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RESUMO: 
Com este artigo, objetiva-se investigar os discursos dos torcedores sobre o passado da 
seleção de futebol do Brasil, por meio das publicações e dos comentários da página do 
Facebook “Manual do Jogador Ruim”. Esta indagação visa a relevar as formas de 
construção da memória coletiva sobre o esporte, tendo como base as lembranças e os 
esquecimentos que correspondem aos processos identitários, aos valores sociais e, 
consequentemente, às demandas da atualidade sobre o passado. Além disso, são levantadas 
questões sobre o ambiente digital enquanto espaço de discurso e rememoração do futebol. 
A Análise do Discurso, por meio das noções-conceito condições de produção e memória 
discursiva, é utilizada com vistas a possibilitar a caracterização desses sentidos.  

PALAVRAS-CHAVE:  Futebol. Memória. Torcedor. Internet. Discurso. 
 

 
ABSTRACT: 
The objective of this paper is to investigate the fans discourses about the past of the 
Brazilian soccer team, through the posts and comments on the Facebook page “Manual do 
Jogador Ruim” (The bad player manual, in a literal translation). This interrogation 
highlights the way collective memory is constructed in the sport field, based on memories 
and forgetting, which work according to the identity processes, social values and, 
consequently, to the claims of the present upon the past. Besides, some questions are 
proposed about the digital environment while a place of discourse and recollection of the 
soccer. The Discourse Analysis, by the concept notions of conditions of production and 
discursive memory, is used with the purpose to enable the characterization of these 
meanings.  
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FUTEBOL, TORCEDOR E SOCIEDADE 
 

 

Sendo admirador ou não do futebol, a onipresença do esporte está refletida 

diretamente na vida cotidiana dos brasileiros, seja em notícias de jornal, TV, rádio e 

internet; produção de filmes, músicas, comerciais, games e demais produtos oriundos do 

entretenimento; no próprio trânsito das cidades em dias de jogos; nas relações entre 

vizinhos, familiares e companheiros de trabalho após os resultados das partidas de cada 

rodada dos principais campeonatos; ou até em expressões do senso comum, como por 

exemplo, “pisar na bola” ou “bateu na trave”.  

Ao alcançar essa dimensão, o futebol acaba por influir numa espécie de pano de 

fundo para outras questões, como globalização, economia, nação, identidade, ética, 

educação, comportamento, consumo, história, e, até, mídia e memória. Se tratando de 

Brasil, essa capilaridade ganha ainda mais força pelo fato do esporte, muitas vezes, 

expressar a própria sociedade (RINALDI, 2000) (HELAL, SOARES e LOVISOLO, 2001), 

ou, como frisa o antropólogo Roberto DaMatta – um dos pioneiros nos estudos sobre o 

futebol dentro das Ciências Sociais – ser “um modo específico, entre tantos outros, pelo 

qual a sociedade brasileira fala, apresenta-se, revela-se, deixando-se, portanto, descobrir” 

(DAMATTA, 1982, p. 21). 

Dentro desse universo, em que são denotados vários clubes, entidades 

organizadoras, torcidas, jogadores, diretores, técnicos e até personagens da imprensa 

esportiva, a seleção brasileira de futebol se apresenta como uma das maiores referências. 

Isso porque, a equipe – também conhecida como “canarinho” pela marcante camisa 

amarela – tem capacidade de potencializar a partir da constituição histórica de sua imagem 

balizada na ideia do nacional, traços identitários e grandes reações sociais sobre suas 

convocações, performances, conquistas e derrotas dentro de campo. Questões estas que 

podem revelar desde aspectos inerentes ao ideal de se jogar o futebol (preferências sobre 

estilo, esquema tático e estratégia de jogo dos torcedores brasileiros), como também 

apontar para contextos mais amplos ao esporte ou, em outros termos, para alguns 

“sintomas” da própria sociedade.  
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A partir dessa perspectiva, em que o futebol – mais precisamente a seleção do Brasil 

– passa a ser encarado como um potencial elemento para compreensões do social, da 

identidade e da contemporaneidade, este artigo se propõe a entender, através dos discursos 

presentes na página de torcedores3 que tratam do “esporte bretão”4 no Facebook “Manual 

do Jogador Ruim”5, quais são os sentidos construídos sobre o passado do futebol brasileiro 

e o que eles têm a dizer sobre questões da atualidade. Em outras palavras, quais as “caras” 

do passado que os usuários dessa fanpage evidenciam, e como elas podem suscitar 

reflexões sobre o presente ou, até, sobre a própria sociedade brasileira? Para desenvolver 

essa pesquisa, a Análise do Discurso, por meio das noções-conceito condições de produção 

e memória discursiva, será utilizada como dispositivo teórico-metodológico, com vistas a 

possibilitar a caracterização dos sentidos encontrados nas publicações e nos comentários da 

internet.  

