testes de correlação com dados secundários quantitativos e, também, 

qualitativos. 

A base de dados principal consiste em mais de 20 rodadas de pesquisas telefônicas 

semanais, e pesquisas qualitativas com grupos focais também da Secom/PR, do período entre 

2013 e 2014. Ambos os bancos de dados secundários são da Assessoria de Pesquisa de 

Opinião Pública, da Secretaria de Comunicação Social, da Presidência da República 

(Secom/PR) 

A partir do primeiro conjunto de dados – quantitativo - serão testadas dezenas de 

modelos logísticos binários estimados para avaliar a correlação do apoio à Copa e ao Governo 

e suas variáveis explicativas. Depois, analisaremos as pontes para a correlação e a direção de 

causalidade entre as variáveis dos modelos. 

O segundo conjunto mais importante de dados é o qualitativo. O desafio será 

interpretar as resultantes dos dados quantitativos à luz das informações qualitativas, por meio 

da análise de mais de 80 grupos focais, também da Secom/PR. Nessa seção pretendemos 

aprofundar nos resultados fornecidos na pesquisa quantitativa sobre a direção de causalidade 

na correlação Copa do Mundo e Avaliação de Governo. 

Também será utilizada como suporte explicativo, da base de dados da Secom/PR, 

pesquisa quantitativa face-a-face domiciliar, de amostra nacional, realizada de 22 a 27 de 

março de 2014, sobre a opinião pública para Copa e para o Governo Federal. Ademais, ao 

longo do capítulo lançaremos mão de outras pesquisas a fim de contextualizar e dar mais 

clareza a pontos obscuros. 

Antes de prosseguir nos testes e análise de dados, iniciaremos o terceiro capítulo 

contextualizando sobre as primeiras quedas abruptas na popularidade sofridas pelo Governo 

Federal (GF), com base em dados quantitativos dos institutos Ibope/CNI e Datafolha, e o 

humor da opinião pública para a Copa. O que levou o governo a sair da condição de 
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popularidade recorde de quase 80% em março de 2013 para menos de 50% do apoio da 

população em junho do mesmo ano. 

 

3.1 Governo Federal: Panorama das perdas na popularidade 

 

O ano de 2013 foi atípico para o Brasil no que diz respeito, especialmente, à 

efervescência político-social. O primeiro trimestre parecia tranquilo. Mas, em abril 

começaram os focos das primeiras manifestações motivadas, sobretudo, pelo discurso contra a 

tarifa de ônibus em cidades como São Paulo, Goiânia26, Porto Alegre e Belo Horizonte. A 

violência policial contra manifestantes ganhou os holofotes, outros eventos se espalharam por 

todo país.  

Um ponto crucial é que a efervescência nas ruas ganhou fôlego a partir da abertura da 

Copa das Confederações, torneio teste para a Copa do Mundo, em 15 de junho de 201327.  A 

visibilidade do evento impulsionou os protestos ao seu ápice no mês de junho, sendo destaque 

nos veículos da grande mídia da imprensa mundial, ganhando espaço na Internet, por meio de 

principalmente de redes sociais. Dessa forma, não por acaso, a situação de instabilidade 

experimentada no contexto social se refletiu na popularidade do governo e do próprio 

megaevento esportivo. O apoio público ao governo federal e ao presidente decresceu 

vertiginosamente no período, saindo do recorde de aceitação pública para uma queda 

histórica. 

Nos meses que se seguiram, várias pautas sociais foram inseridas nos protestos. 

Ganharam força movimentos como o “Não vai Ter Copa”28, contrapondo os gastos para 

alcançar o padrão exigido pela Fifa à precariedade dos serviços públicos. Tal importância 

desse discurso que chegou, inclusive, a provocar reação do governo. Por meio Partido dos 

Trabalhadores (PT), agremiação da então presidente no cargo, foi lançada a campanha 

publicitária “Vai ter Copa”.  

                                                           
26 Sobre isso ver artigo de Tavares, Roriz, De Oliveira (2016). Disponível em: https://goo.gl/G7l8g7 

 
27 Vários artigos tratam do tema, entre eles: Martin Curi,  Da rua para a rede: a Copa das Confederações 2013 

no Brasil , Ponto Urbe [Online], 14 | 2014, posto online no dia 30 Julho 2014, consultado 13 julho 2017. 

Disponível: http://journals.openedition.org/pontourbe/1695 

 
28 MACEDO, Raquel. “NÃO VAI TER COPA” E “VEM PRA RUA”: Uma análise dos enunciados e seus 

possíveis estatutos de fórmula. Anais do V SAPPIL–Estudos de Linguagem, v. 1, n. 1, p. 407-421, 2014. 

https://goo.gl/G7l8g7
http://journals.openedition.org/pontourbe/1695
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Assim, no contexto de protestos, entre junho e julho ocorreram as primeiras quedas 

importantes no apoio ao governo federal. O fenômeno na popularidade naquele final de 

semestre foi observado por diversos institutos de pesquisas. A sequência do Ibope/CNI de 

março até julho, por exemplo, demonstra essa ruptura na evolução positiva da avaliação e 

aprovação do governo. Nessa pesquisa29 o Ibope/CNI ouviu mais de 2 mil eleitores para 

amostra nacional, em 434 municípios, entre os dias 9 e 12 de julho de 2013, com intervalo de 

confiança estimado de 95% e a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para 

menos.  

A investigação do instituto mostra que a primeira queda, ainda tímida, ocorreu em 

março, quando o governo perdeu 8 pontos percentuais, saiu da marca de 63% de ótimo/bom30 

para 55% no começo de junho. A mudança mais preocupante, porém, veio na passagem de 

junho para julho, quando a avaliação do governo de “ótimo/bom” caiu mais de 30 pontos 

percentuais em poucas semanas, registrando recuo de 55% para 31%.  

Na mesma pesquisa, a aprovação na maneira de governar da presidente seguiu a 

mesma sequência de perdas31. Dilma Rousseff32 passou de 79% em março de 2014 para 45% 

na primeira semana de julho, como demonstrado na figura 2. No sentido contrário, a avaliação 

de ruim/péssimo avançou de 7% em março para 31% no começo de julho e a rejeição 

aumentou de 17% para 49%, ou seja, mais de 30 pontos de diferença. 

Naquele período ocorreram fatores atípicos no contexto social que desencadearam 

uma reação negativa na opinião pública. Segundo avaliação do próprio Ibope/CNI, a primeira 

queda de 8 pontos, entre março e junho, foi motivada pela percepção de crescimento da 

inflação. Contudo, o recuo mais impactante de 30 pontos se deu após a intensificação das 

manifestações públicas que tomaram conta do país a partir da Copa das Confederações.  

Essa percepção não é suficiente para concluir que o resultado foi gerado pelo evento 

(Copa das Confederações) em si. Mas, sugere que a visibilidade proporcionada por ele 

certamente motivou maior expressão da criticidade, por meio da intensificação dos protestos 

em todo o país. O panorama desse primeiro momento é fundamental para compreender as 

nuances que envolveram os recuos significativos iniciais na popularidade do governo federal 

                                                           
29 CNI-IBOPE: Edição Especial de julho de 2013. Brasília. Julho de 2013. Disp: https://goo.gl/9CJ937 
30 Avaliação de governo refere-se à escolha: “ótimo/bom” “regular” e “ruim péssimo” 
31 Por experimentarem a mesma sequência de perdas tanto a avaliação do Governo como avaliação pessoal da 

presidente não terão diferenciações marcantes na pesquisa. 
32 Entrevistados respondem se aprovam ou desaprovam o governo atual 

https://goo.gl/9CJ937
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e, sobretudo, o modo como a Copa do Mundo emerge como proxy entre opinião pública e o 

governo federal. São as primeiras evidências empíricas de que o megaevento esportivo, com 

todo seu potencial de visibilidade, poderia trazer riscos à popularidade. 

Ao que parece, a visibilidade do evento e os gastos públicos para sua realização 

vieram como pólvora sobre a popularidade governamental. Ainda muito longe de conquistar 

os patamares recordes de popularidade experimentados no começo de 2013, a partir de agosto 

do mesmo ano houve um respiro na evolução das perdas. Mas, o respiro durou pouco. Entre 

2013 e 2014 novas quedas de popularidade preocuparam o governo. 

O ano de 2014 não foi melhor que o anterior. Após as vertiginosas perdas no apoio 

público em 2013, o governo viu explodir mais escândalos de corrupção na operação Lava 

Jato, conduzida pelo Ministério Público Federal. Além das investigações de desvios de 

recursos públicos na Petrobrás, a Lava Jato já havia identificado indícios de corrupção nas 

obras da Copa, com irregularidades envolvendo as empreiteiras responsáveis pela maior parte 

dos contratos de construção e reformas dos estádios da Copa - Odebrecht, Andrade Gutierrez, 

Camargo Corrêa, construtora OAS e Galvão Engenharia UTC. Não à toa, entre 2013 e 2014, 

até início da Copa, o governo federal enfrentou novos recuos no apoio público. 

Os atrasos nas obras da Copa, as falhas nos preparativos, ganharam mais espaço na 

mídia, e novos protestos se espalharam pelo país. A pré-crise econômica que se avizinhava 

ainda não se constituía no foco de preocupações para opinião pública, mesmo porque não 

havia clareza do que viria. O olhar do público estava concentrado nas promessas não 

cumpridas de serviços públicos “padrão Fifa”, e dos gastos para o torneio de futebol 

evidenciados pelos meios de comunicação. Ademais, era ano eleitoral, isso de certa forma 

inflava qualquer problema do governo no contexto de disputas partidário-ideológicas.  
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Figura 1: Evolução da avaliação do governo da Presidente Dilma Rousseff (%) 

 

Fonte: Pesquisa CNI-Ibope, 2011-2015 – Dados trimestrais 

 

3.1.1 Popularidade Governamental – O choque de 2013/2014 

 

Vimos que o governo amargou um cenário de incertezas na popularidade entre 2013 e 

2014. Essa constatação fica mais evidente quando se olha para a série temporal de dados do 

apoio ao Governo Federal (GF)33 , com base no conjunto de 22 rodadas de pesquisas 

telefônicas semanais, do banco de dados da Secom/PR, executadas no período de um ano, 

entre final de junho de 2013 e final de junho de 2014. 

A pesquisa da Secom revela que a partir das primeiras quedas registradas entre março 

e julho, conforme visto na seção anterior, a evolução de quedas profundas nas avaliações do 

governo foi aparentemente estancada, fechando junho com 21% de ótimo/bom. A reação mais 

significativa começou em outubro com 29%, e em novembro alcançou o pico de 32% de 

apoio e, nesse passo, seguiu até fevereiro.  

                                                           
33 Ao tratar o termo Governo Federal enquanto variável de pesquisa utilizaremos em letras maiúsculas, ora 
substituindo por GF 
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A partir de fevereiro de 2014, no entanto, volta a sofrer perdas, recuando quase dez 

pontos percentuais, com 23% de apoio da população no final daquele mês. A queda do apoio 

permaneceu até abril, quando registrou o pior índice, de 19% na avaliação de ótimo/bom. A 

avaliação do público só voltou a ter aumento significativo às vésperas da Copa do Mundo, no 

final de junho de 2014, coincidindo com mudança na pauta midiática que passou a focar na 

“alegria da festa”, conforme vimos em Chaves (2015).  

A figura 2 revela o quadro geral dos que aprovavam ou desaprovavam a maneira de 

governar da presidente. A linha tem evolução semelhante à avaliação do GF. Após a queda 

abrupta no final do primeiro semestre de 2013, a aprovação da presidente voltou a ter leve 

recuperação, experimentando o melhor índice novembro de 2013, com 43% de apoio. 

Contudo, conforme figura 2, verifica-se que ela sofre recuos no final de fevereiro de 2014, 

registrando em maio apenas 30% da população favorável ao modo de governar da presidente. 

O pico da rejeição se deu em junho de 2014, quando 60% dos entrevistados se disseram 

contra a performance da presidente. A linha de evolução negativa só começa a se estabilizar às 

vésperas da Copa. 

Figura 2: Evolução da aprovação do Governo Federal - 2014 

 

Fonte: Pesquisas telefônicas semanais Secom/PR, 2014 
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3.2 – Copa do Mundo – Perdas de apoio público 

 

Se de um lado, entre 2013 e 2014, a popularidade governamental preocupava pelas 

evidentes perdas de apoio popular, por outro, as oscilações no apoio público à Copa do 

Mundo no Brasil também chamavam atenção. Analisaremos nessa seção os dados da 

Secom/PR, na mesma sequência de pesquisas telefônicas semanais utilizadas para avaliação 

do GF.  

Antes de prosseguir, porém, vale destacar os dados do Instituto Datafolha, registrados 

em uma série de três levantamentos sobre o apoio à Copa do Mundo no Brasil ao longo dos 

anos. O primeiro foi executado em novembro de 2008, um ano após o anúncio do Brasil como 

sede da Copa. A segunda pesquisa foi em junho de 2013 e a terceira em fevereiro de 2014. 

Essa série do Datafolha mostra que o apoio à Copa do Mundo recuou e perdeu força 

ao longo dos anos. No primeiro levantamento, em 200834, pouco tempo após a escolha do país 

para sediar a Copa, a aprovação do evento era quase unanimidade. Menos de 10% dos 

brasileiros se disseram contrários ao megaevento, e 79% demonstraram apoio. Do restante, 

5% eram indiferentes e 6% não souberam responder.35 

Na segunda rodada do Datafolha, executada de 27 a 28 de junho de 201336, já é 

possível notar perdas no favoritismo à Copa. O apoio recuou para 65% e a rejeição aumentou 

para 26%. A decaída prosseguiu nos meses seguintes. No terceiro e último levantamento, 

realizado em 19 e 20 de fevereiro de 201437, foi registrado o maior índice de rejeição, de 38%, 

pouco mais da metade dos entrevistados, 52%, manifestou apoio ao evento.  

