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RESUMO 

 

Este trabalho pretende analisar como a Revista Placar, de âmbito nacional e circulação mensal, e a principal do 

segmento futebol no país, abordou o trabalho do técnico Dunga na desclassificação do Brasil na Copa do Mundo 

de Futebol de 2010. O objetivo, na medida em que a participação da seleção brasileira em uma Copa é revestida 

por expectativas de sucesso absoluto, neste processo, é compreender e analisar os enquadramentos realizados 

pela cobertura da revista Placar relacionados ao desempenho do técnico brasileiro, e o papel da mídia na 

construção da derrota do selecionado nacional na competição. Na pesquisa, foi usada a técnica da Análise de 

Conteúdo (AC). A investigação tevê como objeto as reportagens da Revista Placar a respeito do trabalho do 

técnico Dunga na Seleção Brasileira no Mundial da África do Sul, desde a convocação até a eliminação da 

equipe na Copa de 2010. As revistas analisadas foram as dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2010, 

período de convocação, jogos no Mundial, e a consequente troca de treinador. Os autores que embasam a 

pesquisa teórica são Barbeiro e Rangel, Bardin, Borelli, Coelho, Costa e Scalzo, entre outros. Demais subsídios 

foram tirados de sites e artigos, principalmente os que tratem sobre futebol e o papel da mídia na construção da 

derrota. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Esportivo. Futebol.  Revista. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze how the montly Brazilian sports magazine Placar, which is the most important 

magazine on soccer in the country, addressed the work performed by the coach Dunga during the disqualification 

of Brazil from the World Cup 2010. The aim – since the participation of the Brazilian team in a Cup is full of 

expectation of absolute success – is to understand and analyze the framings performed by Placar magazine 

coverings concerning the performance of the Brazilian coach and the role of the media in constructing the defeat 

of the Brazilian team in the competition. In the research, we used the technique of Content Analysis (CA). The 

object of investigation were the sports reports of Placar magazine concerning the work of Dunga in the Brazilian 

team in the World Cup of South Africa since his convocation to his exit from the Cup. The analyzed magazines 

were from May to August, 2010, period of convocations, of World Cup matches and of the consequent coach 

exchange. The authors who support the theoretical approach of the research are Barbeiro e Rangel, Bardin, 

Borelli, Coelho, Costa e Scalzo, among others. Other information was taken from websites and papers mainly 

addressing on soccer and on the role of media in constructing defeat. 

 

Keywords: Sports Journalism. Soccer. Magazine. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao começar este Trabalho Final de Graduação (TFG), gostaria de dizer o porquê da 

escolha pelo assunto. Era meados de 2010, na fase inicial do pré-projeto, que é quando da 

escolha dos temas para o trabalho final propriamente dito. Era ano de Copa do Mundo. Ano 

em que o Brasil e boa parte do mundo para na frente da TV para saber quem será a melhor 

seleção de futebol do planeta. 

Em minha vida, para quem me conhece minimamente, sabe que o futebol tem uma 

importância vital. Ao contrário de muitos jornalistas esportivos que têm por aí, não posso 

dizer que sou um jogador de futebol frustrado e que viu no jornalismo uma maneira de tentar 

seguir de perto uma área que dá tamanho prazer, pois nunca tentei ser jogador. Contudo, 

desde a Copa de 1994, uma paixão que às vezes nem eu entendo surgiu dentro de mim: o 

futebol.  

Voltando ao pré-projeto, muitas dúvidas me acometeram. A princípio, pensei em 

temas para o rádio, veículo que mais me apraz, porém, não obtive sucesso. Ideias não 

faltaram, mas nenhuma conseguiu fechar com um tema de qualidade. Foi aí que,  conversando 

com a professora da disciplina, Liliane Brignol, surgiu a Seleção Brasileira, mais 

especificamente o técnico Dunga. No decorrer do semestre, a ideia amadureceu. A minha 

principal dúvida era se eu teria uma questão, um problema. Será que não era meio óbvio: “o 

Dunga perdeu a Copa, é obvio que ele vai ser massacrado e humilhado”. Porém, conversando, 

analisando possibilidades e viabilidades, surgiu a Revista Placar, que, diferente de outras 

produções jornalísticas, sempre se destacou pelo jornalismo sério e imparcial. Fosse de outra 

maneira e não estaria havia mais de quarenta anos nas bancas.   

  Na medida em que a participação da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo de 

Futebol é revestida por expectativa de sucesso absoluto, estima-se, com a investigação, 

compreender e analisar os enquadramentos realizados pela cobertura da Revista Placar 

relacionados ao desempenho do técnico brasileiro e a saída precoce do selecionado nacional 

na competição. 

O técnico da Seleção Brasileira de futebol ocupa, durante o período de realização de 

uma Copa do Mundo, uma posição que supera a representatividade de um chefe de Estado. 