 

 

MEMÓRIA, DISCURSO E AMBIENTE DIGITAL 

 

 O que passa pela cabeça das pessoas quando falamos de futebol brasileiro? Existe 

uma ideia de essência em relação ao estilo de jogo da seleção? Quais são as características 

marcantes do time do Brasil? Quais personagens, episódios, lances, jogadas, gols, narrações 

ou declarações representam o imaginário dessa equipe? Pela fala do torcedor, o futebol 

jogado hoje é “melhor” ou “pior” do que se entendeu sobre o esporte em períodos 

anteriores? E, mais: como se forma o debate sobre todas essas concepções futebolísticas 

dentro do ambiente digital? Que tipo de memória sobre o futebol entra em evidência nas 

interações da web e como ela se reverbera?  

                                                           
3 Muitas pesquisas na área da Comunicação se dedicam a estudar os discursos sobre o futebol – e sua 
memória – por meio das análises da cobertura da imprensa tradicional, como reportagens, notícias e colunas 
opinativas de jornais impressos e revistas, programas esportivos de rádio, telejornais, entre outros. Entretanto, 
ao analisar o que o torcedor tem a dizer e, ainda por cima, dentro de um ambiente online, o trabalho aqui 
proposto tenta apontar possibilidades para novos rumos desse tipo de estudo.  
4 Termo antigo cunhado por comentaristas, locutores e jornalistas esportivos que faz referência à Grã-
Bretanha, localidade em que surge “oficialmente” o futebol moderno, mais precisamente em 1863, quando 
são criadas e formalizadas as primeiras regras do esporte. 
5 Sobre a escolha por essa página, haverá mais explicações na sequência do artigo.  
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Antes da reflexão sobre essas ou outras perguntas, é preciso deixar claro que esta 

pesquisa encara a memória como um fenômeno social e – portanto – não isolado. Para 

Halbwachs (2006), até a memoria individual é concebida de uma coletiva, já que todas as 

lembranças são constituídas no interior de um grupo a partir de acontecimentos, pessoas, 

objetos e lugares nos quais há relação.  

Sob essa perspectiva, Pollak (1989) vai um pouco mais longe ao afirmar que a 

memória se revela através de conflitos, disputas e batalhas, por meio de esquecimentos, 

silêncios, pressões e contextos. Ou seja, ela deve ser entendida na chave da tensionalidade, 

quase como um jogo, muitas vezes desigual, em que um grupo tenta se impor ao outro, 

consciente ou inconscientemente. A memória também pode ser compreendida como um 

dispositivo que permite reflexões acerca do presente. Le Goff (1990) afirma que “a maior 

parte das sociedades considera o passado como modelo do presente” (LE GOFF, 1990, p. 

213). Desse modo, as concepções e as abordagens sobre o tempo que se foi devem ser 

encaradas como uma construção que tem muito a dizer sobre o agora e, até, sobre as 

perspectivas de um futuro. Koselleck (2006), ao propor categorias históricas para se pensar 

o entrelaço entre passado e futuro, também confirma a ideia do presente como referência 

temporal e como lugar da mediação. Assim sendo, a partir desses autores, é possível 

afirmar que a memória é um fenômeno seletivo mutável que, sob a ótica das demandas da 

atualidade, pode trazer novas significações do passado e até projeções futuras.  

Caminhar com essas ideias significa, entre outras situações, enxergar através do que 

é rememorado pelo torcedor brasileiro as relações que os sujeitos assumem com o tempo 

para constituir processos de identidade, valores sociais e visões do mundo (POLLAK, 

1992). Portanto, ao seguir esses preceitos, este artigo tenta, para além de evidenciar e 

classificar as memórias sobre o time de futebol do Brasil, refletir sobre os aspectos da 

contemporaneidade que fazem com que certas marcas sejam evocadas enquanto outras 

omitidas.  