A partir de dados mais completos e específicos, da Secom/PR, cuja periodicidade foi 

frequente ao longo de todo ano que antecedeu a Copa, é possível observar que a queda no 

apoio ocorreu principalmente entre 2013 e 2014. Nesse estudo foram investigadas, em mais 

de 20 rodadas de pesquisas semanais, a evolução da percepção do apoio do público à Copa do 

mundo (figura 3) e a percepção do legado (figura 4) entre setembro de 2013 e junho de 2014.  

                                                           
34 Dados do levantamento foram publicados com exclusividade pela Folha de São Paulo em 15 de dezembro de 

2008.Disponível em : https://goo.gl/FqUijg 
35 Nessa pesquisa o instituto ouviu aproximadamente 3,5 mil pessoas em todo país, com margem de erro de dois 

pontos percentuais. 
36 Foram 4.717 entrevistas em 196 municípios. A margem de erro máxima é de 2 pontos percentuais, para mais 

ou para menos. Disp: https://goo.gl/vYwr2P 
37 Foram 2.614 entrevistas em 161 municípios do país, margem de erro em dois pontos percentuais. Disp: 

https://goo.gl/726SxG 

 

https://goo.gl/726SxG
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Nota-se, a partir da figura 3, que a aprovação da Copa segue a mesma tendência de 

evolução do apoio ao governo, oscilando negativamente até novembro quando obteve uma 

recuperação temporária, alcançando 62% de aprovação em dezembro. Mas, a partir do 

começo de 2014 caiu novamente se mantendo a patamares mais ou menos constantes, 

atingindo o pior índice em março, quando registrou menos da metade do apoio da população 

(44%), e a rejeição mais alta ao evento, de 47%, ocorreu no mês de maio do mesmo ano.  

Ao que parece, à medida que as pessoas vão prestando mais atenção na Copa, trazendo 

para a realidade do seu dia-a-dia, relacionando os gastos para o evento com os problemas dos 

serviços públicos, ocorre um afunilamento, diminuindo a folga entre os que aprovavam e 

desaprovavam o evento. A partir de junho, quando começa o evento, aumenta o favoritismo e 

reduz a rejeição. 

 

Figura 3: Evolução do apoio à Copa do Mundo de 2014 (%) 

 

Fonte: Pesquisas telefônicas semanais Secom/PR, 2014 

 

Outro aspecto importante a ser considerado trata-se da expectativa do legado, que é a 

outra forma de avaliar o evento. Nesse item temos uma correlação mais clara entre o que se 

espera do evento e o grau de insatisfação, o que responde melhor ao objetivo desse estudo. É 
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notável a descrença em relação ao legado se aprofundando ao longo do tempo. O estudo do 

Ibope, encomendado pela Secom/PR, investigou a expectativa de legado dos brasileiros com 

rodadas de pesquisas de fevereiro a julho de 2014.  

Na figura 4 observa-se nas primeiras rodadas que a expectativa estava quase 

equilibrada. Contudo, a visão de que o evento traria mais prejuízos se intensifica ao longo do 

tempo, e a crença em benefícios diminui. Os dados da figura 4 introduzem informações 

importantes para compreensão da relação de apoio público entre Copa e o Governo. 

 A crença da maioria dos entrevistados de que o evento traria mais prejuízos, se amplia 

em dezembro com 56% de pessimismo, e segue praticamente constante, com patamar mais 

alto em maio (62%), reduzindo somente às vésperas da Copa no final de junho. Veremos mais 

à frente, a partir dos testes de correlação, como esse negativismo impactará na avaliação do 

governo. 

 

Figura 4: Evolução da percepção do legado da Copa do Mundo de 2014 (%) 

 

Fonte: Pesquisas telefônicas semanais Secom/PR, 2014 
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3.3 – Correlações: Testes empíricos 

 

Ao tratar dos níveis de apoio ao Governo Federal e à Copa do Mundo vimos que o 

quadro entre 2013 e 2014 não foi favorável para nenhum dos dois. O governo federal perdeu 

mais da metade do apoio público, e o favoritismo para o Mundial no Brasil decaiu. Como 

temos sugerido, diante dos dados apresentados até o momento, existe correlação entre as 

variáveis de apoio à Copa do Mundo e popularidade do GF. 

Em 2014 alguns veículos de imprensa chegaram a mencionar as evidências dessa 

correlação. Durante a Copa o assunto voltou a ser comentado, mostrando que o apoio a ambos 

havia crescido após o começo do torneio. 

 

No Ministério do Esporte, há uma percepção de que as seguidas críticas sofridas 

pelo Mundial são responsáveis pela queda na aprovação, embora se ressalte que a 

maioria ainda apoia o evento. Ainda há uma aposta de que o quadro pode ser 

revertido com obras entregues próximo ao evento. Só que a presidente da República, 

Dilma Rousseff, já abandonou o discurso de legado da Copa. Na segunda-feira, não 

conectou o Mundial ao desenvolvimento, concentrando-se em alegria e esporte.38 

 
A intenção de voto na presidenta Dilma Rousseff (PT) subiu de 34% para 38%, 

segundo pesquisa Datafolha publicada nesta quinta-feira 3. O crescimento de Dilma 

pode estar sendo influenciado pelo aumento do otimismo com relação à Copa do 

Mundo, aponta a pesquisa, uma vez que 63% dizem apoiar a realização da Copa, 

enquanto eram 51% antes do início do evento. A aprovação do governo também 

subiu, de 33% para 35%. 39 

 

A hipótese geral desse estudo é que o megaevento Copa do Mundo impactou na 

avaliação do Governo Federal. Sendo assim, a fim de aprofundar a investigação dessa 

hipótese passaremos aos testes empíricos de correlações que possam explicar o fenômeno. 

 

3.3.1 – Descrição dos dados  

 

Conforme dito, as pesquisas referenciais para este estudo são das bases de dados da 

Secom/PR, todas executadas pelo Ibope Inteligência. O primeiro conjunto de dados 

quantitativos consiste em pesquisas semanais e uma quadrimestral. Nas semanais serão 

utilizadas 22 duas rodadas de pesquisas de opinião telefônicas com amostras nacionais de 600 

                                                           
38 Blog do Rodrigo Mattos. Disponível em: https://goo.gl/r3VBC8  
39 Trecho da reportagem “Cresce apoio à Copa e aumentam intenções de voto em Dilma”, da revista Carta 

Capital, do dia 18/05/2014 

https://goo.gl/r3VBC8
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entrevistas, realizadas entre os anos de 2013 e 2014, totalizando 13,2 mil entrevistas. A 

margem de erro dessas pesquisas era de ± 4%, com nível de confiança de 95%. Ainda nesse 

conjunto de dados, também será utilizada pesquisa quadrimestral quantitativa, domiciliar, com 

abordagem nacional. Foi realizada entre os dias 22 a 27 de março de 2014, com 2.002 

entrevistados. A margem de erro dessa pesquisa foi de ± 2,2%, com nível de confiança de 

95%.  

Outra base de dados, que não será utilizada diretamente nos testes de correlação, mas 

servirá para reforçar a análise, inclui pesquisa quantitativa de opinião pública face a face, 

realizada nas doze cidades sedes da Copa do Mundo entre os dias 30 de maio e 01 de junho de 

2014, com 5.166 entrevistados. A margem de erro dessa pesquisa variou entre ± 4% a ± 5%, 

com nível de confiança de 95%. 

O segundo conjunto de dados, os qualitativos, se baseiam em informações de 88 

grupos focais, realizados entre 2013 e 2014, com pessoas de 18 anos ou mais, de ambos os 

sexos, de todas as classes econômicas (ABCD) e moradoras das cidades que foram sedes de 

jogos do mundial da Fifa. 

 

As variáveis dos modelos40 

 

A pesquisa trabalhou, principalmente, com dois tipos de variáveis dependentes, assim 

configuradas: aprovação da Copa Mundo (1 = A favor da Copa do Mundo, 0 = Contra a Copa 

do Mundo) e aprovação do Governo Federal (1 = aprova o Governo Federal, 0 = reprova o 

Governo Federal).  

As variáveis explicativas foram divididas em quatro grupos: 1) referentes à Copa do 

Mundo, 2) referentes ao Governo Federal, 3) midiáticas e 4) sociodemográficas. No grupo 1 

encontram-se as avaliações sobre a percepção do legado da Copa do Mundo (1 = Mais 

benefícios, 2 = Mais prejuízos e 3 = Nem benefícios, nem prejuízos); interesse em 

acompanhar o evento (1 = Nenhum jogo, 2 = Apenas os jogos do Brasil e 3 = Todos os jogos); 

e se o entrevistado residia numa cidade sede dos jogos, no caso da pesquisa quadrimestral de 

                                                           
40 Todos os questionários das pesquisas encontram-se disponíveis na página da Secom/PR. Os bancos de dados 

das pesquisas podem ser solicitados à própria Assessoria de Pesquisa de Opinião Pública do órgão, ou à própria 

Secom/PR.  
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opinião pública, ou se residia num estado cuja capital seria uma cidade sede dos jogos, no 

caso das pesquisas telefônicas.  

No grupo 2 encontram-se variáveis clássicas dos modelos de aprovação 

governamental, a saber: avaliação da situação econômica do país (1 = Péssima, 2 = Ruim, 3 = 

Regular, 4 = Boa e 5 = Ótima); avaliação da situação econômica pessoal, na mesma escala 

anterior; avaliação dos serviços públicos, de modo geral, e da saúde, da segurança e da 

educação, em particular, numa escala de 0 a 10, onde 0 significa totalmente insatisfeito e 10 

totalmente satisfeito; e se o entrevistados recebia o Bolsa Família.   

No grupo 3 encontram-se as variáveis midiáticas presentes nos bancos de dados. Na 

pesquisa quadrimestral perguntou-se aos entrevistados qual meio de comunicação ele mais 

usava para se informar. As respostas foram codificadas da seguinte forma: 1 = Televisão, 2 = 

Rádio, 3 = Jornal, 4 = Internet e 5 = Outros/Nenhum). Nas pesquisas telefônicas, a pergunta 

era diferente, pois permitia ao entrevistado dizer qual era a fonte mais utilizada (apenas a 1ª 

opção foi considerada). Assim, as opções disponíveis eram: Jornal Nacional, telejornais da 

Globo, telejornais da Record e Internet.  

No grupo 4, finalmente, encontram-se as seguintes características dos entrevistados: o 

sexo do entrevistado (1 = Homem 0 = Mulher); o grupo de idade (1 = 16 a 24 anos, 2 = 25 a 

34 anos, 3 = 35 a 44 anos, 4= 45 a 54 anos e 5 = acima de 55 ano); a escolaridade (1 = Até 4ª 

série, 2= de 5ª à 8ª séries, 3 = 2º Grau e 4 = Superior ou mais); a renda familiar mensal (1 = 

Até 1 Salário Mínimo (SM), 2 =  1 a 2 SM, 3 = 2 a 5 SM e 4 = Acima de 5 SM), no caso da 

quadrimestral, e a renda pessoal mensal, no caso das telefônicas, com a mesma configuração; 

e o porte do município ( 1= Até 20 mil habitantes, 2 = 20 a 50 mil, 3 = 50 a 100 mil, 4 = 100 a 

500 mil e 5 = Acima de 500 mil).  

 

Análise das pesquisas telefônicas 

 

Foram estimados modelos logísticos binários com os dados das pesquisas telefônicas 

semanais, ao longo de oito meses. No primeiro, a aprovação da Copa Mundo foi a variável 

dependente e a aprovação do Governo Federal a principal variável explicativa. No segundo, a 

ordem ser inverteu: a aprovação do Governo Federal foi a variável dependente e a aprovação 

à Copa do Mundo a principal variável explicativa.  
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Em ambos os casos foram incluídas as seguintes variáveis de controle: se o 

entrevistado acreditava que a Copa do Mundo traria mais benefícios ou mais prejuízos; o 

sexo; a idade e a escolaridade do entrevistado; o porte do município; se este estava num 

estado cuja capital seria sede da Copa do Mundo; e a exposição ao Jornal Nacional, aos 

telejornais da TV Globo, da TV Record ou da Internet como principal fonte de informação.  

O gráfico da figura 5 apresenta as estimativas feitas, a partir dos modelos descritos 

acima, da correlação entre a aprovação do Governo Federal e a aprovação da Copa do Mundo. 

Observa-se que, ao longo do tempo, as duas avaliações estiveram sempre associadas, mas sem 

que houvesse um claro aumento, ou diminuição, da intensidade dessa relação. Dado o nível de 

incerteza das pesquisas, é razoável assumir que as pequenas variações observadas se devem 

mais às flutuações aleatórias das amostras.  

 
. 

Figura 5: Coeficientes estimados dos efeitos da aprovação da Copa do Mundo e do Governo Federal 

 

Fonte: Pesquisas telefônicas semanais Secom/PR, 2013-2014 

 

O que esses gráficos não deixam claro é como se deu a relação de causalidade entre a 

aprovação do Governo Federal e a aprovação da Copa do Mundo. O que se observa é, desde 
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outubro de 2013, as evoluções das correlações entre ambas as variáveis seguem praticamente 

o mesmo caminho, sugerindo alguma relação.  

Outra forma de medir esse fenômeno foi testar a correlação entre a avaliação do GF e 

a percepção do legado. Um dos problemas quando se mede aprovação “a favor/contra”, 

“aprova/desaprova”, como feito anteriormente (figura 5), é que afunila em um só 

posicionamento pensamentos diversos acerca do objeto mensurado. Ao verificar a percepção 

do legado sobre a avaliação do GF ampliamos a compreensão do fenômeno. 