Neste sentido, intenciona-se, com este estudo, identificar os relevos estabelecidos pela Revista 

Placar, durante a cobertura do evento, no tocante ao desempenho e aos embates com a mídia 

estabelecidos por Dunga, técnico brasileiro na oportunidade. 
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A cada vitória brasileira em uma Copa do Mundo, aumentam as responsabilidades e a 

notoriedade da Seleção frente às demais. O técnico, ao ser anunciado, assume em meio a uma 

enxurrada de previsões e comparações que remetem a surtos de idolatria e desespero. No vai e 

vem, nos altos e baixos do selecionado nacional, o universo esportivo se constrói e assume 

um papel decisivo na cotidianidade da nação. Por isso, o Brasil, maior vencedor de Copa do 

Mundo de Futebol, com cinco títulos, sempre que entra nessa competição é tido como um dos 

favoritos.  

Diante disso e sabendo que o sucesso do Brasil na busca do hexa mundial não ocorreu, 

o problema estabelecido passa pela forma como a Revista Placar abordou o trabalho do 

técnico Dunga na desclassificação do Brasil na Copa do Mundo de Futebol de 2010. 

O trabalho desenvolve-se em seis capítulos. No primeiro, o futebol e a sua importância 

social são destaque. No segundo, o jornalismo e suas consequentes construções de heróis em 

vilões são apresentados. O terceiro capítulo trata do jornalismo de revista e a Revista Placar. 

Já o quarto capítulo fala sobre o técnico Dunga, objeto deste estudo. Sua carreira de jogador é 

apresentada, bem como a de treinador, com ênfase em três eras de sua trajetória, que são as 

principais fases de sua carreira. No quinto capítulo, estão os percursos metodológicos, seguido 

pela análise completa das edições da revista e as considerações finais.   
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1 O FUTEBOL E SUA IMPORTÂNCIA SOCIAL 

 

Desde que a mídia passou a transmitir quase todos os eventos importantes do mundo, 

o jornalismo esportivo se tornou cada vez mais apreciado e admirado. Em um jornal, por 

exemplo, muitos leitores começam a ler o exemplar de trás para frente, justamente porque, 

geralmente, são as páginas de esportes que ali estão. E o futebol tem muita importância nisso 

tudo. 

 O futebol no Brasil ainda é visto com uma maneira de elevar pessoas pobres a craques 

famosos, com muito dinheiro e reconhecimento pela sociedade. No Brasil, muitos são os 

exemplos de jogadores que saíram da miséria absoluta para se tornar um astro mundial, rico e 

famoso, simplesmente pelo futebol.  Toledo destaca. “Futebol: símbolo brasileiro que 

ultrapassa as fronteiras nacionais, tal como se nota através da notoriedade alcançada por 

inúmeros jogadores, sobretudo Pelé, que condensa na imagem de “atleta do século” o estilo 

brasileiro de jogar”.( TOLEDO, 2000,p.9) 

Toledo cita Pelé, seguramente o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Trata-

se, sem dúvida, do melhor exemplo de pessoa humilde que venceu as dificuldades por meio 

do futebol. No Brasil, outros nomes podem ser citados. Mais recentemente, Ronaldinho 

Gaúcho ilustra bem o que é isso. Com seu talento, conquistou fama e glória, dando uma vida 

melhor a sua mãe, empregada doméstica, e a toda família. Mesmo assim, com esses exemplos 

de vitória, cabe ressaltar que são poucos os que conseguem ser ricos e se sustentar o resto da 

vida com o que ganham com o futebol.  

No Brasil, por exemplo, mais de 60 % dos atletas profissionais, federados na 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ganham de um a dois salários mínimos. Ou seja, 

não são muitos exemplos que temos de jogadores que ascendem a uma vida melhor com o 

futebol. Porém, em se tratando de um universo de milhares de jogadores de futebol no país e 

no mundo, é muito menor o número de jogadores que ganham bastante dinheiro em 

detrimento dos que ganham tão pouco quanto um trabalhador normal.  

  Os casos citados acima são apenas dois entre muitos que acontecem. O jogador de 

futebol, ou quem é do meio, como treinador, preparador físico, dentre outros cargos, se bem 

geridos, e, é claro, com talento, pode fazer com que uma vida que poderia ser cheia de 

dificuldades, torne-se com muito dinheiro e alegrias. Uma maneira de ascender socialmente. 

Como expressam Silva e Santos: 
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O esporte se tornou uma das mais importantes ferramentas de inserção e ascensão 

social existentes dentro de uma sociedade. Foi através da pratica desportiva que as 

mais diversas camadas sociais se comunicaram de maneira aberta e direta e, 

principalmente, é através dela que as possibilidades de ascensão social, ainda que 

para poucos, se tornaram reais durante a história social brasileira. (SILVA e 

SANTOS, 2006, p.34 ) 

 

Sabendo disso, os que nasceram com o dom do esporte, do futebol, e com uma família 

que possa sustentar eventuais desequilíbrios, certamente o esportista irá ter como se sustentar 

o resto da vida.  