Trabalhar a memória sobre o futebol a partir da funcionalidade das tecnologias de 

comunicação e da informação agrega importantes dinâmicas para o entendimento sobre a 

relação torcedor/time na atualidade. Hoje os ambientes virtuais, constituídos de interações 

sociais, possibilitam a participação, a manifestação e a representação social. Diante de uma 
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sociedade cada vez mais midiatizada, Silverstone (2014) reitera que “novas tecnologias, 

novas mídias, cada vez mais convergentes pelo mecanismo da digitalização, estão 

transformando o tempo e o espaço sociais e culturais” (SILVERSTONE, 2014, p. 46).  

Assim sendo, a circularidade de ideias, os desejos, as críticas e as paixões dos 

usuários conectados abrem precedentes para qualquer tipo discussão e posição enunciativa, 

o que inclui o futebol e o que se pensa sobre ele. Nesse universo convergente, uma das 

principais ferramentas de comunicação on-line são as redes sociais6 na internet 

(RECUERO, 2009). Com características próprias, que incluem variados usos da linguagem 

embasados por textos, imagens, vídeos e áudios, esses espaços operam a partir de novos 

fenômenos comunicacionais, como, por exemplo, os memes7 – publicações carregadas, 

muitas vezes, por conteúdos de tom humorístico. É importante destacar ainda que a 

circulação de opiniões mediadas pela tecnologia permite replicar e recriar mensagens de 

forma acelerada, o que faz com que os usuários transitem entre as condições de produção e 

consumo; e que a conversação que a mediação digital proporciona independe da presença 

online contínua dos atores. Dessa forma, uma vez publicada a mensagem, o seu registro e 

sua condição buscável e replicável torna o ciberespaço – e seu ambiente de relacionamento 

– um lugar de debate amplificado sincrônico e assíncrono (RECUERO, 2014).  

Dentro dessa perspectiva, o Facebook – constituído de perfis individuais e de 

fanpages – pode ser considerado um site de redes sociais. Nessa plataforma, que alcança 

atualmente dois bilhões de usuários ativos ao redor do mundo e 117 milhões8 de pessoas no 

Brasil, o futebol (e as memórias que ele desperta) tem encontrado reverberação, 

principalmente, em páginas que discutem o esporte sob o viés do humor9. Com 

                                                           
6 É preciso salientar que a noção de rede social não surgiu do advento das tecnologias de comunicação e de 
informação. Recuero (2015) deixa essa questão clara ao afirmar que “redes sociais são metáforas para a 
estrutura dos agrupamentos sociais” (RECUERO, 2015, p. 23).  
7 O termo meme surgiu dos estudos sobre transmissão cultural do cientista britânico Richard Dawkins em 
1976. Mas, no ambiente digital, os memes podem ser entendidos como “artefatos simbólicos multimodais 
criados, colocados em circulação e transformados por incontáveis participantes” (MARTINO e 
GROHMANN, 2017, p. 97, apud MILNER, 2013).  
8 Informações coletadas na reportagem: “Facebook chega a 2 bilhões de usuários”. Disponível em: 
https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/06/facebook-chega-a-2-bilhoes-de-usuarios.ghtml. Acesso em: 15 
dez. 2017. 
9 Na reportagem: “Páginas de zoeira no futebol: Quem são? Onde vivem? Descubra...” é possível conhecer 
algumas das fanpages organizadas por torcedores que discutem o futebol com narrativas de humor. 
Disponível em: https://uolesporte.blogosfera.uol.com.br/2017/03/01/perfis-de-zoeira-no-futebol-quem-sao-
onde-vivem-descubra/. Acesso em: 18 abri. 2017. 
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características de uma comunidade – dialetos e expressões próprias, celebrações, rituais e 

até organização de eventos – esses espaços reúnem um elevado número de fãs do esporte 

em publicações abertas a comentários, compartilhamentos e reações10. 

 Delimitado o interesse em investigar a memória sobre o futebol brasileiro a partir 

das relações dos torcedores na internet, fica evidente a necessidade de encontrar um 

percurso teórico-metodológico para chegar até esse tipo de mensagem. Pelo fato de 

trabalhar o sujeito, a história e a língua (ORLANDI, 2006); “procurar extrair sentidos dos 

textos, respondendo à questão: o que este texto quer dizer?” (ORLANDI, 2003, p. 17); e, 

principalmente, colocar como base a pergunta: “como este texto significa?” (ORLANDI, 

2003, p. 17), a Análise do Discurso (AD) será utilizada como peça de suporte da pesquisa. 

Afinal de contas, para estabelecer as relações sobre memória, futebol, torcedor e sociedade 

é preciso considerar as questões sócio-históricas dos sujeitos que produzem sentido na 

materialidade discursiva do texto.  