Nesse compasso, a figura 6 mostra que a expectativa de prejuízos com a Copa 

predominou nos meses que antecederam o evento, e a correlação dessa percepção do legado 

com a avaliação do GF foi claramente verificada: 1) Para avaliação de “ótimo/bom” do 

Governo Federal, a proporção dos que acreditavam em mais benefícios era mais alta, porém 

em disputa apertada com os prejuízos; e 2) na outra ponta, aqueles que consideravam o 

governo “ruim/péssimo” eram totalmente descrentes em relação ao legado, e a maioria 

acreditava em mais prejuízos. Entre os que consideravam o governo “regular” o pessimismo 

quanto ao legado também era maior, ou seja, houve correlação entre a visão 

predominantemente negativa do legado e a avaliação do Governo Federal. 
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Figura 6: Evolução da percepção do legado da Copa do Mundo de 2014 controlado pela avaliação 

do Governo Federal (%) 

 
Fonte: Pesquisas telefônicas semanais Secom/PR, 2014 

 

 Esses resultados bastariam para a hipótese levantada neste estudo de correlação entre 

Copa e popularidade do GF, corroborando com o que vimos na parte teórica sobre a relação 

política entre megaeventos esportivos e os governos que o sediam que demonstra a 

instrumentalização histórica para promoção de regimes e governos. E, nesse sentido, teríamos 

o risco de um efeito contrário na atual configuração dos megaeventos, e no contexto atual das 

democracias liberais. 

Contudo, empiricamente, não é possível afirmar a direção da causalidade (qual 

variável impacta na outra) só pelos testes. Desse modo, para avançar na pesquisa lançamos 

mãos de outros modelos na tentativa de compreender essa interação entre GF e Copa do 

Mundo no caso brasileiro. 

 

3.3.2 Análise dos dados das pesquisas quadrimestral e semanais 

 

 Os dados das pesquisas quadrimestral e semanais oferecem uma série de outras 

variáveis explicativas relacionadas à Copa e ao Governo Federal que podem ser exploradas na 
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compreensão do nosso problema. A partir desses dados, conforme demonstra a figura 7, 

testamos as mesmas variáveis de controle para a aprovação da Copa do Mundo e, também, do 

Governo Federal.  

 

Figura 7: Coeficientes de regressão logit dos modelos de aprovação do Governo Federal e aprovação 

da Copa do Mundo 

 
Fonte: Pesquisa quadrimestral SECOM/PR, março de 2014.  

 

  

Os resultados apresentados na figura 7 revelam que: 1) variáveis explicativas de 

impacto sobre a aprovação do GF: economia do país, serviços públicos, aprovação da Copa, 

escolaridade e porte do município; 2) variáveis explicativas de impacto sobre a aprovação da 

Copa: Benefícios, prejuízos, interesse pela Copa, avaliação do GF e porte do município.  

Percebe-se que fatores esperados tradicionalmente para impactarem no Governo 

Federal (ex: economia do país, renda etc.) estavam funcionando, e fatores esperados para 

influenciarem na Copa (ex: benefícios, prejuízos, porte) estavam impactando. E como era 

esperado neste estudo, a correlação entre a avaliação da Copa e a avaliação do GF aparece em 

ambas as direções.  
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A figura 7 demonstra a força da correlação que temos investigado. Independentemente 

de o teste conter variáveis de peso que geralmente puxam a aprovação do GF, ainda assim, 

permanece a correlação Copa x GF. Serão necessários, ainda, outros testes para investigar a 

causalidade dessa correlação. 

Nesse sentido, testamos também um modelo com variáveis de controle a partir das 

pesquisas semanais, como pode ser visto na figura 8. Os bancos de dados das 20 pesquisas 

semanais foram agregados, obtendo-se um N = 13800, ou seja, são testados com maior 

número de entrevistas, além de cobrir um tempo maior de observações. 

Nesse teste com as semanais foram estimados modelos específicos de aprovação nos 

estados-sede dos jogos e, separadamente, naqueles onde não haveria jogos. Depois, a 

aprovação geral para todo país. Mais à frente, veremos detalhes sobre a influência dos 

estados-sede. A princípio trataremos apenas do impacto geral, ou seja, da aprovação para todo 

o país.  

Analisando a figura 8, primeiramente, na parte de “avaliação do Governo Federal”, 

nota-se que nos modelos estimados das pesquisas semanais, diferente da quadrimestral, as 

explicações concernentes à Copa (benefícios, prejuízos) aparecem impactando mais 

fortemente na aprovação geral do Governo Federal. Isso porque, não estão incluídas as 

tradicionais variáveis - economia do país, economia pessoal e serviços públicos - que 

geralmente puxam a avaliação do GF.  

O objetivo foi testar e evidenciar a real força da influência de questões ligadas à Copa 

sobre a avaliação do Governo Federal. Temos, assim, no modelo da figura 8, a popularidade 

do GF sendo influenciada pelas variáveis tipicamente explicativas da Copa: benefícios, 

prejuízos, idade, escolaridade, porte, internet, Estados-sede, e a própria aprovação da Copa. 
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Figura 8: Coeficientes regressão por mínimos quadrados e de regressão logit dos modelos de 

aprovação da Copa do Mundo e Avaliação do Governo Federal 

 
Fonte: Pesquisa telefônicas semanais SECOM/PR, 2013-2014.  

Nota: Os modelos de avaliação do Governo Federal foram estimados via regressão por mínimos quadrados 

ordinários e os modelos de aprovação da Copa do Mundo via regressão logística binária. Todas as pesquisas 

semanais foram agregadas para compor um único banco de dados com N = 13800.  

 

Em segundo, no que diz respeito aos testes para a “aprovação da Copa do mundo”, 

também no modelo da figura 8, corroborou-se nas semanais o que a pesquisa quadrimestral já 

havia identificado: zero impacto de variáveis concernentes às explicações tradicionais da 

popularidade do GF (economia do país e serviços públicos) sobre a aprovação da Copa. De 

maneira geral, a avaliação da Copa aparece influenciada positivamente por fatores como 

mídia (Jornal Nacional) e gênero, tendo mais êxito entre os entrevistados do sexo masculino. 

Negativamente sofreu influência das variáveis sociodemográficas (idade, escola porte). 

Ainda nos modelos apresentados pela figura 8, o impacto de alguns meios de 

comunicação é também um ponto notável. Em relação à influência midiática, na avaliação 

geral de governo o único fator de mídia que interfere é a internet, com impacto negativo. 

Enquanto na aprovação da Copa a internet não impacta, mas o Jornal Nacional aparece como 

influenciador positivo no apoio ao evento.   
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De acordo com as abordagens vistas na parte teórica referentes aos efeitos de priming, 

não há indícios nos testes de que o fenômeno possa ter ocorrido ostensivamente. Contudo, 

seria apressado afirmá-lo, já que seriam necessários outros métodos de análise mais apurados. 

Para verificar o efeito priming são necessários testes que vão desde a análise de conteúdo até 

a questão mais correta a ser feita quando a intenção é medir esse resultado. Desse modo, 

optaremos pelas conclusões alcançadas por Chaves (2015). 

Além disso, a internet aparece impactando negativamente na avaliação geral do 

Governo Federal, o que indica a necessidade de avançar nessa pesquisa de comunicação 

política. A internet constitui-se atualmente em espaço livre de expressão, onde o cidadão pode 

ser influenciado por diversos fatores, e influenciar outros. Ademais, sabe-se que parte da 

campanha contra a Copa foi mobilizada na Internet. 

Já o Jornal Nacional, que aparece impactando positivamente a avaliação da Copa, 

constitui-se em expressão de um poderoso órgão de imprensa, que certamente se vincula entre 

os operadores de mídia que se alimentam da rede comercial dos megaeventos esportivos. 

Nesse sentido, é provável que esse resultado de influência positiva se deva ao fato da 

emissora ter cobertura favorável ao evento em si e não necessariamente uma boa cobertura 

sobre o desempenho do governo nos preparativos. 

Ademais, como dito, seria preciso análises diferenciadas para verificar se houve o 

efeito priming, principalmente no que ser refere à associação da Copa com serviços públicos. 

Isso porque, já sabemos que mesmo nos grandes veículos de comunicação, as notícias sobre 

obras e preparativos para a Copa não foram as melhores (CHAVES, 2015). 

 

3.3.2.1 Testes com variáveis explicativas 

 

Após constatar, a partir dos modelos agregados das semanais, que variáveis 

explicativas da Copa estavam impactando na aprovação do GF, fecharemos mais ainda as 

correlações. O modelo da figura 9, baseado na pesquisa quadrimestral, testa de forma isolada 

os serviços públicos, que são referências tradicionais para avaliar o governo, com as variáveis 

explicativas concernentes à Copa.  

Sendo assim, foram tomadas como variáveis dependentes no modelo a avaliação dos 

serviços públicos – serviços em geral, saúde, educação e segurança. Elas aparecem sendo 
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impactadas por variáveis explicativas da Copa. Como demonstra a figura 9, chegamos às 

seguintes resultantes: 1) a variável explicativa “cidade-sede da Copa” impacta na avaliação 

sobre a educação e serviços públicos em geral; 2) a expectativa de prejuízos influencia a visão 

sobre a segurança e saúde; 3) e a aprovação de Copa impacta diretamente na segurança.  

 

Figura 9: Coeficientes de regressão linear dos modelos de avaliação dos serviços públicos

 
Fonte: Pesquisa quadrimestral Secom, 2014. 

Nota: foram apresentadas apenas as variáveis relacionadas à Copa do Mundo. 

 

Já no modelo apresentado na figura 10, tomamos o caminho contrário para saber se 

variáveis explicativas da aprovação do GF estariam impactando na aprovação da Copa. Desse 

modo, para avaliação da Copa utilizamos como variáveis dependentes a visão do legado da 

Copa (prejuízos, benefícios). Do outro lado, na parte das variáveis explicativas, inserimos as 

que tradicionalmente medem a popularidade do GF, entre elas, economia do país e serviços 

públicos.  

O resultado desse teste, conforme demonstra a figura 10, é que as variáveis 

explicativas do GF não impactam diretamente na visão de legado da Copa, com exceção de 
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economia pessoal, que naturalmente aparece devido principalmente à possibilidade de retorno 

direto em função da expectativa de emprego e renda decorrentes da Copa.  

 

Figura 10: Coeficientes de regressão logit dos modelos de avaliação da percepção do legado da Copa 

do Mundo 

 

Fonte: Pesquisa quadrimestral SECOM/PR, 2014.  

 

 

3.4 – Análise dos Resultados  

 

Tendo sido estimados diversos modelos logísticos binários para testar as hipóteses 

nessa dissertação, passaremos agora à interpretação mais aprofundada dos dados descritos. 

Aparentemente, como visto na seção anterior, os resultados sugerem que a Copa, e a maneira 

com que as pessoas avaliam a realização da Copa no país, impactaram na popularidade do 

governo federal. O olhar reflexivo sobre as pesquisas quadrimestral e telefônicas semanais 

fornecem alguns indicativos para explicar o porquê dessa interação. 

Na figura 5 observa-se a correlação entre as duas variáveis ao longo de quase um ano, 

medidas após o impactante recuo de mais de 30 pontos na popularidade presidencial em junho 
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de 2013. Nesse teste resta claro que há uma interdependência entre as duas dimensões de 

apoio. As linhas de popularidade, tanto para o evento quanto para o governo, seguem 

praticamente o mesmo fluxo, na medida em que uma sobe a outra sobe, se uma cai a outra 

também recua.  

Uma vez verificada essa correlação, o que define a Copa como uma proxy para 

avaliação do Governo? Qual delas é determinante? Os testes de correlação indicaram que 

algumas variáveis explicativas são determinantes para compreender a correlação entre a 

avaliação do GF e da Copa do Mundo. A partir dos modelos estimados, algumas conclusões já 

são possíveis: 

A) Algumas variáveis explicativas da aprovação da Copa do Mundo como legado 

(prejuízos e benefícios), cidades-sede e aprovação do evento impactam direta e/ou 

indiretamente na avaliação do desempenho presidencial.  

- Tomadas como variáveis dependentes as políticas públicas – serviços públicos em 

geral, saúde, educação e segurança – sofrem influência direta de variáveis 

explicativas da Copa (prejuízos, cidades-sede e aprovação da Copa) 

B) As variáveis explicativas tradicionais da aprovação do GF como serviços em geral e 

economia do país não impactam direta ou indiretamente na aprovação da Copa, com 

exceção de economia pessoal. 

- Tomadas como variáveis dependentes, a expectativa do legado - de prejuízos e 

benefícios - não sofre influência das variáveis explicativas da Copa. 

C) Estados que tem a capital como sede puxam, sobremaneira, a avaliação geral tanto do 

Governo Federal quanto da Copa, o que resulta em pressão maior de assuntos relacionados 

à Copa impactando no Governo de forma geral.  

 

Tendo chegado a essas conclusões, nos tópicos a seguir aprofundaremos 

primeiramente sobre a perspectiva dos fatores que determinam a aprovação da Copa. Depois, 

verificaremos aqueles fatores que influenciaram a aprovação do Governo Federal, de acordo 

com as resultantes dos testes de correlação. E, por fim, faremos uma passagem especial pela 

questão das cidades-sede, fundamental para compreensão do nosso objeto de estudo. 
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3.4.1 – Avaliação de Governo: Copa como atalho  

 

A correlação entre a Copa e o Governo Federal segue evidente para os diversos 

modelos testados, seja na quadrimestral ou nas pesquisas semanais. As evidências encontradas 

até aqui sugerem que a Copa do Mundo surge como atalho para avaliação de questões que não 

são novas como saúde, segurança e educação, mas que emergem no contexto da Copa. O grau 

de atenção do público para essas questões aumentou a partir da comparação entre o que foi 

prometido e o que foi entregue. Vimos que temas relevantes como serviços públicos, que 

tradicionalmente impactam na popularidade presidencial, têm a avaliação modificada quando 

correlacionados com fatores concernentes à Copa. 

