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Brasil Pentacampeão e Perspectivas para a Copa de 2014 

 

Coordenação: Ronaldo Helal 

Professores: Ronaldo Helal e Alvaro do Cabo 

 

Horário das aulas: 19:30 às 21:30 

As aulas serão às segundas-feiras e terão início no dia 27 de setembro e 

término no dia 6 de dezembro 

Carga horária: 16 horas 

Informações: midiaeesporte@gmail.com e  

www.cepuerj.uerj.br/extensao 

Telefones: 2334-0300 e 2334-0639 

 

 

Objetivo: 

O curso tem por objetivo apresentar e refletir sobre as melhores 

participações do Brasil nas Copas do Mundo com o intuito de compreender 

a produção de sentido oriunda da seleção brasileira e sua relação com a 

identidade nacional. Com isso, pretende-se fornecer subsídios para uma 

maior compreensão do impacto sócio-cultural da organização da Copa do 

Mundo de 2014 no Brasil 

 

Programa: 

1. A Copa de 1938. O descobrimento do futebol brasileiro.  Leônidas 

da Silva o craque e artilheiro da Copa. A “construção” do “estilo”, o 

futebol-arte. O Estado Novo e o mundo antes da segunda guerra 

mundial.  
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2. 1950. O “Maracanazo”. Zizinho, Barbosa, Ademir Menezes e outros. 

A “construção” do “estilo” e da “derrota”. A visão uruguaia. O 

Estado Novo e o “país do futuro”. A primeira edição de O Negro no 

Futebol Brasileiro de Mário Filho. 

3. As Copas de 1958 e 1962. A redenção do futebol brasileiro em 1958 

e 1962. O Brasil racional e intuitivo. Fim do “complexo de vira-

latas”. A construção de Brasília. O Surgimento da Bossa Nova. 

4. A Copa de 1970.  O surgimento do cartão amarelo. A consolidação 

de Pelé como o “Rei do Futebol” (milésimo gol em 1969). A 

ditadura no Brasil (o AI5). O papel da televisão. 

5. As Copas de 1978 e 1982.  A “crise” do futebol brasileiro? O 

campeão moral e a interferência militar na seleção. O militarismo na 

Argentina e a geração de ouro comandada por Zico. A intensidade do 

debate entre “futebol-arte” e “futebol-força”.  

6. A Copa de 1994. O tetra 24 anos depois. As eleições diretas no país e 

a democracia. O torneio e a crítica da imprensa. Romário como 

exemplar “genuíno” do futebol brasileiro e a “redenção “de Dunga. 

7. As Copas de 1998 e 2002. A ascensão, queda e a consagração de 

Ronaldo Fenômeno.  A “construção” de outra derrota em final. A 

“família Scolari” e a primeira Copa na qual o trabalho do técnico é 

reconhecido pela imprensa. A estabilização da moeda. 

8. 2014: tendências e perspectivas. A organização da Copa. Os 

interesses políticos e sociais. As expectativas no âmbito 

futebolístico. A pressão no Brasil, único campeão mundial que não 

ganhou em casa. 
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Flyer (frente) 

 

 

 



4 

 

Flyer (verso) 

 

 