Responsável pelo estabelecimento das relações de força no interior do discurso, a 

noção-conceito de condições de produção – um dos apoios analíticos desta obra – traz o 

entendimento de que o sentido deve ser considerado dentro de um contexto, seja ele estrito 

– nas circunstâncias da própria enunciação – ou amplo, levando mais em conta a 

abordagem ideológica. Essa noção-conceito da AD foi apropriada neste trabalho para 

pensarmos as condições de produção dos discursos analisados tanto no contexto mais geral 

– como, por exemplo, o atual cenário político, social e econômico do País – como no mais 

específico (medalha de ouro da seleção olímpica de futebol nos Jogos Rio 2016, chegada 

do técnico Tite na seleção principal, entre outros). E até considerando as características do 

próprio ambiente digital, pois as possibilidades e as limitações da página também se 

constituem como condições de produção. Ou seja, o entendimento acerca do discurso 

também deve levar consigo o lugar midiático em que ele está presente, além do tempo e do 

espaço das ações humanas. 

Como evidencia Orlandi (2006), a memória discursiva – outro ponto de apoio da 

pesquisa – refere-se à dimensão do interdiscurso que pode ser entendido como “o já dito 

                                                           
10 Desde fevereiro de 2017, o Facebok libera para usuários de todo o mundo opções de reações das 
publicações, para além das tradicionais “curtidas”. Essas reações se referem a algumas expressões humanas, 
como raiva, amor, tristeza, alegria e espanto.  
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que constitui todo dizer” (ORLANDI, 2006, p. 21). Essa noção-conceito faz parte de um 

processo resultante de uma disputa de interpretações em que o sujeito não tem controle. 

Esse pré-construído, que afeta o modo como o sujeito irá significar o fato, pode ser 

refletido dentro da análise nos apontamentos sobre a memória construída sobre o futebol do 

Brasil. Nesse caso, essa noção-conceito contribui para entendermos, por exemplo, como os 

clichês futebol-arte, esporte legitimamente brasileiro, alegre, habilidoso, ofensivo e 

vencedor se fazem presentes nas situações dadas na página; assim, como a ideia de um 

futebol derrotado e “amarelão” – principalmente por conta do ainda recente episódio do 

7x1 – pode revelar de sentidos para o agora.   

 

 

ANÁLISE DA  FANPAGE 

 

Antes de procedermos às análises das publicações e dos comentários da página 

“Manual do Jogador Ruim”, é preciso deixar claro todo o plano de ação do artigo e os 

caminhos percorridos. Em um primeiro momento, foi realizada uma pesquisa prévia em 

torno das principais fanpages nacionais do Facebook que se enquadram na classificação 

básica de interação das torcidas e amantes sobre o futebol. A partir desse passo, com o 

objetivo de dar profundidade à análise, foi escolhida como campo referencial deste artigo a 

página com o maior número de curtidas: “Manual do Jogador Ruim11”, com 969.474 

usuários12.  

 Em um segundo momento, para enquadrar o elevado número de publicações dessa 

fanpage13, foi realizado um recorte temporal entre os meses de fevereiro e março de 2017, 

visto o interesse da pesquisa pelas movimentações mais atuais da página. Vale ressaltar 
                                                           
11 “Manual do Jogador Ruim” foi criada em 2014. Nas informações disponíveis na própria fanpage, ela se 
autointitula da seguinte forma: “Jogador Ruim não é aquele que joga mal, mas os que fogem dos padrões do 
futebol moderno e robotizado! Só moralizadores!”. Ainda sobre a página, na reportagem realizada pelo site 
Uol, que está disponível na nota de rodapé número 7 deste artigo, os criadores respondem que a comunidade 
“resgata as origens do bom e velho futebol, aquele futebol que não tinha marketing, aquele futebol que não 
tinha papas na língua”. 
12 As fanpages analisadas na pré-seleção da pesquisa, até a escolha de “Manual do Jogador Ruim”, foram: 
“Legado da Copa”, com 452.198 membros; “Cenas Lamentáveis”, com 561.292; e “RIP Futebol Clube”, com 
127.735. Todos esses números correspondem a uma atualização do dia 19 de abril de 2017. Apesar de terem 
características peculiares, muitas das publicações dessas páginas são idênticas entre elas ou até mesmo cópias. 
Isso também acontece ao observarmos os dialetos e as expressões usadas nesses espaços virtuais. 
13 Só de imagens publicadas na linha do tempo, a página, registrou, desde a sua criação até o dia 23 de abril de 
2017, 3.738 fotos. Por isso a necessidade de um recorte temporal e da criação de categorias. 
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também que, como o passado da seleção do Brasil é apenas um dos temas abordados pela 

comunidade, foi necessário estipular uma forma de coleta que considerou apenas as fotos 

publicadas na linha do tempo em que aparece um ou mais jogador aposentado 

profissionalmente14 vestido com o uniforme (de treino ou de jogo) da seleção brasileira.  