Seguindo essa linha de raciocínio, no modelo da figura 8, com base nas rodadas de 

pesquisas semanais, nota-se que ao se excluir dos testes as tradicionais variáveis de economia 

do país e serviços públicos, temos maior clareza da dimensão geral do impacto da Copa na 

popularidade do Governo. Isso porque, nesse teste vemos que a aprovação do Governo 

Federal sofre impacto direto de variáveis como prejuízos, benefícios, idade, escolaridade, 

porte, cidade-sede, esperadas inicialmente para impactarem apenas na avaliação da Copa. 

A princípio, a variável de serviços públicos tomada de modo geral, na figura 7, parece 

não exercer impacto na opinião pública para a Copa. Contudo, ao desdobrar serviços públicos 

em seus derivados, conforme demonstra figura 9, e correlacioná-los com algumas variáveis 

explicativas do apoio à Copa, encontraremos resultados que levam a conclusões diferentes da 

inicial. A percepção de políticas públicas (serviços, saúde, educação e segurança) é alterada 

em função da visão sobre o evento. 

Por exemplo, à medida que as pessoas acreditam que o evento trará prejuízos, mais 

tendência elas têm para também avaliar mal saúde e a segurança. Além disso, os modelos da 

figura 9 revelam, ainda, que a aprovação da Copa também se relaciona diretamente com a 

segurança. Quanto mais pessoas aprovam o evento, mais críticos são em relação à segurança. 

É uma correlação que chama atenção, pois a aprovação de um implica na desaprovação de 

outro.  

Esse impacto na avaliação da segurança se explica pelo chamariz que é o megaevento, 

atraindo não apenas turistas, mas riscos de serem vítimas de crimes no aglomerado de 

pessoas. Outra explicação está relacionada às manifestações que ocorreram no país em 2013 e 
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2014, com a expectativa negativa de violência nos confrontos envolvendo policiais e 

manifestantes nos dias de jogos.  

Se, por um lado, os serviços públicos são fundamentais para o apoio ao governo e, por 

outro, se as variáveis da Copa influenciam na avaliação desses serviços, essa é uma das 

evidências que sugere a existência de uma rede de correlações que fazem da Copa uma proxy 

na avaliação do governo. Não que a Copa seja um péssimo evento que puxou a avaliação do 

GF. Mas, sim, porque ela envolve um conjunto de decisões próprias do governo democrático, 

que acabaram colocando em evidência problemas rotineiros da ação governamental. Mais do 

que medir a eficiência do governo, o evento foi um choque de realidade para a situação do 

país. 

Isso explica, por exemplo, porque a percepção dos prejuízos impacta diretamente na 

avaliação da saúde e segurança, e porque a aprovação da Copa se correlaciona diretamente 

com a segurança. As variáveis explicativas da aprovação da Copa parecem estar servindo de 

atalho para avaliar mais negativamente o Governo Federal. 

 

3.4.2 – Avaliação da Copa do Mundo: Legado e cidades-sede 

 

 

O que explica o apoio à Copa do Mundo no Brasil? Conforme apresentado na seção 

anterior, as resultantes dos modelos estimados nos forneceram o caminho para as variáveis 

explicativas que definem a opinião pública para o evento. Elas se concentraram, sobretudo, na 

expectativa do legado (prejuízos e benefícios), na avaliação do governo, interesse pela Copa, 

e os impactos diferenciados nos Estados com capitais sedes do evento, além de fatores 

sociodemográficos e midiáticos.  

 Uma das questões mais importantes no apoio à Copa diz respeito à ideia do legado. 

Teoricamente vimos que os estudiosos se empenham cada vez mais em compreender esse 

fenômeno, na tentativa de identificar como a percepção do legado se constrói na 

representação social e como impacta no apoio aos megaeventos (RITCHIE, 2010; ROCHE, 

2000). A literatura tem demonstrado que a percepção pública é fundamental no apoio geral ao 

megaevento. 

No caso em estudo, vimos que a expectativa do legado impacta diretamente na 

aprovação de governo, como demonstram os resultados apresentados na figura 9, mas não 
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implica que seja impactada pela avaliação de governo (figura 10). Ou seja, a correlação entre 

o legado e a avaliação do Governo Federal existe e é evidente, existe uma causalidade da 

primeira sobre a segunda.  

Dessa forma, analisando todos os modelos, a avaliação da Copa se ancora direta ou 

indiretamente nas variáveis explicativas próprias do evento como o interesse pela Copa, o 

legado, cidades-sede, no grupo sociodemográfico (porte, idade, homem), midiático (Jornal 

Nacional, internet) e na aprovação do governo. Não há indícios nos mais de 20 modelos 

estimados que o evento tenha sofrido impacto de variáveis referenciais para o Governo 

Federal, com exceção de economia pessoal. 

Os modelos revelam que o apoio à Copa não depende, por exemplo, de como estava a 

economia do país ou de como estavam os serviços públicos em geral, como aparentemente 

parecia ter ocorrido. Ao contrário, fatores como serviços públicos passam a ser mais 

criticamente avaliados a partir da Copa do Mundo, sendo colocados em evidência.  

Isso se confirma quando tomamos a avaliação do legado da Copa como parâmetro, as 

variáveis de impacto do Governo Federal (economia do país, serviços públicos em geral, 

renda, bolsa família) não exercem qualquer influência na avaliação do evento. A exceção, 

como mostra o modelo da figura 10, está no caso da economia pessoal, o que se explica pela 

expectativa de retorno econômico do evento, ou seja, na possibilidade de ganhos pessoais, 

como a geração de emprego e renda. 

Infere-se disso, sobretudo, que a direção da causalidade possivelmente é da Copa do 

Mundo alterando a avaliação do Governo Federal. O evento passa a ser um atalho para 

aumento da criticidade em relação ao governo. Disso pode surgir uma relação simbiótica, mas 

tudo sugere que a causa do efeito na popularidade é do evento sobre o governo e não o 

contrário. 

Outro fator determinante na aprovação da Copa é a avaliação a partir das cidades-sede. 

Sendo as anfitriãs escolhidas entre as maiores capitais do país, incluindo a megalópole Rio-

São Paulo, não por acaso as ações de governo tomadas a partir delas geram repercussão para 

sobre a avaliação geral do governo.  
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3.4.3 Repercussão nas cidades-sede 

  

No dia 31 de maio de 2009, cinco anos antes da realização do Mundial de futebol no 

Brasil, a Fifa anunciou as doze anfitriãs dos jogos da Copa no Brasil, entre elas, as principais 

capitais brasileiras. Foram contempladas as cidades de Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, 

Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São 

Paulo.  

O pacote de promessas do governo federal incluía geração de renda e emprego, atração 

de turismo e a entrega de importante legado em infraestrutura e reformulação do espaço 

urbano. Além disso, conforme amplamente divulgado nos veículos de comunicação, as 

bancadas federais priorizaram a destinação de recursos de seus Estados (no caso das sedes) 

para obras da Copa.  

Esses Estados até hoje amargam as dívidas relacionadas aos gastos com o evento. 

Desde 2016 os governadores tentam renegociação de dívidas da Copa junto ao o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)41, no total foram mais de 3 

bilhões de empréstimos aos Estados apenas para construção de Estádios. Não à toa, a opinião 

pública para a Copa e, também, para o GF se veem mais afetadas nas sedes dos jogos. 

É essencial entender as variações na opinião pública nesses locais no que diz respeito 

ao apoio ao evento, e seus reflexos na popularidade do GF. Os testes feitos a partir dos dados 

semanais indicaram que a avaliação do Governo Federal sofreu mais impacto de questões 

relacionadas à Copa nos Estados-sede do evento do que fora deles. 

Por exemplo, como mostrado na figura 8, nos Estados-sede a expectativa de benefícios 

e prejuízos impactou na avaliação do GF. Já nos Estados não-sede apenas a visão de prejuízos 

influenciou (negativamente, diga-se) na popularidade do governo. Mas, os referenciais dos 

Estados-sede puxaram a aprovação do GF para todo o país, mesmo porque, entre as anfitriãs 

estavam grandes capitais brasileiras. 

Os testes, demonstrados na figura 8, revelaram também que a criticidade em relação 

megaevento também é maior nos Estados dos jogos, isso porque, os residentes estavam no 

“olho do furacão” da organização do evento e eram diretamente impactados pelas mudanças. 

                                                           
41 Disponível em: https://goo.gl/wJQvjQ 
 

https://goo.gl/wJQvjQ
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Comparando a avaliação da Copa nos Estados-sede e fora deles, acrescenta-se nos locais dos 

jogos a influência de fatores como variáveis de gênero (homens impactam), 

sociodemográficas (idade, escolaridade) e midiáticas (exposição ao Jornal Nacional).  

Esse resultado sugere maior criticidade em relação ao evento nos locais de realização 

dos jogos. As variáveis ligadas à idade, escolaridade e exposição às mídias, corroboram para 

as explicações de Norris (1999) sobre as condições de emergência da criticidade entre os 

cidadãos, principalmente na avaliação de ações específicas dos governos. No caso da mídia, o 

impacto é positivo sobre o evento e negativo sobre a avaliação geral do GF. Como 

verificamos em Chaves (2015) o enquadramento midiático sobre a ação governamental para o 

evento mudou ao longo do tempo. 

Ressalta-se que os dados das pesquisas semanais utilizadas nos testes da figura 8 

levam em conta o Estado e não necessariamente a capital sede do evento, o que pode gerar 

alguma diferença nos resultados. Por esse motivo também utilizamos como pesquisa auxiliar 

um estudo quantitativo realizado especificamente nas doze cidades-sede a fim de 

compreender como se comporta a opinião pública entre os residentes dessas cidades.  

Esses dados estão contidos no relatório da pesquisa de percepção da Copa do Mundo 

nas doze cidades-sede, da Secom/PR (BRASIL, 2014). A pesquisa quantitativa domiciliar foi 

realizada com 5.166 entrevistados, de 30 de maio a 01 de junho de 2014. O nível de confiança 

do estudo é de 95% e a margem de erro de 2 pontos percentuais. Por meio da aplicação de 

questionários face-a-face, a pesquisa verificou alguns temas centrais nas capitais anfitriãs do 

evento.  

Entre os apontamentos da pesquisa, chamou atenção que apoio ao evento não foi 

unânime e variou bastante entre as capitais pesquisadas. De forma geral, menos da metade dos 

entrevistados manifestou apoio efusivo. Quando perguntados O (a) sr (a) é a favor ou contra 

a realização da Copa do Mundo no Brasil? As pessoas tinham como opções escolher se eram 

totalmente a favor, um pouco a favor, nem contra, nem a favor, um pouco contra, totalmente 

contra e não sabe ou não respondeu.  

Calcula-se que a média geral de entrevistados totalmente a favor do evento foi de 

33,3%, ou seja, menos da metade. A média de totalmente contra foi de 20,33%. O restante se 

dividiu entre as outras opções. As maiores aprovações sobre o evento foram registradas em 

Manaus (53%), Salvador (42%) e Recife (39%). No sentido contrário, os índices de 
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totalmente contra foram maiores nas grandes capitais Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília 

(25%), e em Natal, São Paulo e Curitiba (23%). 

Ao avaliar o grau de animação – medido pelas opções muito animado, um pouco 

animado, indiferente, um pouco desanimado e muito desanimado – os mais animados foram 

os residentes de Manaus (48% de muita animação), Salvador (34%) e Recife (31%). Às 

vésperas da Copa, a maior parte dos residentes encontrava-se na opção de “indiferentes ao 

evento” (média geral de 27,5% de indiferentes, contra 25,4% de muito animado), com picos 

em Curitiba (45%), São Paulo (36%) e Brasília (33%). 

Em comparação às outras Copas, a maioria dos entrevistados, 33% em média (entre 

todas as cidades), se disse menos animada com a Copa de 2014. Do total, 32,6% declararam a 

mesma animação, 27,4% mais animados, e o restante não gosta de futebol ou não soube 

responder. Apesar da aparente descrença, 85% dos entrevistados desejavam que a Copa fosse 

um sucesso. 

 No que diz respeito à expectativa do legado, como havíamos concluído nos testes de 

correlação, a mesma pesquisa também demonstra que o negativismo foi predominante. Em 

resposta à questão: Em sua opinião, a realização da Copa do Mundo no Brasil trará mais 

benefícios ou mais prejuízos para o país? A maior parte (média de 51,3%) esperava mais 

prejuízos. O maior pessimismo foi registrado em Curitiba (66%), seguidos por Fortaleza 

(60%) e Belo Horizonte (59%). 

Entre os principais prejuízos apontados pelos entrevistados estiveram a falta de verba 

para saúde e educação (chegando a 60% no Rio de Janeiro) e os gastos com dinheiro público 

(40% em Cuiabá). Esses dados também corroboram para o resultado ao qual chegamos 

anteriormente na análise da avaliação de políticas públicas (figura 9), onde serviços públicos e 

educação especificamente foram mais mal avaliados nas cidades-sede. 

A expectativa de benefícios (33,4% em média) ficou concentrada, respectivamente, 

sobre os itens “geração de emprego”, “aquecimento da economia” e “incentivo ao turismo”. 

Esse resultado confirma o coeficiente da economia pessoal observado nos testes quantitativos 

como fator de impacto na percepção dos benefícios. Fatores como “melhorias na 

infraestrutura da cidade” e “aeroportos mais modernos” praticamente não foram lembrados 

como benefícios. 