 Para o brasileiro, futebol é coisa séria, paixão nacional, às vezes até caso de vida ou 

morte. É difícil encontrar alguém que não goste ou não entenda um pouco de futebol e, é 

claro, milhões de brasileiros são apaixonados por esse esporte, e buscam sempre estar bem 

informados sobre o que acontece no mundo futebolístico. Como explica Antunes:  

 

Pode-se dizer que o brasileiro, em grande parte, é um aficionado por futebol, no 

sentido pleno da palavra. Não satisfeito com o que viu ou ouviu, pelo rádio ou pela 

TV, o torcedor ainda quer ler as opiniões dos cronistas nos jornais do dia seguinte, 

opinião de quem entende do assunto, que acompanhou a partida no estádio e que 

também sabe o que se passa nos bastidores. Corre todas as resenhas esportivas nos 

jornais, a fim de conferir se o que viu e ouviu, na véspera, era mesmo verdade. 

(ANTUNES, 2004, p.18) 

 

O futebol no Brasil, no princípio, era praticado só pela elite branca das cidades e 

clubes. As principais equipes foram aceitar negros em seus elencos muito depois de terem 

iniciado suas atividades profissionais, como explica Toledo: “Esse fato pode ser notado de 

maneira mais evidente na trajetória de inúmeros jogadores negros, que tiveram dificuldades 

em romper o bloqueio do preconceito em muitos dos times brasileiros” (2000, p.52). Os 

negros, no início da profissionalização do esporte no Brasil, não eram vistos jogando por 

clubes nem pela seleção. Até o preconceito ser vencido, muitos jogos e campeonatos foram 

perdidos pelo Brasil. Acerca disso, Agostino explica ainda melhor a situação do negro no 

futebol antigamente.  

 

No Brasil, não foram poucos os presidentes da chamada República Velha (1889-

1930) que interferiram nos rumos do jogo, procurando promover através do esporte 

uma imagem do país tida como positiva.  De todos os episódios neste sentido, o 

mais conhecido de todos envolveu, em 1921, Epitácio Pessoa, que impediu a seleção 

brasileira de utilizar jogadores negros na disputa de um campeonato sul-americano 

na Argentina, uma vez que estes poderiam ser chamados de macaquitos pela torcida 

local, desgastando a imagem do Brasil. (AGOSTINO, 2002 p.42) 

 

Mas, então, porque o futebol, que nos seus primórdios era exclusivamente da elite, é 

tão adorado hoje em dia, e tão praticado por brasileiros, desde pequenos? A resposta pode ser 
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simples. Para se praticar o futebol basta ter jogadores, uma bola e um espaço que dê para se 

movimentar. Fácil assim. Em um país que tanto sofreu e que ainda sofre com a desigualdade 

social, nada melhor que um esporte simples e objetivo para praticar e se divertir. “De fácil 

assimilação, o futebol pode ser praticado de improviso, com qualquer número de jogadores, 

mesmo com desnível de idades; pode ser jogado ao ar livre e com qualquer tempo, com bola 

de meia, de papel, de borracha”, exprime Antunes. (2004, p. 24). 

A Copa do Mundo de Futebol, os Jogos Olímpicos, o Beisebol e o Futebol Americano 

estão entre os eventos esportivos mais assistidos e comentados do mundo, gerando uma 

enorme receita com ingressos, merchandising e tudo que os permeia. No Brasil, devido a sua 

enorme paixão, o futebol tem um status social muito grande, e a mídia possui grande 

importância nisso tudo. Borelli (2000) enfatiza. 

 

Cita-se como exemplo, a paixão do povo pelo esporte, um dos maiores fenômenos 

de massa da atualidade, e o papel relevante que o esporte tem na formação das 

identidades, das práticas sociais e dos valores culturais dos indivíduos. A mídia, por 

sua vez, é o lugar onde se produzem os acontecimentos sociais, isto é, ela agenda os 

assuntos que fazem parte do dia-a-dia do público em geral e faz a mediação entre os 

demais campos sociais, entre outros fatores pertinentes. (BORELLI, 2000, p.1) 

 

Em eventos como a Copa do Mundo, a mídia tem papel fundamental na construção de 

identidades. Os jogadores representam seu país, sua cultura e uma legião de fanáticos 

torcedores. Toledo explica, de maneira mais fácil, como isso funciona: 

 

  Se hoje o futebol tem a possibilidade de ser percebido e vivido como um relevante 

índice de identificação de grupos sociais distintos, mobilizando um grande 

sentimento coletivo a cada Copa do Mundo, isso foi resultado da apropriação 

inventiva, negociada, confrontada e conquistada pelos diversos agentes mobilizados 

em torno de sua prática, ritual e cotidiana. (TOLEDO, 2000, p.1) 

 

A mídia transmite para todo mundo o que acontece dentro e fora de campo. O que, de 

fato, acontece em uma Copa do Mundo, irá ficar marcado pelo resto da vida, tanto de 

jogadores como dos torcedores.  
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2 UM OLHAR SOBRE O JORNALISMO ESPORTIVO  

 

O jornalismo praticado no esporte de hoje se diferencia, e muito, do utilizado até os 

anos 70. Se, antigamente, um lance de impedimento, por exemplo, remetia várias horas de 

debate, com muitos programas, atualmente, não é mais assim. São várias câmeras interligadas 

em diversos pontos do campo, no caso do futebol, ou quadras e praças desportivas pelo 

mundo afora. Se antes o dirigente pouco reclamava da arbitragem, hoje o que mais acontece é 

isso, já que o lance é transmitido instantaneamente para todo o mundo, de vários ângulos, 

dificilmente deixando dúvida de sua veracidade.  