A partir desse panorama, foram categorizadas, nesses dois meses, 24 imagens. São 

publicações que mostram reconhecidos ex-jogadores brasileiros do setor de ataque, como 

Ronaldinho Gaúcho (aparece em oito publicações), Ronaldo (aparece oito vezes), Rivaldo 

(cinco vezes), Romário (duas vezes), Pelé (uma vez) e Garrincha (uma vez), assim como 

ex-atletas de menor renome em termos de conquistas com a seleção, como Adriano (quatro 

vezes), Denílson (duas vezes) e Alex (duas vezes). Também são encontrados nessa 

categorização, uma vez cada, Amoroso, Elber e Zagallo (na figura de jogador de futebol e 

não na de treinador). Além dos atacantes e meias armadores, atletas de defesa são 

lembrados pela página, como Cafú e Roberto Carlos (três vezes cada), assim como Lúcio 

(duas vezes), Emerson, Aldair, Ricardo Rocha, Junior Baiano e Nilton Santos (uma vez 

cada).  

 O que mais chama a atenção nesse primeiro movimento do recorte sobre a 

representação do passado da seleção na fanpage (e que ainda não leva em conta os 

comentários dos membros) é o elevado número de aparição dos jogadores atuantes da 

década de 1990 e do início dos anos 2000, se comparado às outras épocas. Reação 

impulsionada, provavelmente, por conta das conquistas na Copa do Mundo do tetra (1994) 

e do pentacampeonato (2002) e, talvez, pela própria faixa etária dos usuários, se 

colocarmos a hipótese15 de que essa página é, hegemonicamente, composta por jovens e 

adultos do sexo masculino16. 

                                                           
14 Imagens apenas com jogadores que ainda atuam profissionalmente no futebol não entraram na coleta. 
Imagens com jogadores aposentados e não aposentados juntos entraram na coleta.  
15 Ao navegar nesse ciberespaço é possível ver a prevalência de jovens e adultos do sexo masculino nas 
interações, mas não é possível mensurar e relatar esses perfis dos usuários em dados concretos, pois essas 
informações mais precisas não são públicas, sendo disponibilizadas apenas aos gerenciadores da fanpage. Por 
isso, essa argumentação é apresentada de forma hipotética.  
16 A impossibilidade de acesso às informações sobre os usuários, incluindo, por exemplo, dados sobre a idade 
e o gênero, também dificulta as percepções sobre a participação feminina na página. Dessa forma, fica aberta 
a sugestão para novos estudos que se concentrem, especificamente, diante do posicionamento das mulheres 
nesse tipo de ambiente – dominado hegemonicamente por homens – e de como se dá a aceitação (ou não) 
delas.  
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Também merece ser destacado o fato de que na maior parte das fotos em que 

aparecem os atletas de ataque as expressões corporais são de extravaso, descontração e 

alegria, como, por exemplo, em comemorações de gols, títulos e brincadeiras realizadas em 

treinos. Enquanto nos defensores – apesar de também existir fotos comemorativas – há 

mais uma exaltação da postura de seriedade, virilidade e de concentração dos jogadores. 

Um terceiro ponto a ser levantado nessa análise prévia é a inexistência de 

publicações sobre o passado da seleção em situação de derrota ou desgosto. Todas as 

imagens catalogadas no período representam um momento, um personagem ou uma 

expressão positiva de sucesso da “canarinho”. O que reitera a ideia de que os silêncios e os 

esquecimentos também dizem muito sobre o processo de produção de sentidos.  

Após essa primeira análise, que teve como objetivo elucidar um painel mais geral da 

página “Manual do Jogador Ruim” foi escolhida, para a Análise do Discurso por meio das 

noções-conceito condições de produção e memória discursiva, a publicação com mais 

reações dentro do período recortado.  