Outro aspecto importante foi a mensuração do grau de responsabilidade dos agentes 

promotores da Copa do Mundo - governos federal, municipais e estaduais e Fifa. Foi avaliado 
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o grau de responsabilização para os itens: 1) organização da Copa do Mundo; 2) construção 

dos estádios; 3) reforma dos aeroportos, 4) obras de transporte público e, por fim; 5) segurança 

pública durante a Copa.  

O Governo Federal aparece majoritariamente como principal responsável na maior 

parte das questões. A exceção foi para as questões “organização geral da Copa”, atribuída 

primeiramente à Fifa, e na questão do transporte público, onde os responsáveis mais 

lembrados foram, respectivamente, governos municipais, estaduais e federal.  

O setor privado sempre aparece em último lugar como responsável por qualquer das 

questões. Esse dado sobre a responsabilização sugere a visão predominante do Governo 

Federal como principal responsável por erros e acertos na governança do evento. Embora hoje 

se saiba que as empreiteiras figuraram entre as maiores beneficiadas com a lucratividade do 

evento, à época o setor privado praticamente não foi citado como detentor de qualquer 

responsabilidade. 

O mais importante ao se avaliar as resultantes da pesquisa de percepção nas doze 

cidades-sede (BRASIL, 2014) reside na compreensão de como a opinião pública nesses locais 

puxou a avaliação do Governo Federal de maneira geral, e a visão do próprio evento. Não por 

acaso, as pesquisas qualitativas que veremos a seguir são direcionadas para a dinâmica da 

opinião pública nas cidades-sede.  

Para o nosso problema de pesquisa a cidade-sede (ou Estados-sede) é, desse modo, 

variável fundamental na busca pela real direção de causalidade que se estabelece entre a 

popularidade do GF e o apoio à Copa. As ações do governo central voltadas para a Copa nas 

cidades anfitriãs certamente reforçam a visão negativa sobre o megaevento esportivo, mas o 

efeito mais devastador é regresso ao próprio Governo Federal, que passa a ter queda nos 

próprios índices de popularidade, decorrente da maior visibilidade e criticidade sobre suas 

ações, como maior promotor do evento.  

 

3.5 – Inferindo relações causais - Explicações qualitativas  

 

As pesquisas apresentadas anteriormente de natureza quantitativa nos deram 

informações importantes sobre a correlação entre a opinião para Copa do Mundo e a 
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aprovação do Governo Federal. Contudo, não elucidaram completamente a relação empírica 

de causalidade.  

Na esteira do argumento de Kellstedt e Whitten (2015, p.78), na Ciência Política 

“dizer que algo causa algo é uma questão que está longe de ser resolvida” e, portanto, o 

pesquisador deve manter-se com a mente aberta e não se fechar na rigidez de raciocínio. A 

saída para verificar a causalidade nessa realidade multivariada passa por algumas questões 

como: 1) testar a correlação entre as variáveis x e y; 2) testar a covariação entre ambas e; 3) 

controlar por variáveis colineares.   

Dessa forma, esses pressupostos foram quase todos superados nos testes realizados. O 

obstáculo ainda persistente, entretanto, diz respeito ao segundo pressuposto, sobre a direção 

da causalidade, ou seja, a solução para a covariação. Já encontramos informações nas análises 

quantitativas que dão o caminho dessa direção. A partir dessas pistas, passaremos a analisar os 

resultados à luz das pesquisas qualitativas. 

Passaremos, então, ao segundo conjunto de dados que estruturam essa pesquisa, os 

dados qualitativos da Secom/PR. A metodologia qualitativa tem a vantagem de fornecer a 

perspectiva das atitudes e percepções que levam à formação da opinião pública. Podemos ver 

com mais clareza as preocupações que rondavam a cabeça do brasileiro em relação à Copa, e 

que tipos de associações espontâneas e provocadas foram enfatizados durante as discussões. 

A base de dados da Secom/PR é composta por 88 grupos focais, realizados entre 2013 

e 2014 nas doze capitais anfitriãs da Copa; com pessoas de 18 anos ou mais; de ambos os 

sexos; das classes econômicas ABCD, sendo as pesquisas qualitativas:  A) Copa do Mundo I 

(setembro de 2013); B) Copa do Mundo II (outubro de 2013); 3) Pré-Copa do Mundo (abril 

de 2014); C) Clima de Copa (junho de 2014).42 

A primeira pesquisa nas cidades-sede em 2013 foi dividida em duas etapas, cada uma 

com seis cidades – Copa I (setembro) e Copa II (outubro), finalizando o ano com as doze 

cidades inseridas no projeto. O objetivo, de acordo com a condução da pesquisa, era 

aprimorar a comunicação de governo com perguntas sobre o evento, expectativas e exposição 

de vídeos publicitários para discussão entre os participantes.  

A segunda rodada, realizada em abril de 2014 - Pré-Copa - seguiu roteiro semelhante 

ao do ano anterior, mas restrita a quatro capitais anfitriãs, representando três regiões do país. 

                                                           
42 Mais detalhes no anexo “lista de pesquisas” 
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A última pesquisa - Clima Copa - realizada em uma só etapa nas doze cidades sede se 

diferencia das demais pelo alcance em uma única fase. Além disso, seguiu os mesmos 

parâmetros metodológicos para todas as capitais, e trouxe balanço das mudanças na visão dos 

participantes acerca do evento e das ações do governo para a Copa.  

Cabe ressaltar que, além de outros critérios, os participantes dos grupos de 2013 foram 

separados entre aqueles que avaliavam o GF como ótimo/bom, regular e ruim/péssimo. Já os 

grupos de 2014 foram divididos pelo critério de aprovação da Copa do Mundo. Sendo que na 

pesquisa Pré-Copa os grupos eram separados em aprova/desaprova, e na pesquisa Clima 

Copa eram mistos, ou seja, 50% aprovavam e 50% desaprovavam o evento.  

Embora o material ofereça riqueza de informações contextuais, a proposta não é 

realizar exaustiva análise de conteúdo. A intenção para o momento é verificar em que sentido 

as indicações encontradas nas pesquisas quantitativas se aproximam das impressões do 

público nos grupos focais.  

Por esse motivo, dividiremos a análise com base nos resultados que alcançamos até 

aqui, para ter maior clareza da causalidade, e verificar porque a Copa passou a funcionar 

como uma proxy para avaliação do GF. Sendo assim, teremos as subdivisões: 1) Copa e 

manifestações: visibilidade do evento; 2) Copa e Governo: Frustração de expectativas, 

desconfiança e responsabilização do GF; 3) Serviços públicos e Copa – aumento da 

criticidade.  

 

3.5.1 Copa e manifestações: Visibilidade do evento  

 

No início deste capítulo argumentamos que a Copa, coincidindo com o contexto de 

manifestações que se espalhavam pelo país por motivos pontuais, tornou-se canal de 

visibilidade para as insatisfações variadas. Não por acaso, foi a partir da Copa das 

Confederações que os movimentos de protestos se intensificaram no Brasil, a exigência de 

serviços públicos “Padrão Fifa” e a pauta “Não vai ter Copa” se fortaleceram como retórica 

nas manifestações para chamar atenção pública aos problemas do país. 

Com os holofotes do mundo voltados para o Brasil, o evento passou a ser uma fonte de 

pressão sobre o governo, por melhorias em diversas áreas. As manifestações chamaram 

atenção especialmente nas cidades anfitriãs. Entre as pautas, aparecia com frequência a 

insatisfação contra gastos e atrasos em obras frente à precariedade de serviços públicos.  
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As discussões que emergiram nos grupos focais corroboraram o argumento inicial, de 

que a perspectiva histórico-sociológica do futebol como “ópio do povo” no Brasil foi 

desafiada nos anos de 2013 e 2014. O espetáculo esportivo, paixão de muitos brasileiros, por 

vezes, usado em contextos de governos autoritários como amansador das frustrações 

coletivas, se viu na posição de despertador das massas, que se traduz na narrativa por trás do 

slogan “O Gigante Acordou”.  

Em vários trechos dos grupos focais os participantes associam expressamente a Copa 

às manifestações: 

 

“Todo bobo tem uma hora que explode. Talvez a Copa tenha sido só o pico para 

desmascarar algumas coisas que levou a uma explosão. É claro que tudo em 

excesso vai chegando a um extremo que vai começando a perder a razão, mas a 

essência da coisa, acho muito pertinente. A Copa foi um estopim para as 

manifestações” (grifos nossos43) 

(Natal, Copa II, AB, 19-25, ótimo/bom)44 

 

 

“As manifestações foram geradas principalmente pelos gastos da Copa quando 

está faltando dinheiro para outras coisas”  

(Porto Alegre, Copa II, AB 18-25, Regular) 

 

A partir da Copa das Confederações, que também recebeu a alcunha de “Copa das 

manifestações”, a visibilidade do evento, ao que parece, passou a ser utilizada como canal de 

pressão. Apesar do gosto majoritário pelo futebol, o público não só estava disposto a 

questionar os problemas do país, como também usar a exposição mundial da Copa para 

mostrar que o Brasil não era apenas um rótulo do esporte, mas escondia profundos problemas 

sociais. 

 

Moderador: Qual a visão lá fora?  

 

“Antes das manifestações eles tinham certeza da imagem que queriam pregar de que 

o Brasil é um país que é mais que carnaval e futebol, mas com as manifestações 

mudou isso.”  

(Porto Alegre, Copa II, AB, 18-25, Regular, grifos nossos) 

 

 

                                                           
43 Aplica-se a todos os grifos em negrito 
44 Na referência da transcrição, a fim de facilitar a identificação, seguirá respectivamente o nome da cidade, o 

nome da pesquisa, a classe social, faixa etária, gênero (quando houver), avaliação de governo (quando houver) 

ou avaliação da Copa (quando houver). Ressalta-se que nas pesquisas de 2013 não houve divisão por gênero nos 

grupos.  
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Moderador: Porque está acontecendo os protestos? 

“Por causa da copa” 

“É muito dinheiro gasto com estádio e muita gente morrendo em fila de hospital”  

“A copa foi o gatilho” 

 (Porto Alegre, Copa II, CD 30-39, ruim/péssimo) 

 

“Acho que melhorou porque os governantes escutaram um pouco a população. Foi a 

forma que a gente achou de chamar a atenção deles. Foi passada uma 

mensagem”. 

(Cuiabá, Copa II, CD ,18 – 25, ruim/péssimo) 

 

 

“Se você for pensar na Copa do Mundo do Brasil, você vê pela Copa das 

Confederações, este patriotismo fez criar as manifestações que o mundo todo 

viu. Os pontos que eles colocaram foram bastante válidos. Copa do Mundo na 

Alemanha custou trinta milhões de dólares e a do Brasil está custando cinquenta e 

pouco. Sendo que a Copa do Mundo da Alemanha foi sensacional e aqui no Brasil 

ainda tem muita questão de infraestrutura que falta, aeroporto, transporte público. E 

este dinheiro que está sendo investido extra, provavelmente deve estar sendo 

desviado em algum lugar. Porque não pode ser tão caro e não ter a qualidade que 

tem em outros países. Este dinheiro poderia ser aplicado em hospital, hospital do 

interior, transporte público, para dar qualidade a sociedade”.  

(Salvador, Copa I, AB, 18 a 25, ótimo e bom) 

 

“[...] ficou bem claro na Copa das Confederações agora quanto dinheiro foi gasto 

numa velocidade tremenda para fazer estádio de futebol e coisas pequenas, de menor 

proporção, há décadas não se resolve. E aí você vê bilhões resolvidos em um ano, 

um ano e meio. Daí criou-se todas essas manifestações, justas. Porque foi um 

susto para o brasileiro ver que tem condições para isso tudo e não faz nada”. 

(Salvador, Copa I, AB, 18 a 25, ótimo e bom) 

 

 

Dessa forma, mais do que estopim para um conjunto de insatisfações, o evento começa 

a se configurar, naquele momento inicial, como atalho para avaliação do Governo Federal. 

Em todos os grupos de discussão, sem exceção, as abordagens espontâneas dos participantes 

em referência à Copa passaram, obrigatoriamente, pelos questionamentos sobre o produto do 

que estavam recebendo da ação governamental, em comparação com os investimentos no 

megaevento esportivo.  

 

3.5.2 Copa e Governo: Frustração de expectativas, desconfiança e responsabilização  

 

Quando o país foi escolhido para sediar os jogos o clima era de otimismo com os 

rumos do país e animação pelo evento, afinal o Brasil é reconhecido como país do futebol e, 

no geral, as pessoas aceitam isso. Contudo, percebe-se que essa visão sobre sediar o evento 

mudou ao longo dos anos entre a escolha e a proximidade de sua realização. A complexidade 

da organização, os gastos envolvidos, as exigências da Fifa, a desconfiança sobre uso dos 
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recursos, tudo isso parece ter provocado uma mudança na percepção do público sobre o 

megaevento esportivo. 

Mas, por que os cidadãos brasileiros começaram a se revoltar contra um evento 

esportivo que era esperado para agregar popularidade ao governo? Os grupos focais da 

pesquisa Clima Copa, realizada em junho e julho de 2014, durante o evento, fornecem uma 

visão mais apurada sobre essa questão. No roteiro para as doze cidades-sede foram inseridas 

as seguintes perguntas: Quando saiu o anúncio de que o Brasil iria sediar a Copa de 2014, 

vocês eram a favor ou contra a realização da Copa aqui? E, na sequência, porque mudaram 

de opinião?  

 

“No momento eu era a favor, eu não tinha nem noção”. 