O que se vê nas bancadas de mesas redondas são ex-atletas, profissionais da área da 

saúde, pessoas famosas e até quem não entende nada do assunto comentando sobre o mundo 

esportivo. Muitos programas, que deveriam informar e discutir sobre os jogos e campeonatos, 

acabam misturando jornalismo com puro entretenimento. Não que o futebol não seja para 

entreter, porém, quando as discussões extrapolam o limite, quem narra, comenta ou escreve 

sobre o esporte corre o risco de perder a credibilidade.  Esse é um erro recorrente na ação de 

alguns jornalistas esportivos. Tal procedimento não contribui para o entendimento do jogo e 

ainda arranha a imagem do profissional, com comentários e críticas sem embasamento. 

Barbeiro e Rangel (2006), em O manual do jornalismo esportivo, explicam melhor como isso 

funciona. 

 

Um excelente atalho para derrubar a credibilidade é o „achismo‟, a falta de 

embasamento técnico no comentário. Ele corre risco toda vez que „acha‟ alguma 

coisa, pois termina a partida e nada foi „encontrado‟. Alguns nem sequer admitem 

que erraram, deixam o dito pelo não dito, em total desrespeito ao público. No curto 

prazo pode até não ser sentido, mas no médio e longo prazos, o dano à credibilidade 

é inevitável. (BARBEIRO E RANGEL, 2006, p.81). 

 

Neste sentido, ainda segundo Barbeiro e Rangel (2006), pode-se afirmar que todo 

torcedor gosta de ver seu time elogiado, porém, mesmo quando vai mal, aprecia quando a 

crítica é bem-feita e estruturada, sem frases desconexas da realidade. O jornalista, para ser 

benquisto e aceito, deve saber quando errou, e, o principal, deve saber reconhecer esse erro. 

“A torcida gosta de ver e ouvir o comentarista reconhecendo que errou... Todavia, no caso do 

esporte esse reconhecimento tem um sabor especial... Humildade e compreensão das emoções 

ajudam a reconquistar a simpatia e a credibilidade com o publico”.(BARBEIRO E RANGEL, 

2006, p.82). 

Não é raro vermos jornalistas pecando pelo afã de dar esta ou aquela notícia em 

primeira mão, o que, muitas vezes, pode gerar um erro grosseiro. A boataria, termo utilizado 



14 

 

para quem publica boatos, ou seja, inverdades sobre alguém ou alguma situação, é uma das 

situações que mais deixam os jogadores, treinadores e pessoas do meio do futebol com raiva 

dos jornalistas. Se não bastasse isso, muitos profissionais do esporte nem sequer pensam em 

checar suas fontes, saem divulgando boatos, sem pensar no prejuízo que podem ter no futuro. 

Sobre isso, Barbeiro e Rangel (2006) falam que “o jornalismo esportivo não se orienta por 

boatos ou rumores. Jornalismo se faz em cima de fatos e não da ficção, como em qualquer 

outra área”. (BARBEIRO E RANGEL, 2006, p.116) 

Mesmo que os salários na editoria esportiva deixem a desejar, o jornalista esportivo 

novato precisa ter atenção redobrada na carreira.  Coelho (2003) reconhece isso e afirma que 

“[...] não é na editoria de esporte que se concentram os melhores salários das grandes 

redações [...]”. Ele salienta, entretanto, que muitos „focas‟ iniciam no esporte pela experiência 

e oportunidade de alavancar a carreira.  

 

É assim desde que o jornalismo escreveu sua primeira página. As portas de entrada 

para novatos são a editoria de esportes e a de cidades. O que é ótimo para quem quer 

seguir carreira em outras áreas. E péssimo para o desenvolvimento da própria 

carreira de jornalista esportivo. (COELHO, 2003, p.27).  

 

Outra situação que talvez possa incomodar os iniciantes no mundo do jornalismo 

esportivo são as áreas de trabalho. Se não bastassem os milhares de novos jornalistas 

formados a cada ano, tem-se que disputar vaga com ex- jogadores e ex- técnicos de várias 

modalidades esportivas. É difícil de lidar com essa situação em um primeiro momento, 

cabendo ao iniciante muita perspicácia e vontade de trabalhar. Unzelte (2009) exprime a 

situação do jornalista no Brasil. “No jornalismo, há cada vez menos empregos, mas continua 

havendo muito trabalho, principalmente como freelancer, oportunidade mais comum para 

quem está começando”.(UNZELTE, 2009,p.51) 

Hoje em dia, o que se vê nas redações de jornais, TV e rádio são jovens, recém- 

formados em jornalismo, que adoram futebol e querem uma chance de mostrar tudo o que 

sabem num veículo midiático. Porém, não basta apenas entender de futebol, acompanhar 

desde os 10 anos de idade o time do coração e sair por aí falando deste ou qualquer outro 

esporte. Este é um erro que muitos novatos cometem. Por gostarem muito de um determinado 

clube ou esporte, e, mesmo que, de fato, acompanhem e saibam algo da modalidade, pensam 

que serão ótimos jornalistas do meio. O que se sabe é que, nos dias atuais, estão cada vez mais 

difíceis ofertas de empregos para essa área com boa remuneração. Não basta apenas gostar 
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deste ou daquele esporte se não saber escrever bem, atributo fundamental para o bom 

jornalista. Barbeiro e Rangel (2006) mostram com mais facilidade esta posição.  