O post17 em questão – do dia 5 de fevereiro e que conta com cerca de 27 mil 

reações, 1.340 compartilhamentos e 540 comentários18 – traz uma imagem do ex-meia 

atacante Ronaldinho Gaúcho abraçado com o quase desconhecido jogador Adiel (também 

meia atacante) em um provável corredor de hotel. Como legenda da imagem, a fanpage se 

limita a dizer em caixa alta: “A BASE VEIO FORTE!” – expressão já utilizada em outros 

memes do esporte na internet. Mas o que mais salta aos olhos nessa publicação é o fato de 

Adiel portar uma suposta arma de fogo.  

 

                                                           
17 A publicação e os comentários podem ser acessados em: 
https://www.facebook.com/manualdojogadorruim/photos/a.314595652072407.1073741827.31459340207263
2/619950061536963/?type=3&theater. Acesso realizado em várias datas.  
18 Para a Análise do Discurso do post foi levado em conta apenas os “comentários primários”. Opta-se neste 
trabalho por nomear como “comentário primário” aquele em que o usuário faz referência direta à postagem da 
fanpage. Já os demais comentários – entendidos como “secundários” – são as respostas dos usuários e da 
própria página aos primários. 
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De acordo com os apontamentos teóricos apresentados sobre a AD e, assim, 

trazendo a noção-conceito de condições de produção para o objeto, é preciso situar que o 

dia da publicação da página coincide com a data de um jogo da seleção brasileira sub-20 

(time de base) no Campeonato Sul-Americano 2017 da categoria19. Isso levanta a discussão 

para o fato de que a “Manual do Jogador Ruim” utiliza de acontecimentos do presente para 

movimentar as postagens em referência ao passado.  

Já, especificamente, sobre os comentários dos usuários, outro fator sintomático 

dessas condições de produção é a referência ao atual “bom” momento da seleção que se 

iniciou após a chegada do técnico Tite, contratado em junho de 2016. No comentário mais 

curtido da publicação, um membro diz: “Me ajudem a lembrar, foi o Gabriel Jesus ou o 

Neymar que fez o sexto gol contra a Alemanha na final do hexa?”20, declaração que aponta 

para uma expectativa positiva em relação à próxima Copa do Mundo que irá acontecer, em 

                                                           
19 No dia 5 de fevereiro de 2017, a seleção brasileira sub-20 venceu a Venezuela por 1x0 pelo Campeonato 
Sul-Americano da categoria, na cidade de Quito (Equador).   
20 Neymar e Gabriel Jesus são jogadores da atual seleção brasileira treinada por Tite. O termo “hexa” tem a 
ver com o fato do Brasil atualmente possuir cinco títulos mundiais. Desse modo, a expectativa é com a sexta 
conquista em 2018.  
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2018, na Rússia, diante dos bons resultados recentes conquistados nos jogos das 

eliminatórias sul-americanas para a Copa. Também se deve levar em conta, como já frisado 

anteriormente, a influência da medalha de ouro conquistada pela seleção nas Olimpíadas 

Rio 2016, ainda mais porque Neymar e Gabriel Jesus também fizeram parte daquele time.  

Ainda sobre as condições de produção, é necessário compreender a dinâmica do 

ambiente virtual. O exemplo disso é o comentário de um usuário que “cola” um texto 

originário da própria internet para tentar explicar a história21 da polêmica fotografia. Ao 

realizar essa ação, típica do ciberespaço, é possível depreender que a imagem analisada, ao 

se tornar pauta de outra publicação, também circulou em outros locais que discutem o 

futebol na web, o que potencializa a sua dimensão em rede. A influência do espaço nas 

condições de produção também deve ser considerada pelas piadas, sátiras e trocadilhos da 

cena, como em: “O técnico armou bem o time!!”; “ armando as jogadas 

hahahahahahahaha” e “Meia armador”.  Afinal de contas, a fanpage deixa claro o intuito 

de tratar o futebol sob a dinâmica do humor e, como já frisado anteriormente, o próprio 

ambiente digital possibilita e fomenta esse tipo de abordagem. 