 “A gente foi a favor, porque a gente não tinha uma visão mais direta do governo, da 

Infraestrutura...” 

Moderador: Por que mudaram de opinião? 

“Por causa da corrupção”. 

(Belo Horizonte, Clima Copa, AB, 18 - 29, masculino) 

 

“Mudou. Eu era a favor pela paixão. Porque era um sonho, pela festa, pela alegria. 

Mas aí é o realismo. Eu acho que a priorização de obras faraônicas, que não eram 

tão necessárias quanto saúde e educação”.  

(Belo Horizonte, Clima Copa, AB, 35 - 50, feminino) 

 

“Eu achava que ia ser uma coisa boa para o Brasil. Mas de acordo foi passando, 

passando, fui vendo morte, manifestação, greve, muita coisa vai acontecendo, aí 

você vai e toma consciência da coisa”.  

Moderador: Por que mudaram de opinião? 

 “Porque quando foi anunciado, a gente pensou assim: ‘Agora no Brasil, tal’. Só que 

a gente não parou para pensar que ia mexer na cidade toda, o que eles iam fazer. Só 

pensamos no futebol, o povo vir para cá. Fez ficar contra foram as obras mal feitas” 

(Belo Horizonte, Clima Copa, CD, 35 - 50, feminino) 

 

Vimos na parte teórica que alguns pesquisadores já haviam identificado essa 

dinamicidade da opinião pública nos períodos antes, durante e depois do evento. Essa 

vulnerabilidade do apoio público é constante e se correlacionam com questões especificas na 

preparação do evento. (RITCHIE,2010, PRAYAG, 2012). Tavares (2011) sugeriu que há um 

fosso entre as promessas que são feitas aos residentes e o que, de fato, é deixado como legado, 

muitas vezes resultando em balanço negativo. 

Conforme visto na parte teórica, para Ostrom e Simon (1985) as pessoas avaliam o 

governante à luz de suas próprias preferências, em função de uma comparação entre o 

desempenho presidencial esperado e o real. De acordo com essa vertente, que eles chamaram 
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de modelo do cidadão-avaliador, “as expectativas funcionam como atalhos para simplificar o 

ambiente político complexo que há em torno do presidente” (id, p.336). 

Esse raciocínio encontra eco quando se avalia as opiniões dos participantes nos grupos 

de discussão. Quando eles justificam porque mudaram de opinião, as falas sugerem que a 

mudança na percepção do evento passou pela consciência de que o país teria que organizar e 

fomentar com recursos públicos a estrutura para realização do megaevento esportivo. Ou seja, 

a condução e o gerenciamento do evento por parte do governo e o (des) cumprimento de 

promessas vão sendo, aos poucos, sendo colocados à prova. Além disso, os participantes 

demonstram expectativas frustradas no choque com a realidade. 

Embora o país estivesse melhor que antes em muitas áreas, havia uma expectativa de 

um país melhor para o momento de sediar o evento. Além disso, ao longo do tempo, as 

pessoas foram aumentando o grau de criticidade. 

 

Moderador: Quando rolou o anuncio que a Copa seria aqui, vocês foram a favor? 

Alguém mudou de opinião? 

 

“Eu era a favor, comemorei. Daí começou muita bagunça, manifestação, falaram 

que o Brasil ia melhorar e não foi. Fiquei contra”.  

“Para mim venderam uma história e virou outra. A gota d’agua foi a semana 

passada o Ricardo Teixeira falar que o que tinha que ser roubado já tinha sido. Não 

dá!”  

“Não temos condições de fazer isso. Estamos tapando buracos e vamos deixar 

mais”. 

(São Paulo, Clima Copa, CD, 35 a 50, masculino) 

 

 

Moderador: Qual era a sua expectativa? Tenta lembrar qual era a expectativa e o que 

aconteceu na pratica? 

 

“Falaram que iam construir na época, mas achava que construiriam um hospital 

decente, que terminava o hospital de base, um hospital decente para o povo, 

achei que a polícia iria ser melhor, e infelizmente a gente tem que aproveitar isso”.  

(Brasília, Clima Copa, CD, 35 a 50, masculino) 

 

“Há 6 anos atrás que o Brasil foi chamado, eu imaginei que iam começar as obras 

naquele momento e que não ia ser conturbado, que não ia ser no final do ano 

passado que fizeram obra em Ipanema para começar a obra do metro”. 

(Rio de janeiro, Clima Copa, AB, 18 a 26, feminino) 

 

Nota-se que os participantes expressam expectativas não correspondidas, e mesmo 

entre aqueles que eram favoráveis ao evento e/ou ao GF, o sentimento geral é de frustração. 

Ostrom e Simon (1985) argumentam, ainda, que a expectativa nem sempre será algo objetivo 

e factível, e que o presidente pode influenciar sua posição à medida em que ele é capaz de 

afetar os eventos e as condições ambientais mais importantes. Nessa medida, vê-se que não 
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houve por parte do governo a capacidade de alterar positivamente as condições ambientais, 

seja pelo desprezo a essas condições, seja pela dependência da complexa rede de atores 

envolvidos no megaevento esportivo. 

Essas condições ambientais não são tão simples de serem alteradas. Quando se toma a 

relação expectativa versus desempenho dos governantes, o fator confiança é preponderante no 

desdobramento da percepção do público, e fundamental para ter sucesso na condução de uma 

percepção mais positiva. Na abordagem teórica sobre confiança nas instituições, foi visto que 

o Brasil está entre os países que mais desacreditam em seus líderes políticos, isso também 

repercutiu nas discussões dos grupos focais. 

 

3.5.2.1 (Des) Confiança e grau de responsabilização do Governo Federal 

 

Além das mudanças na percepção do evento, a baixa confiança em relação ao uso dos 

recursos públicos predominou entre os grupos. A corrupção não foi o fator mais lembrado, 

mas a frustração na contrapartida do que estava sendo gasto, sim. E parte da visão negativa 

sobre essa contrapartida governamental, perceptivelmente, vinha da desconfiança sobre o mau 

uso dos recursos públicos. 

 

“Eu acho que a Copa evidenciou toda a corrupção, toda a sujeira. Ela tirou de 

debaixo do tapete e pôs para cima. Os gastos astronômicos e os não gastos, dizendo 

que tinha gastado por parte de que, administrou a capacitação, o governo federal”. 

(Belo Horizonte, Clima Copa, AB, 35 a 50 anos, feminino) 

 

“Na Copa das Confederações eles tiraram 08 milhões da educação em Minas 

Gerais, isso para um monte de gente de outros países virem aqui, e os nossos 

alunos sem livro, sem material, sem computador, internet, sem nada”.  

Moderador: Eles quem que você fala? 

O governo.  

(BH, Copa II, AB, 18-26, ruim/péssimo) 

 

“As Copas anteriores eu acho que o pessoal estava mais motivado, porque não 

era aqui dentro e o desvio de verba não era tão grande, tão visível como é 

agora. O pessoal está indignado pelo dinheiro que vai para o ralo, que fica no bolso 

de cada político. Eu acho que a sensação do povo é de indignação”. 

(Belo Horizonte, Clima Copa, AB, 35 a 50 anos, feminino) 

 

“Até acho que o governo faz, mas tudo que faz tem um extra, um caixa 2, 3, 4. Ele 

sempre arranja um jeito de melhorar um pouco, mas pegar para ele também. O 

estádio ficou super caro, muito milhões foram repassados para eles”.  

Moderador: Quem são eles? 

Os políticos. Não sei se é um problema federal, mas é mais de Brasília.  

(Brasília, Copa II, CD, 18-25, ótimo/bom) 
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“Eu acho que se mistura. Já tinha a corrupção, aí, quando veio a Copa, foi só mais 

uma... aproveitaram a oportunidade de continuar a corrupção, de um modo 

diferente”. 

(Belo Horizonte, Clima Copa, AB,18 a 29, homem, misto) 

 

Quando Norris (2011) trata da descrença em relação à governança pública, direcionada 

a políticas e ações governamentais específicas, ela defende que esse é um dos sintomas das 

democracias liberais contemporâneas e que essa desconfiança, ao invés de apatia, gera novas 

formas de atitudes públicas de participação não convencionais. Segundo a autora, a maneira 

como as pessoas reagem às expectativas frustradas, é com aumento da criticidade.  

Isso foi o que encontramos nas discussões dos grupos, a criticidade como sintoma da 

frustração. A falta de confiança do brasileiro certamente impactou nos índices de apoio à Copa 

e ao Governo Federal. Em vários trechos, é possível perceber a indignação dos participantes. 

Muitos se manifestam até mesmo com certo cinismo em relação às suspeitas de mau uso dos 

recursos públicos. 

“O Brasil tem condições de fazer tudo de uma vez, mas é tanta roubalheira. Foi 

desviado 276 bilhões de reais só do metro, mas pensa do resto! Se não fosse tão 

desvio daria para fazer tudo”. 

(São Paulo, Copa I, AB, 18 a 25, regular) 

 

“Acho que nós deveríamos nos tornar um País mais justo socialmente, com mais 

igualdade social, distribuição de renda, quando passar a Copa quem vai arcar? O 

endividamento da construção de estádio, a gente sabe a corrupção como funciona, 

o desvio de dinheiro, superfaturamento, a gente vai arcar com isso”.  

(Salvador, Copa I, CD, 40 a 55, ruim/péssimo) 

 

 

“Foi o pior governo que já vi. Trouxeram a Copa para cá achando que iam mascarar 

e deram um tiro no pé. Poderiam não ter roubado tanto e ter feito coisas mais 

para o povo”.  

(São Paulo, Clima Copa, AB, 18 a 26, masculino) 

 

 

Moisés (2005) notou que ao longo de 30 anos da reabertura democrática no Brasil, 

vários institutos de pesquisas em diferentes perspectivas têm revelado a crescente 

desconfiança dos brasileiros nas instituições políticas.  

O grau de desconfiança ficou bastante evidente nas discussões dos grupos focais. A 

falta de fé dos brasileiros não é só relativa ao uso do dinheiro público, mas quanto à própria 

capacidade do governo de entregar o que foi prometido. Uma das frases mais comuns que se 

ouvia nas ruas no período anterior à Copa era: “Se está assim agora, imagine na época da 

Copa”. 
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Soma-se a isso, tanto nos testes quantitativos como qualitativos, que as pessoas 

atribuíam a maior parte da responsabilidade sobre o evento ao Governo Federal. Conforme 

vimos anteriormente, os dados da pesquisa quantitativa Clima Copa nas cidades-sede 

(BRASIL, 2014) revelaram essa caracterização do governo central como o mais lembrando 

nos assuntos relacionados à gestão da Copa. No estudo, as responsabilidades nas áreas da 

construção de estádios, reforma dos aeroportos, segurança pública durante a Copa foram 

atribuídas em maior grau ao Governo Federal.   

 

 

“O governo federal é que coordena o Brasil inteiro, então ele que tem obrigação 

sim de cobrar dos estados e cobrar dos municípios. Ele não está sediando a Copa? 

Não é o Brasil? Ele não é o poder maior? Então ele tem que fiscalizar sim. Ele (GF), 

tem que fazer valer os direitos dele”. 

(Belo Horizonte, Clima Copa, AB, 35 a 50, feminino) 

 

Moderador: Mas vocês acham que os problemas são maiores aqui no estado, no 

município ou no governo federal? 
“Eu não entendo muito sobre essa parte, mas para chegar no municipal e no 

estadual, tudo vem lá de cima, então a gente não sabe se realmente sai a falcatrua 

de lá de cima. Será que o dinheiro chega até aqui, porque tem escolas que não estão 

dando leite para as crianças. Que conta é essa que o governo não pode pagar, que o 

estado não tem condições de pagar”. 
(NATAL, Copa II, CD,40 a 55, ruim péssimo) 

 

Moderador: Vamos fazer de conta que a Copa nunca existiu que a Copa nunca veio 

para o Brasil. Em 2007 sortearam a China, estamos às vésperas da Copa e a Copa 

não está sendo no Brasil. A opinião de vocês com relação ao governo federal será 

que seria a mesma? 

“Não, seria diferente”. 

Moderador: O que seria diferente? 

“Em questão das prioridades que ocorreu, poderia ser diferente, se não tivesse tido a 

Copa poderia dar mais, poderia ter o objetivo de melhorar na questão da saúde, 

da segurança”.  

(Brasília, Clima Copa, CD, 35 a 50, masculino) 

 

 

3.5.3 Serviços públicos versus Copa: aumento da criticidade 

 

Norris (2011) alertou que o aumento da criticidade do público nas democracias 

contemporâneas tem como alvo não o regime, mas líderes e ações governamentais 

específicas. Um dos pontos perceptíveis nas discussões dos grupos focais, tanto de 2013 como 

2014, foi a associação espontânea e direta da Copa com os serviços públicos. Isso tem a ver, 

sobretudo, com a percepção do produto da ação governamental na preparação para a Copa e a 

comparação com os serviços públicos em geral. Esse é um dos caminhos mais importantes 
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para compreender de que forma o desempenho do governo ganhou tanta notoriedade, fazendo 

do evento um atalho cognitivo para avaliar o próprio governo. 

Nas respostas dos participantes nota-se certa frustração com a oferta dos serviços 

públicos e, ao mesmo tempo, com obras tão caras que nunca ficavam prontas. Alguns 

participantes manifestaram até mesmo receio de o país passar vergonha. A relação da Copa 

com serviços públicos já havia emergido nas pesquisas quantitativas quando testamos a 

relação de variáveis explicativas da Copa com variáveis de serviços públicos, e se 

confirmaram claramente na análise dos grupos focais. 

 

“Eles estão associando com razão à saúde, vai no hospital e não tem médico, 

mas tem dinheiro pra Copa. Tu ficas contra porque tu começa a associar com os 

outros assuntos. Não paga o piso do professor, mas tem dinheiro pra Copa”.  