 

Muitos jornalistas esportivos que escolhem esta área imaginam que gostar de 

esportes, ter boa memória e contatos é o suficiente para fazer de si um bom 

profissional. Não resta dúvida que essas três características são importantes. Mas 

escrever bem é primordial e ter o hábito de leitura de qualidade que acaba por 

enriquecer o vocabulário e consequentemente a construção de textos é essencial. 

(BARBEIRO E RANGEL, 2006, p.63). 

 

Há, dentro do jornalismo esportivo, os profissionais, principalmente entre os 

iniciantes, que acabam se iludindo com o futebol e acham que irão trabalhar do início ao fim 

da carreira com o esporte mais popular e falado no Brasil. O que acontece nas redações, na 

maioria das vezes, é bem o contrário. Muitos jornalistas, que até podem começar trabalhando 

somente com futebol ou com o esporte que mais gostam e sabem, de uma hora para outra, 

terão de cumprir suas obrigações jornalísticas em outros segmentos esportivos.  De acordo 

com Coelho (2003),  “ai de quem for apaixonado por futebol e entrar na redação pensando 

que irá escrever só sobre futebol. Ai mais ainda de quem tiver loucura por outro esporte” 

(2003, p.36). Assim, o autor revela outra faceta do jornalismo esportivo no Brasil: a 

dificuldade de ser especialista em determinada área esportiva. Unzelte (2009) ajuda a explicar 

a situação vivida por quem acha que irá ou pretende seguir apenas com o futebol em sua 

carreira jornalística.  

 

O fato de, nas editorias de esporte, a equipe que se dedica ao futebol geralmente 

ficar separada da que faz as demais modalidades esportivas não significa que quem 

se dedica àquele jamais precisará cobrir outros esportes. Dependendo da 

necessidade, eles terão que cobrir, sim. (UNZELTE, 2009, p.90).  

 

 A especialização jornalística, em qualquer área, requer muito estudo e dedicação. Se a 

pessoa já gosta do esporte e o pratica desde pequeno, então, melhor ainda. Muito se fala que o 

jornalista esportivo é um atleta frustrado, que pode até ter tentado a sorte na modalidade que 

gostava e/ou praticava, mas que não obteve sucesso. Vilas Boas (2005) fala sobre o assunto. 

“É preciso entender um pouco de tudo, e, principalmente, pesquisar e preparar-se, 

especialmente quando o assunto em questão não é o que você mais domina. Mas são formas 

de trabalhar completamente distintas, assim como distintos são os receptores das 

informações”. (VILAS BOAS, 2005, p.47) 

 Aliado a isso, cabe ressaltar, também, as dificuldades encontradas no meio esportivo. 

Quem pensa que por se tratar de um esporte, para muitos considerado lúdico, seja mais fácil 
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atuar que outras editorias do jornalismo, está enganado. São raras as vezes que uma crítica 

passe despercebida por dirigentes ou jogadores de futebol nos dias de hoje. Com a informação 

correndo instantaneamente, minuto a minuto nos sites esportivos, rádios e TVs, é difícil não 

ter no currículo alguma reclamação por parte de quem vive o meio esportivo, cabendo ao 

jornalista saber lidar com isso da melhor maneira possível, evitando conflitos desnecessários.  

 

2.1 HERÓI E VILÃO 

 

  No Brasil, sempre que a seleção sai derrotada de uma competição como o Mundial de 

Futebol, tem de se achar um culpado, seja ele de fato ou não. Craques de renome já foram 

tachados de vilões em Copas do Mundo, como Zico, em 86, e Roberto Carlos, em 2006. 

Ainda assim, o maior vilão lembrado até hoje, passados mais de sessenta anos, é o ex-goleiro 

Barbosa.   

No ano de 1950, o Brasil chegava para decidir o título do Mundial disputado no país 

contra o Uruguai. Mais de 200 mil torcedores estavam no Maracanã, no Rio de Janeiro. A 

expectativa era de uma vitória fácil do Brasil. Na véspera do jogo, a torcida e a própria 

imprensa já diziam que o Brasil iria se sagrar campeão. Os uruguaios, por sua vez, se 

utilizaram dos jornais para motivar seus jogadores. No jogo, o Brasil saiu ganhando logo aos 

dois minutos do 1º tempo, porém, faltando pouco mais de 10 minutos para acabar a partida, o 

uruguaio Gighia recebeu uma bola e, da entrada da área, ameaçou cruzar, mas chutou direto, 

entre a trave e o goleiro Barbosa, que teria falhado e por isso fora eternamente crucificado. 