 Já considerando um contexto mais amplo das condições de produção, é possível 

observar comentários que relacionam a suposta arma de fogo em punho pelo atleta como 

algo positivo, ou digno de respeito, em: “Armas de fogo: #Gostamos”; “ Dedo no gatilho”; 

“veja se a seleção de hj é assim, se ver uma arma chora!”; “ Camisa pra dentro do calção, 

bigode másculo e pronto pra guerra esse era a minha seleção de base”;  “Camisa pra 

dentro do calção • Chuteira preta • Arma de fogo Onde foi que erramos para merecer a 

geração Nutella?”;  “Camisa ensacada, cabeça raspada, chuteira preta e uma pistola na 

mão”; “Geração mimimizenta vai dizer que é apologia kkkkk”; “ Tempo q ainda a seleção 

brasileira era respeitada, hj é um lixo”; “ Época q o futebol BR era respeitado!!”; “ geração 

de respeito”; “ velha guarda moralizadora pra caralho ahahahha”. Está clara também, a 

partir desses comentários, a adoração a um conceito de vestuário conservador dos jogadores 

posados (sem cortes de corte de cabelos diferentes, brincos, tatuagens, chuteiras coloridas 

ou camisas para fora dos calções), como se isso pudesse fazer efeito nos resultados e nas 
                                                           
21 O texto copiado nos comentários pelo membro da fanpage é originário do blog esportivo “Pombo sem Asa” 
e pode ser acessado em:  
http://globoesporte.globo.com/blogs/especial-blog/pombo-sem-asa/post/camisa-da-selecao-pistola-na-mao-e-
r10-ao-lado-historia-da-foto-da-semana.html. Acesso em: 20 abri. 2017. 
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performances apresentadas dentro de campo. Ao fazermos um exercício de abstração, 

podemos dizer que essa exaltação da torcida por uma postura “moralizadora” dos jogadores 

pode abrir brechas para reflexões mais amplas, como a questão da legalização das armas de 

fogo no País para o cidadão comum; o incentivo à violência; o preconceito com estilos e 

formas plurais de se vestir; além da defesa da militarização.  

Dos 10022 comentários analisados, dois produziram falas homofóbicas, o que induz 

ainda mais à forte presença do discurso conservador por parte dos membros: “nesse tempo 

tinha jogador de verdade. não tinha esses viadinhos de hoje em dia uhsuhsushsu” e 

“Saudades de quando a seleção dava tiro, e não o cu”. Ainda sobre as falas intolerantes, é 

interessante perceber que elas, ironicamente, quase sempre vêm acompanhadas de 

expressões de riso próprias da internet, talvez numa tentativa de suavizar os tipos de 

agressão ou de justificar que tudo não passa de uma mera brincadeira.  

Ao relacionarmos alguns comentários à noção-conceito de memória discursiva da 

AD, vemos que os discursos sobre o passado colocam em evidência uma polarização entre 

a seleção da Copa de 2014 e os times antecessores. No comentário: “Moldou bastante 

caráter, diferente da geração que só queria dar alegria ao meu povo! #Pas23” é 

reverberado, de forma irônica, o já-dito de uma entrevista televisiva do zagueiro David 

Luiz, logo após a derrota de 7x1 em que ele cita a frase: “Eu só queria poder dar alegria ao 

meu povo”. Essa memória discursiva também aparece em: “Eles não mereceram o Hulk de 

titular em 2014”. Nesse caso, “eles” são os jogadores Ronaldinho Gaúcho e Adiel (e todos 

aqueles que representam o suposto passado “moralizador” do time do Brasil) que, na visão 

do membro, não mereceram ver um atleta como o atacante Hulk24 entre os titulares da 

equipe em 2014. Em: “Foto Moralizadora do Caralho! E tem Fdp Q defende zagueiro Q 

tira selfie de língua de fora. Vsf..#Pas” fica clara a insistente referência aos jogadores da 

                                                           
22 Diante do elevado número de comentários do post (540), optou-se por analisar apenas os 100 primeiros 
mais relevantes (exceto o que é uma publicação de vendas da própria fanpage), segundo ranqueamento do 
Facebook.  
23 Na fanpage a palavra “pas” ou “paz” – termo muito recorrente – faz parte do leque das expressões da 
comunidade em que, ao invés de significar ausência de conflito, violência ou demais problemas, tem objetivo 
de gerar, através da ironia, efeito contrário. 
24 Hulk é um atacante que atuou como titular do Brasil na Copa do Mundo de 2014. Mesmo sendo um jogador 
de ataque, terminou a competição sem balançar as redes. Ainda foi acusado de falha em um lance que gerou o 
gol de empate da seleção do Chile, no jogo das oitavas de final da Copa. 
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Copa de 2014, acusados por exagerar nas ações de marketing e em fotografias com postura 

infantil e de pouca virilidade, segundo julgamento dos torcedores em questão.  