(Porto Alegre, Copa II, AB, 40-55, ótimo/bom)  

 

“A gente precisa de tanta coisa, muito mais importante que uma Copa no Brasil. 

Primeira coisa é a saúde, que é o que a gente precisa”. 

(Porto Alegre, Pré-Copa, CD, 20-50, feminino) 

 

“Desde a Roma Antiga é que tratam o povo com festas e jogos. E se a gente for 

analisar mais uma vez, com todos esses problemas sociais, a gente está se 

preocupando em investir milhões e bilhões numa festa linda, mas, que vai estar 

somente calando nossa boca por uns instantes pra esquecer nossos problemas. Vai 

acabar a Copa e toda a problemática vai continuar. Vai ter estádio de bilhões 

onde podia ter hospitais e escolas de qualidade”  

(Manaus, Copa II, AB, 30-39, ruim/péssimo) 

 

“Eu nem vejo tanto as obras. Só lembro quando passa um comercial falando, 

gastamos 2.6 bilhões. Daí o cara faz, caramba, está errado isso aí, não existe. Mas se 

não passasse esse tipo de comercial, o brasileiro ia estar mais mornado pelas 

informações que vem direto da FIFA, estádio tal está assim. Quando vejo isso na 

televisão, sinto vergonha pelo Brasil não estar conseguindo”. 

(Recife, Pré-Copa, AB, masculino, aprova/Copa) 

 

 

Os dados quantitativos mostraram que especialmente nas cidades-sede havia maior 

preocupação com a educação e os serviços públicos em geral. A percepção que as pessoas 

tinham de “mais prejuízos” se correlacionava diretamente com avaliação mais negativa da 

saúde e da segurança. 

 

Moderador: O que a educação tem a ver com a Copa?  

“Esqueceram a educação. Focaram em segurança pública, transporte e respinga 

saúde; Falta educação básica”. 

“Enquanto no Brasil a gente não tiver educação, a gente não vai conseguir receber 

ninguém de uma país de primeiro mundo. Se não tem educação, joga lixo na rua.”  

(Brasília, Copa II, 18-25, CD, ótimo/bom) 

 



97 

 

 

“Porque o brasileiro está muito insatisfeito com tudo que está acontecendo. 

Principalmente na questão da segurança. Você sai na rua e um mata o outro, tem que 

tomar muito cuidado. Na saúde, na pediatria agora só atende de quinta a domingo 

porque nos outros dias da semana não tem pediatra em nenhum hospital público. 

Semana passada um pai quebrou a porta do hospital porque não tinha medico para 

atender o filho dele”.  

(Brasília, Clima Copa, AB, 35 a 50, feminino) 

 

“ A Copa rouba a nossa educação”. 

“O Brasil precisa de saúde e não de Copa”.  

“Investe em mim e me chama de Copa”.  

 (Belo Horizonte, Copa I, AB, 18-26) 

 

“Eu nunca pensei que a Copa do Mundo fosse para os brasileiros, porque os 

brasileiros não estão pensando em futebol, estão pensando em saúde, em educação”.  

(Natal, Copa II, CD, 30-39 regular) 

 

“Não deveria ser investido em Copa e sim na saúde. Eu conheço muita gente que 

morreu porque não tinha UTI. Então é revoltante no Brasil a pessoa não ser 

atendida por conta de que o governo não tem dinheiro para saúde e está 

fazendo estádios”. 

(Brasília, Copa II, AB, 40 a 55, ruim e péssimo) 
 

 Um dos fatores que chamou atenção nos testes de correlação foi o impacto negativo da 

aprovação da Copa na área de segurança, ou seja, quanto mais as pessoas aprovavam o 

evento, mais negativamente elas consideravam a segurança. As discussões dos grupos focais 

trazem luz a essa questão. Nota-se entre os grupos um medo constante das pessoas em relação 

à vulnerabilidade no evento. Mas, a maior preocupação pareceria ser com a violência em 

possíveis manifestações populares.  

 

“Tem a parte da segurança também, eu acho que os policiais não estão preparados, 

porque você vê pelo protesto dos estudantes, eles foram desmoralizados em rede 

nacional. Então eu acho que eles não estão preparados para Copa do Mundo”. 

(Recife, Copa I, CD, 40 a 55, ótimo e bom) 

 

“[...] O pessoal está com muito medo, principalmente por causa da segurança 

pública. É muita violência, e a promessa de ter muita violência durante os jogos da 

Copa tem deixado muita gente retraída”. 

(Belo Horizonte, Clima Copa, AB, 35 a 50, feminino) 

 
“Lá fora somos tirados como índio. Daí o cara veio para cá, desceu do ônibus, do 

aeroporto desceu na Sé e levaram tudo dele, os equipamentos todos. Deveria ter 

mais segurança”. 

“A segurança, eu acho que vai haver, os jogos vão ser seguros, mas vai ser sob 

grande violência policial, eles não vão ter piedade de ninguém, vão bater geral, 

assim como acontece nas manifestações, eu não estava na manifestação e apanhei, 

eu estava estacionando o meu carro em Santa Teresa, em casa. Se aconteceu comigo 

na minha casa, imagina na Copa?” 

(Rio de Janeiro, Clima da Copa, AB, 35 a 50, masculino) 
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“Vai ter festa sim, mas eu não vou sair de casa. Por causa da segurança. Pode ter 

certeza que vão aumentar os assaltos. A segurança não vai dar conta de todo esse 

povo”. 

(Cuiabá, Copa II, CD,18 a 26, ruim e péssimo) 

 

“Para você ver que os próprios governantes estão muito de orelha em pé com relação 

à segurança, essas medidas que foram tomadas com relação as folgas, com relação 

as férias antecipadas, é só com o único intuito de que a população, de que as 

crianças não estejam na escola. Se o próprio governo se deu o trabalho de pedir para 

as pessoas saírem do seu trabalho mais cedo, as crianças ficarem de férias, sendo 

que o normal é de 15 dias. É só observar de que eles não estão seguros do que vai 

acontecer”. 

(Brasília, Clima Copa, AB, 35 a 50, feminino) 

 

3.5.4 Percepção do legado e seus impactos 

 

 Conforme abordamos no capítulo inicial, teóricos que pesquisam megaeventos 

esportivos mostraram que a visão do legado é um dos pilares na formação do apoio dos 

residentes aos megaeventos. Vimos que o apoio da população se ancora, sobretudo, no 

discurso da promessa de legado. A perspectiva de troca é uma das formas de recompensa por 

ser um bom anfitrião.  

No Brasil, consoante ao argumento de Flyvbjerg (2003), os inúmeros problemas que 

surgiram durante a preparação para os jogos foram, aos poucos, colocando em xeque a 

esperança de legado positivo. “Os efeitos positivos de desenvolvimento regional, tipicamente 

muito alardeado pelos promotores do evento para ganhar aceitação política, muitas vezes, não 

são mensuráveis, são insignificantes ou mesmo negativos” (id, p.4). Essa conclusão é 

enfatizada muitas vezes pelos participantes dos grupos focais: 

 

“Eu vejo muito benefício, mas eu vejo que a gente está deixando de ganhar com a 

Copa, eu acho que não precisava ter uma Copa no Brasil agora. Eu acho que tem 

coisa muito mais importante que uma Copa no Brasil: investimento em 

hospital, investimento em educação... Tem muito mais coisa que precisava de mais 

investimento com a Copa do Mundo”.  

(Belo Horizonte, Clima Copa, AB, 18 a 29, masculino)  

 
 

Vimos que tanto as expectativas de prejuízos quanto de benefícios explicam o apoio ao 

Governo Federal nas cidades-sede. Contudo, identificamos tanto nos testes de correlação, 

como no relatório do estudo de percepção nas doze cidades-sede (BRASIL,2014), a visão 

predominante de que o evento traria mais prejuízos do que benefícios para o país, mesmo 

entre aqueles que aprovavam o evento.  
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A pesquisa Clima Copa, realizada durante a Copa, fornece mais dados para 

compreensão dessa visão do legado. Nos 36 grupos focais a pesquisa traz em seu roteiro 

questões específicas sobre a expectativa do legado.  

 

Moderador: Vocês acham que os benefícios e os prejuízos se equivalem ou os 

benefícios são maiores ou os prejuízos são maiores? 

“Eu continuo achando que é uma troca que depois eles vão passar uma nota para 

cobrar tudo isso que foi investido vai ter mais imposto a gente vai ter mais prejuízo”. 

 

Moderador: Que conta é essa? 

“Os milhões para o aeroporto, milhões para a Arena do Amazônia”. 

 

Moderador: E aquela fila dos benefícios? 

“Mas esses benefícios vão ser dos empresários”. 

(Manaus, Clima Copa, CD, 18 a 26, masc.) 

 
“Os prejuízos vão pesar muito mais. Já começaram a aumentar os impostos. Teve 

sim benefício, mas a gente achou que seria muito mais. A gente achou que o metrô ia 

até a Savassi, o metrô não saiu do lugar. O Move é bom, vai ajudar, mas o metrô 

seria muito melhor”.  

(Belo Horizonte, Clima Copa, AB, 35 a 50, feminino) 

 

“Eu acho que o prejuízo é bem maior. Porque uma obra hoje... é igual o estádio, o 

estádio é lindo, maravilhoso, a gente vai ganhar tudo o que a gente falou, só que o 

valor do mesmo estádio foi um dos mais altos. Então, o valor que daria para 

construir o estádio, a gente construía três. Quem vai pagar? Nós contribuintes”.  

(Cuiabá, Clima Copa, AB, 35 a 50, feminino) 

 

“No ano que começou a Copa aqui, em 2012, em janeiro, eu estava ouvindo rádio na 

Gazeta, a (inaudível) colocou uma mensagem tão linda para a gente ter paz, ter 

paciência, que iam ser dois anos difíceis de obras, mas que se a gente trabalhasse 

junto, então aquilo que ela falou ficou na minha cabeça, mas a gente foi se 

decepcionando, foi se frustrando. Eu acho que para a nossa cidade teve mais 

prejuízo do que benefício”.  

(Cuiabá, Clima Copa, AB, 18 a 26, feminino) 

 

 

 
 

Um dos fatores que chama atenção é que as pessoas não abordam apenas a perda 

material, ou a desesperança sobre o que a Copa deixará ao país, elas abordam como prejuízos 

todo desgaste sofrido ao longo do processo, e fazem a associação constante do que deixou de 

ser investidos em serviços públicos básicos como uma forma de prejuízo. Isto é, a visão do 

legado parece transcender obras que serão deixadas, elas envolvem desde a aplicação de 

recursos, aos impactos no dia a dia, até o que deixou de ser aplicado em outras áreas. Ao 

serem questionados sobre o legado alguns responderam: 
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“No começo ninguém estava se importando com o caos da obra, porque todo mundo 

acreditava que ia dar certo, ninguém se importava de ficar lá quase morrendo dentro 

do ônibus, porque sabia que ia dar certo. Só que foi passando o tempo, as coisas que 

foram sedo prometidas não foram sendo cumpridas, e a cidade ficando cada vez 

mais feia, cada vez mais caótica, foi decepcionando, foi perdendo a graça, foi 

desiludindo a gente. Deu a sensação de que a gente ficou sendo feito de bobo 

durante esses dois anos inteiros”.  

(Cuiabá, Clima Copa, AB, 18 a 26, feminino) 

 

 

“O grande prejuízo foi o dinheiro mal investido, obras que eram para ser concluídas 

e não foram, a mobilidade urbana. O que está perdendo também, mas não é físico e 

sim virtual, é o povo. O Brasil perde na questão da saúde, educação em parte 

das escolas”.  

(Manaus, Clima Copa, CD, 18 a 26, masculino.) 

 

 

“Você fica indignado com a falta de investimento em outras coisas. Precisamos de 

Metro, de outras coisas, estádio é supérfluo”. 

“A área hospitalar deixa a desejar. A educação também” 

(São Paulo, Clima Copa, CD, 35 a 50 anos, masculino) 

 

 

“[...] a gente sofreu até chegar em 2014, porque tudo isso começou em 2012. Então 

os últimos dois anos a gente vem sofrendo, portanto que a gente não está animado 

por causa disso, desse desgaste antecipado que a gente teve. O desgaste da 

desilusão que teve, a gente acreditou”.  

(Cuiabá, Clima Copa, AB, 18 a 26, feminino) 

 
 

3.5.4.1 Obras para “inglês ver” na percepção do legado 

 

A conhecida expressão “para inglês ver”, que o dicionário Houaiss define como “para 

efeito de aparência, sem validez”, remete a uma situação de ações superficiais para mostrar a 

outrem, mas que na verdade não tem efetividade ou não são reais. Essa expressão pode ser 

entendida também por outra bastante corriqueira no Brasil, a expressão “maquiagem”.   

A palavra maquiagem e similares como abafar, esconder apareceram no segmento das 

expressões citadas mais de cem vezes nas transcrições dos grupos focais de 2013 junto a 

tantas outras como futebol, governo, segurança, saúde, educação etc. Essa alusão foi possível 

a partir das primeiras leituras, onde realizamos contagem de palavras a fim de identificar as 

mais importantes e mais enfaticamente lembradas. 

Porque essa questão é importante? Ligada à falta de esperança com o legado, 

verificamos que havia por parte dos grupos a identificação de que as obras estariam sendo 

realizadas às pressas como forma de fazer algo apenas para os turistas verem, mas que não 
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perduraria como patrimônio aos brasileiros. Por outro lado, também chama atenção para um 

sentimento que as pessoas tinham de que o governo escondia os problemas do país.  