Placar final: 2 a 1 para o Uruguai. Duzentas mil pessoas estarrecidas no estádio, sem saber o 

que fazer, a não ser chorar aquela inesperada derrota.  Até a sua morte, no ano de 2000, o 

goleiro brasileiro ainda era lembrado como um dos grandes vilões da derrota de 1950. Aquele 

selecionado, então, foi tachado de covarde por todos os brasileiros que acompanharam aquele 

mundial, como exprime Costa (2008): 

 

1950 representou uma etapa extremamente importante no processo de consolidação 

dos vilões como personagens que, quase sempre, serão buscados dentro do próprio 

escrete e cujas possíveis falhas em campo serão, frequentemente, compreendidas 

como resultado de algo que ultrapassa o âmbito das quatro linhas. Embora fosse 

possível buscar argumentos de ordem tática para explicar a derrota da seleção, 

nossos jogadores foram vistos como covardes que teriam tremido diante de duzentas 

mil pessoas e diante da responsabilidade de conquistarem a Copa do Mundo. Até os 

dias de hoje, ainda é bastante comum classificarmos nossos vilões de covardes, 

mascarados, mercenários enfim uma série de qualificativos que mais os fazem 

parecer típicos vilões de telenovelas. (COSTA, 2008) 
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Ainda sobre a Copa de 1950, Reizer (2001, p.26) resume o que ela representa para a 

história do futebol no Brasil: “Uma bomba de nitroglicerina pura que, com sua explosão, 

alterou o curso da história esportiva brasileira”. A partir daquele torneio, qualquer resultado 

que não fosse o de vitória deixaria o torcedor triste, chateado, com um sentimento de 

frustração, e na busca de culpados pelo seu país não ser campeão do mundo de futebol. Como 

diz Costa (2008): 

 

Essas relações dão mostras de que nossa, a brasileira, pelo menos, relação com o 

futebol é quase sempre mediada pelo resultado, por mais que queiramos pensar o 

contrário. Embora o Brasil se reconheça como um país que pratica um futebol 

diferenciado, por levar para campo não apenas onze jogadores, mas onze bailarinos 

da bola, é importante levar em consideração que essa dimensão estética de fato nos é 

muito cara, mas que ele necessita da vitória para se legitimar.(COSTA, 2008, p. 2) 

 

O caso do goleiro Barbosa, em 1950, foi o precursor de vários outros que aconteceram 

e acontecem até hoje. Exemplos de vilões em copas são muitos. Zico, um dos maiores ídolos 

do Flamengo e da seleção, errou um pênalti nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986; 

Dunga foi tachado como grande culpado pelo fracasso em 1990; Ronaldo Fenômeno jogou a 

final da Copa de 1998, contra a França, mesmo tendo passado mal no dia do jogo, o que 

acabou deixando a seleção com um jogador inerte em campo, como conta Reizer (2001, 

p.16): 

 

A derrota sem explicação convincente, enrolada na novela sem último capítulo da 

crise de Ronaldinho e que contaminou toda a Seleção, do comando técnico aos 

médicos. E grassou como praga, mumificando o time que jurou que traria o penta e 

desembarcou impingindo um vice de segunda mão. (REIZER, 2001, p.16) 

 

O caso da Copa de 2006 é da tão falada ajeitada de meia do lateral esquerdo Roberto 

Carlos. Em um cruzamento para a área brasileira, o ala apareceu abaixado, arrumando o 

meião, enquanto o atacante francês Henry entrou livre e marcou o gol que eliminou o Brasil 

daquele mundial, nas quartas de final. 

A derrota transforma mitos. O que antes era craque pode ser crucificado de uma hora 

para outra, podendo se transformar em vilão muito rapidamente, não contando nada de bom 

que já tenha feito anteriormente. Costa (2008) define assim:  

 

A luz da derrota confere aos vilões uma aura obscura. E o eleito passará, por algum 

motivo, a não ser reconhecido como membro legítimo de uma determinada 

comunidade, causando, portanto, estranhamento e principalmente rejeição. A 

construção dessa identidade negativa é mediada pela derrota. Pois se o resultado 

final de uma partida é um elemento importante para a compreensão que teremos da 

mesma, consequentemente, também é o fator decisivo para os significados que serão 
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atribuídos a certos atores do jogo, principalmente pela imprensa esportiva. Por isso, 

muitas vezes, a distância que separa os heróis dos vilões do futebol, pode ser menor 

do que imaginamos, afinal essa diferença se constrói após o resultado de um jogo. 

(COSTA, 2008, p.1) 

 

Costa (2008) finaliza assim a questão do vilão X herói.  “Enquanto o herói percorre 

uma trajetória ascendente, em que um status de superioridade lhe é conferido, o vilão é 

lançado numa queda que o conduz a um território sombrio de culpabilizações das quais, 

muitas vezes, não consegue se livrar” (Costa, 2008, p.2 ).São, muitas vezes, lances isolados de 

uma partida, e que fazem o jogador passar de herói a vilão em questão de segundos, sendo 

lembrado eternamente como responsável pela eliminação de uma competição tão importante.  
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3 REGISTROS DO JORNALISMO DE REVISTA 

 

A primeira edição de uma revista que se tem notícia data do longínquo 1663, na 

Alemanha. Scalzo (2003) destaca o fato.  