No comentário: “Se o 16 tivesse em campo no dia 08/07/2014, o 7x1 seria um mero 

devaneio”, há uma clara intenção de cruzar as forças polarizadas e reforçar qual lado é 

superior. Nesse caso, se o 16 (referência ao número escrito na camisa do Adiel, como figura 

de respeito, poder, ordem e moral), estivesse presente no jogo do Brasil contra a Alemanha, 

o vexame do 7x1 não teria acontecido. Ainda sobre o pré-construído relacionado ao time de 

2014, encontram-se, como exemplo, as falas: “hj os 7x1's posta fotinho com gravata 

borboleta com tênis que pisca”; “ futebol sem Mimimi, geração penta. nunca haveria 7x1. 

#PAS” ; “Aí não tem 7x1..... É só tiro, porrada e gol”. 

Outra situação do já-dito que se faz presente nos discursos dos sujeitos é a ideia de 

um futebol brasileiro legítimo e sempre vencedor. É possível ver esse saudosismo em 

comentários como: “saudades do futebol de verdade HAHAHAHAH” ; “saudades da época 

em que ganhávamos copas!”  e “q saudade da época do futebol raiz! hahahahaha 

#BaseEraForte”. Nesses casos não existe uma reflexão profunda sobre como era praticado 

o futebol brasileiro do passado nem sobre os momentos de dificuldade e perda (que não se 

limitam à grande derrota de 2014). Mas, sim, apenas um reforço da ideia vencedora do 

Brasil. O que demonstra que a memória também carrega consigo certas continuidades.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerado uma manifestação de grande alcance, o futebol se transformou numa 

importante peça de expressão da identidade e da cultura brasileira. Nesse sentido, a seleção 

do Brasil, por suas movimentações, influências na vida social, conquistas marcantes e 

também derrotas traumáticas, se lança como um dos principais ícones do esporte. Dessa 

forma, compreender as ideias, os imaginários e os sentidos dos sujeitos sobre o time 

brasileiro, ajuda a elucidar as formas de entendimento sobre o próprio futebol e a atuação 

da memória na constituição dessas ideias.  

Pela pesquisa em questão, é possível afirmar, a partir da análise sobre as memórias 

coletivas presentes na fanpage “Manual do Jogador Ruim”, as boas e as más imagens do 
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time do Brasil. Nostalgia sobre um futebol arte, lembranças dos títulos e adoração à 

virilidade, à força e às vestimentas formais dos atletas do passado, em confronto com uma 

rememorada recente derrota, com as formas “modernas” – no sentido negativo – dos atletas 

se vestirem (há críticas até para as chuteiras coloridas) e com as posturas contemporâneas 

em fotos, como as selfs, são alguns dos exemplos da seletividade dessa memória social do 

torcedor que destaca e ao mesmo apaga determinados episódios da seleção dentro de 

campo, ressignificando-os e atualizando-os.  

Entretanto, essas lembranças e esses esquecimentos sobre a seleção não podem ser 

observados apenas como uma questão interna ao futebol e indiferente ao que está ao redor, 

afinal de contas eles englobam valores sociais, traços identitários e demandas de 

atualizações do presente. Ou seja, a ideia do “melhor” ou do “pior” da seleção não está 

isolada no futebol, mas também reflete as visões e as versões de mundo dessa torcida que 

se reverbera a partir da formação de suas memórias, nesse caso, exposta na internet.  

Por meio de uma apropriação teórico-metodológica das noções conceito da AD – 

condições de produção e memória discursiva – sobre as construções do passado da seleção 

brasileira na fanpage, foi possível observar, por exemplo, a incidência de discursos com o 

viés conservador, oriundo de uma linguagem chula, ofensiva e, até em alguns casos, 

justificada, ironicamente, por expressões que remetem às risadas. Há destaque para falas 

machistas, homofóbicas, pró-armamento, pró-militarismo e pró-violência. O que reforça a 

ideia de que ao considerar o futebol como uma espécie de “termômetro” do social, é 

possível afirmar que vivemos um período em que o ódio e a vigília ganham fôlego e cada 

vez mais espaço, principalmente, no ambiente virtual.  

É importante destacar ainda que não é intenção do artigo – e seria completamente 

leviano – generalizar todos os membros da comunidade em relação a essa memória do 

passado desportivo justificada por meio de valores moralistas e abastecida pelo discurso de 

ódio. Mas as observações sobre as postagens e os comentários da página que evidenciam 

essa postura podem contribuir para as reflexões mais amplas a respeito desse perigoso 

“sintoma” do atual momento do País.  
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