A compreensão de alguns participantes é de que o país seria maquiado para receber os 

visitantes, mas os problemas continuariam no futuro. As manifestações acerca desse 

sentimento surgiram espontaneamente durante as discussões, mas principalmente a partir da 

apresentação, pelo moderador, de vídeos de propagandas sobre a Copa de várias marcas, 

inclusive, do Governo Federal. 

 

“Quiseram passar pra gente que o brasileiro gosta de futebol desde pequeno, mas pra 

mim eles estão tentando novamente maquiar os gastos com as obras. Porque no 

final fala que as obras estão todas concluídas e não estão.” 

(Rio de Janeiro, Pré-Copa, CD, masculino, aprova/Copa) 

 

“O governo está pintando, fazendo a maquiagem dele, para transparecer para 

quem vem de fora. 

 (Porto Alegre, Pré-Copa, CD, 20-50, feminino, aprova) 

 

“Quando fala em Copa do Mundo todo mundo só foca nos estádios. Sei que é o 

principal item para que os jogos aconteçam, mas o que há em volta do estádio, teria 

que ter uma evolução proporcional do estádio. Você vê a Arena Fonte Nova, em 

volta está tudo maquiado. É questão de metros”.  

(Salvador, Copa I, AB, 18 a 25 ótimo e bom) 

 

“Como foi falado, existe muita maquiagem. A maquiagem está nas principais 

avenidas, que estão sempre em ordem, com semáforo, muito bem pintada, mas como 

ela falou, entra em uma favela, em uma comunidade menor que você vai ver que não 

existe isso. Existem avenidas perto de onde eu moro que às vezes o semáforo para, 

aí fica uma desordem, nós vamos passar morrendo de medo, se está com filho é pior 

ainda. Quando eu vou para o trabalho e preciso atravessar a avenida com o semáforo 

quebrado, eu já fico o que eu faço? Fico no meio da encruzilhada sem saber.   

(Fortaleza, Copa I, CD, 18 a 26, ruim e péssimo) 

 

“Eu acho que é a questão do orgulho, de você está se achando enganado. Tem tanta 

coisa que a gente precisa. A gente vê gente morrendo, você é assaltado. É a 

maquiagem. É a perda do dinheiro. É a gente vê que o país é capaz de fazer uma 

Copa, mas não de dar uma vida boa a gente”. 

(Salvador, Clima Copa, CD, 18 a 26, masculino) 
 

A ideia da maquiagem transmite no mínimo dois sentimentos importantes a serem 

observados ao analisar as interferências no apoio ao evento e ao GF: 1) primeiramente, revela 

o sentimento de que o “povo” estava sendo deixado de lado em nome de um projeto para 

turistas; 2) transmite também a ideia de que as obras estavam sendo feitas sem qualidade, com 

desperdícios de dinheiro, às pressas, quando grande parte da população enfrentava a 

precariedade nos serviços públicos. Pelo que vimos, essa percepção impactou na expectativa 
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do legado e, sobretudo, evidenciou o sentimento de frustração em relação às ações 

governamentais para o evento e para o país.  

 Ao analisar os grupos focais direcionamos para as questões de maior interesse para 

responder ao problema de pesquisa proposto neste estudo. Obviamente, havia entre os 

participantes vários que defendiam o evento e acreditavam nas ações do governo. Mas, essa 

visão positiva não foi predominante. Ao lado do sentimento da alegria atribuída aos 

brasileiros estava a frustração e decepção com o governo. 

 As pessoas distinguiam suas opiniões entre o futebol, o evento em si e as ações do 

governo. No balanço nota-se que teve maior peso aquelas questões relacionadas à governança. 

Isto é, os participantes não pareciam estar muito preocupados se o Brasil iria ganhar o perder 

em campo, mas demonstravam quase obsessivamente a associação do evento com a situação 

do país. A Copa servindo de atalho para uma reflexão da própria realidade. 
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 CONCLUSÕES 

 

Não é novidade que os megaeventos esportivos têm provocado reações negativas ou, 

ao menos, contestatórias dos residentes nos países sedes nos últimos anos. Afinal, a lógica de 

pagar a festa, mas o convidado (Fifa e parceiros) decidir o que e como será gasto não parece 

razoável.  Contudo, apesar de várias evidências apontarem para o desgaste dos governos, e 

estresse dos anfitriões, não encontramos estudos específicos na Ciência Política que 

auxiliassem diretamente na tarefa de compreender em que medida os megaeventos esportivos 

oferecem risco à popularidade dos governantes que aceitam essa empreitada. O impacto dos 

megaeventos esportivos sobre a popularidade governamental é, desse modo, uma incógnita. 

No bojo de uma política externa mais incisiva na primeira década do milênio, o 

governo do Brasil decidiu encarar essa tarefa, a fim de demonstrar sua força como o gigante 

da América Latina, e obter mais prestígio no cenário internacional. Esse estudo foi conduzido, 

assim, pela tentativa de compreender os impactos dessa escolha na popularidade do Governo 

Federal brasileiro entre 2013 e 2014.  

A literatura tradicional da história mostra que esses eventos foram, ao longo do tempo, 

instrumentalizados para obter ganhos de propaganda para regimes e governos, ou seja, 

impactos positivos na imagem dos governos. No entanto, essa visão é desafiada na atual 

configuração dos eventos esportivos e mudanças na sociedade, quando os megaeventos 

esportivos passam a oferecer não só ganhos, mas chances reais de impactos negativos na 

imagem dos governos.   

Então, a primeira tarefa desse estudo foi buscar na literatura explicações para o atual 

fenômeno de insatisfação pública em desfavor desses eventos nos países sede.   No capítulo 1 

exploramos as condições que propiciaram a mudança na configuração dos eventos esportivos, 

desde a Roma antiga, para o atual formato de megaevento mundial.  

O processo de mercantilização surge como um paradigma dessa mudança. A partir das 

novas exigências de recriação desses eventos sob a faceta do capital, surge uma rede de novos 

atores a serem atendidos, além dos governos, estão envolvidos conglomerados de 

comunicação, empreiteiros, residentes, e outros agentes do setor privado. O volume de 

recursos que circulam também é muito maior, inclusive, de investimentos públicos.  

Ademais, encontram-se nas democracias liberais públicos mais céticos e desconfiados. 

Conclui-se, assim, que todas essas mudanças propiciaram o campo fértil para a transformação 
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dos grandes eventos esportivos, que passaram da ideia de ópio do povo para o estopim de 

insatisfações, como visto no Brasil. 

Já no terreno da Ciência política, no capítulo 2, o desafio foi encontrar as condições 

que determinam a popularidade dos governos e mais especificamente explicariam o fenômeno 

em estudo. Da função VP (voto/popularidade), exaustivamente tratada na literatura, 

dedicamos às determinantes de popularidade. Concluímos que a teoria que mais se aplicaria 

ao nosso objeto é a dos rally events, que explora como eventos específicos, temporários, 

negativos ou positivos, impactam nos índices presidenciais.  

De fato, notamos que o tema da Copa do Mundo teria provocado um rally effect 

negativo no Governo Federal entre 2013 e 2014. Como gatilhos desse fenômeno observa-se a 

avaliação negativa do desempenho do governo principalmente nas cidades-sede, o aumento da 

criticidade dos cidadãos ao colocar em vista expectativa versus entrega; a queda nos níveis de 

confiança nas instituições políticas; e a influência da agenda midiática sobre o evento.  

O capítulo 3 foi, então, dedicado a testar empiricamente aquilo que a literatura 

explicou. Desse modo, a pergunta condutora dessa seção foi: Em que medida a opinião 

pública para a Copa do Mundo no Brasil impactou na aprovação do Governo Federal entre 

2013 e 2014? 

 Utilizamos o método de regressão linear simples em diversos modelos binários 

estimados para testar a hipótese de que a opinião pública para a Copa impactou negativamente 

nos índices de aprovação do Governo Federal. Em resposta, encontramos a correlação clara 

entre as duas variáveis para todos os testes realizados, como esperado.  

O maior desafio, entretanto, foi estabelecer a direção de causalidade dessa correlação. 

Além da questão principal, essa subseção foi conduzida por algumas perguntas essenciais: 1) 

Havia outros motivos atípicos causando a queda histórica de popularidade do governo?  2) De 

que maneira variáveis de avaliação da Copa interferiam na avaliação do governo e vice-versa?  

A equação não foi simples de fechar, já que era perceptível uma simbiose entre a 

opinião pública para o evento e para o Governo. Mas, decompondo os fatores e com base em 

pesquisas qualitativas conseguimos alcançar resultados reveladores da hipótese que 

pretendíamos confirmar.  

Identificamos, em primeiro lugar, por meio da análise das pesquisas de avaliação do 

Governo Federal da Secom/PR que não existiam outros fatores atípicos puxando a 

popularidade do Governo.  Economia do país, que tradicionalmente puxa o índice, ainda não 



105 

 

 

dava sinais de grandes impactos. A partir dos testes, concluímos também que as questões 

ligadas à Copa - expectativa de legado e a opinião nas cidades-sede - impactaram, 

sobremaneira, na avaliação geral do Governo Federal. Mas, o caminho contrário não se 

confirmou, não houve nos testes resultados que apontassem para questões gerais do Governo 

Federal, como economia e serviços públicos, impactando diretamente na opinião pública para 

o evento.  

Logo, a realização da Copa do Mundo no Brasil colocou em evidência o desempenho 

do Governo não só na preparação, mas na oferta de serviços em geral. Ou seja, as pessoas 

passaram a avaliar o Governo Federal com mais criticidade, tendo no megaevento esportivo 

um referencial de avaliação, um atalho para refletir sobre o padrão dos serviços públicos e 

evidenciar a performance governamental. 

Isso não ocorreu por acaso, conforme demonstramos na parte teórica, a emergência do 

evento como referencial para avaliação do governo foi melhor compreendida à luz de teorias 

do cidadão como avaliador, de Ostrom e Simon (1985) e do surgimento da categoria de 

cidadãos críticos, proposta por Norris (2011). Fatores como o aumento da criticidade, a 

possibilidade do efeito de mídia priming, a avaliação negativa do desempenho do governo 

para o evento, o conflito entre expectativas e resultado estão entre os fatores que 

corroboraram para essa correlação entre avaliação da Copa e do Governo, que permaneceu até 

o começo do torneio em 2014. Depois do início do evento, a avaliação da Copa “descola” da 

avaliação do Governo, em ambos seguem caminhos distintos.  

Os resultados dos testes empíricos foram analisados frente ao conjunto de pesquisas 

qualitativas o que agregou mais consistência às respostas encontradas. Em 88 grupos focais 

restou evidente a utilização do evento como proxy para avaliação mais crítica do Governo 

Federal. Em todos os grupos foi sempre imediata e instintiva a associação dos participantes 

entre os investimentos para a Copa e o que poderia estar sendo aplicados em serviços 

públicos.  

Somados, desse modo, os testes quantitativos às pesquisas qualitativas, à luz das 

teorias tratadas neste estudo, conclui-se que a hipótese inicial foi corroborada. Isto é, 

megaeventos esportivos oferecem risco de perdas à popularidade dos governos que lideram a 

missão de sediá-los. O fenômeno coaduna com o que está previsto na teoria sobre os rally 

events. De fato, houve um rally effect negativo na popularidade presidencial entre 2013-2014, 

motivado pela Copa.  
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Logo, consideramos que, sob o ponto de vista político, megaeventos esportivos podem 

colocar em xeque a popularidade dos representantes políticos, especialmente nas democracias 

liberais, onde outros atores entram em cena, entre eles a opinião pública. Alguns países têm se 

negado a sediar tais eventos, inclusive, países ricos. Por exemplo, recentemente os suecos 

rejeitaram sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. Os suíços também decidiram após 

plebiscito em janeiro de 2017 não se candidatar aos jogos olímpicos de 2026, e já haviam 

rejeitado outros eventos. Boston, Roma e Hamburgo que recusaram pleitear candidaturas aos 

Jogos Olímpicos de 2024. Uruguai e Argentina cogitam sediar a Copa, mas se for de forma 

compartilhada, dividindo impactos. 

Desse modo, há um movimento mundial entre governos em refletir sobre o ônus de 

assumir a responsabilidade de sediar megaeventos esportivos. O desafio que se estabelece é 

conseguir vencer as imprevisões frente à opinião pública insatisfeita em ver recursos públicos 

investidos nessa empreitada. Essa decisão pode custar caro em termos de popularidade frente 

à visibilidade e a importância que os megaeventos ganham na agenda da opinião pública. No 

caso do futebol, o campeonato mundial é o mais importante evento esportivo do mundo, ao 

lado das Olimpíadas. 

A ingerência da Fifa na soberania do país, a visibilidade do evento, os vultosos valores 

públicos despendidos, as relações pouco transparentes com empreiteiras, corporações de 

mídia e grupos políticos, o aumento da criticidade por parte do público: tudo isso leva a crer 

que os governantes devem pensar com cautela ao empreender a imagem pública em 

megaeventos. As pessoas não parecem interessadas em pagar essa conta, mas sim em ver 

recursos públicos revertidos em uma melhor qualidade de vida para os residentes.  

Este estudo não tem a pretensão de encerrar o leque de possibilidades e 

questionamentos, apenas traz possibilidades entre política e megaeventos que podem ter 

passado ao largo nos diversos estudos sobre o tema. As manifestações de 2013, por exemplo, 

certamente não seriam as mesmas sem a visibilidade que a preparação para o evento trouxe ao 

país, desde a Copa das Confederações. O grau de atenção do público para os problemas 

sociais aumentou a partir da comparação entre o que foi prometido e o que foi entregue.  No 

caso brasileiro, há muito que explorar dessa relação entre popularidade governamental, 

megaeventos esportivos e percepção dos residentes.  
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