 

Chamava-se Erbauliche Monaths-Unterredungen (ou Edificantes Discussões 

Mensais). Tinha cara de livro e só é considerada revista porque trazia vários artigos 

sobre um mesmo assunto - teologia - e era voltada para um público específico. 

(SCALZO, 2003, p.19)  

 

A peculiaridade que se encontra no segmento revista é mais difícil de ser vista nas 

outras esferas do jornalismo, como jornal, rádio e TV. O público da revista é seleto. Se uma 

pessoa gosta de esportes, por exemplo, irá procurar por revistas esportivas e/ou da modalidade 

que aprecia, assim como outros estilos, criando uma identidade com esta ou aquela 

determinada revista.  

 

Revista é também um encontro entre um editor e um leitor, um contato que se 

estabelece, um fio invisível que une um grupo de pessoas e, nesse sentido, ajuda a 

construir identidade, ou seja, cria identificações, dá sensação de pertencer a um 

determinado grupo. (SCALZO, 2003, p.12) 

 

 A importância da revista se dá no ponto de fazer com que o público sinta-se parte da 

edição. Essa identidade, essa cara da revista é, acima de tudo, uma vantagem para uma pessoa 

comprar a publicação e não o jornal. As revistas estão cada vez mais focadas nas 

particularidades e no estilo de vida de cada pessoa. Sendo assim, o que não interessa ao leitor, 

não vai ser adquirido. 

 

Na última década, os jornais fizeram um nítido esforço  para se tornarem cada vez 

mais parecidos com revistas – seja nos temas, na linguagem ou na divisão dos 

cadernos. Entretanto, não obtiveram o sucesso esperado com tal metamorfose, por 

uma simples questão de formato e de público. Os jornais descobriram, por exemplo, 

que precisavam falar para os jovens – e trataram de criar suplementos específicos 

para esse tipo de público. No entanto, para ler o suplemento dedicado especialmente 

a ele, o jovem precisa comprar o jornal inteiro. (SCALZO, 2003, p.14) 

 

  No Brasil, somente a partir da década de 1950 é que começaram a surgir, após muitas 

frustrações, abertura e fechamentos de várias revistas, a segmentação das edições. Conforme 

Nascimento (2002), “as primeiras revistas brasileiras foram, em geral, publicações 

institucionais e eruditas, que pouco lembravam a configuração que temos do veículo hoje”. A 

partir das décadas de 1950 e 1960 é que surge a segmentação das edições de revistas. De 

acordo com Scalzo (2003, p.33), “surgem, nessa época, como se viu, as revistas técnicas 
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segmentadas”. Sendo assim, ano após ano, foram surgindo diversos tipos de revistas, dos mais 

variados segmentos. Há revistas para homens, mulheres, adolescentes, crianças, meninos, 

meninas, fanáticos por robôs, cinema, música, futebol, etc. Há um grande leque de 

abrangência para os leitores deste meio de comunicação.  

 Outro fator favorável às revistas é o seu formato. A maneira como é feita prima, em 

primeiro lugar, ao leitor. Essa segmentação leva o receptor a estar mais próximo da 

publicação. A sentir-se parte do conteúdo. A querer e poder leva-lá a qualquer lugar  Como 

ressalta Scalzo (2003, p.39), “ela é fácil de carregar, de guardar, de colocar numa estante e 

colecionar”. 

 O que a diferencia do jornal, além da folha, do formato e da grossura do papel, é o 

conteúdo, o ângulo a ser abordado pelas matérias e reportagens. A revista, por não ser 

instantânea como o rádio, a TV, e mesmo o jornal, tem estilo diferente de abordar 

determinado acontecimento. O leitor que compra essa mídia não o faz somente para ver um 

resumo do que aconteceu durante a semana ou o mês, ele quer novidades, uma diferente 

abordagem para os mesmos assuntos vistos na TV, por exemplo. A matéria de revista deve ser 

mais aprofundada. “É sempre necessário explorar novos ângulos, buscar notícias exclusivas, 

ajustar o foco para aquilo que se deseja saber, e entender o leitor de cada publicação”, destaca 

Scalzo (2003, p. 41).  

 A leitura da revista é diferente do jornal. Quem compra o jornal busca uma informação 

completa dos fatos do dia, quer estar a par de tudo o que está acontecendo no dia. Já o leitor 

de revista, não. Ele busca se informar somente com aquilo que o interessa. Se gosta de 

futebol, vai comprar uma revista que aborde futebol, e assim por diante.  

 O jornalismo praticado por quem trabalha com revista, porém, é o mesmo feito para 

qualquer segmento midiático. Como vemos em Scalzo (2003). 

 
Os princípios básicos do jornalismo são iguais para qualquer tipo de veículo: o 

esforço para apurar os fatos corretamente, o compromisso com a verdade, ouvir 

todos os lados que envolvem uma questão, mostrar diversos pontos de vista na 

tentativa de elucidar histórias, o respeito aos princípios éticos, a busca constante da 

qualidade de informação, o bom texto. Qualquer que seja o jornalismo que se vá 

fazer, esse é o dever básico – seja em televisão, rádio, Internet, jornal ou revista. 

(SCALZO, 2003, p.54) 
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3.1 A REVISTA PLACAR 

A Revista Placar, objeto de estudo do trabalho, foi lançada em 20 de março de 1970, 

meses antes da Copa do Mundo do México. Placar, àquela época, era semanal, e aproveitou a 

grande febre com o Mundial, vencido pelo Brasil. O número de vendas foi um sucesso com a 

conquista do tricampeonato. Estima-se que mais de 100 mil exemplares por semana foram 

vendidos durante a competição. 

Com o fim da Copa, porém, a vendagem de revista caiu drasticamente. Para voltar à 

vitrine, a revista sempre optou por novidades. Em 1972, por exemplo, junto com as matérias 

normais da revista, eram publicados os palpites para a Loteca – Loteria Esportiva -, em que, 

em uma edição, foram vendidos mais de 250 mil exemplares da revista. Um exemplo de como 

era o chamariz da loteca se vê na edição de Placar de junho de 1973. 

 

` Muito cuidadinho com o primeiro jogo. O Uruguai já foi de bagunçar meio mundo, 

mas hoje anda por aí a dar colher-de-chá aos Tolucas da vida. E pode muito bem 

perder para a esforçada Colômbia. Cuidado também com o jogo no 3, onde o Santa, 

apesar do nome, pode naufragar nas águas do Náutico. Mas cuidado mesmo é com o 

Maguari – o nome diz tudo: abacaxi. (PLACAR, 1973, p.32) 

 

A Loteca, que ajudou na conquista de leitores nos anos 70, atrapalhou alguns anos 

depois. Com as suspeitas de fraudes nos sorteios, a revista fez, em 1982, uma grande 

reportagem contra a loteria, com denúncias de manipulação de resultados e corrupção. Após 

isso, ninguém que foi investigado acabou preso. A Loteca perdeu credibilidade, mas o pior 

para a revista aconteceu: muitos leitores que a compravam por causa dos palpites deixaram de 

adquiri-la, ocasionando outra queda brusca nas vendas da revista. Em 22 de outubro de 1982, 

Placar iniciou assim a matéria da máfia da Loteca. 

 

Há um ano, Placar designou o repórter Sergio Martins para uma difícil e perigosa 

missão: desvendar mistérios de uma verdadeira máfia que fabrica resultados da 

Loteria Esportiva. Era algo que muitos sabiam, mas que ninguém provava, apesar de 

estar em andamento em inquérito na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Depois de 12 

meses de pacientes e arriscadas investigações, realizadas sobretudo com a 

preocupação de moralizar de uma vez por todas o futebol brasileiro, Placar apresenta 

uma história que pode ser resumida numa palavra: estarrecedora. Ressalvada a lisura 

da Caixa Econômica Federal, há nesta reportagem apenas fatos comprovados, 

envolvendo 125 nomes de árbitros, dirigentes, técnicos, personalidades nacionais e 

jogadores – entre os quais, infelizmente, figuram ídolos da torcida e dois campeões 

do mundo. (PLACAR, 1982, p.19) 

 

 A revista sempre buscou novidades para seu leitor. Em 1984, começou a colocar 

outros esportes em suas edições, algo que durou somente de abril a novembro daquele ano. 

Muitas outras situações aconteceram com a revista, umas de relevância maior do que outras. 
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Em outubro de 2008, por exemplo, a revista se aventurou pelo caminho do jornal diário. 

Apenas nos dias úteis, seriam produzidos 70 mil exemplares, no início com distribuição 

gratuita. Após algumas idas e vindas, porém, em janeiro de 2011, o Jornal Placar não foi mais 

publicado. 

 A revista instituiu, desde a primeira edição, os prêmios “Bola de Ouro” e “Bola de 

Prata”, para os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Os jornalistas da revista 

atribuíam notas aos jogadores e, ao final da competição, os melhores de cada posição ficavam 

com a “Bola de Prata”, sendo que o melhor, com a maior média entre todos, era o “Bola de 

Ouro”. Além disso, havia, também, o prêmio “Chuteira de Ouro”, em que o maior artilheiro 

do Brasil era condecorado pela revista.  

   Em 2010, Placar comemorou 40 anos de história. Abaixo, confira a linha do tempo 

da revista. 

 1972 – Lançamento do “Tabelão”, em encarte de papel jornal, que trazia os resultados 

e fichas técnicas dos campeonatos no Brasil. Durou até 1974; 

1980 – É lançada a “Edição dos campeões”, que trazia pôsteres e informações dos 

campeões estaduais da temporada. Após 1989, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil 

também entraram na edição. A partir de 2006, entraram os principais campeonatos da Europa; 

 1984 – A Revista Placar abriu espaço para outros esportes. Porém, sem muito êxito,  a 

proposta acabou em novembro do mesmo ano. 

 1988 – Lançamento da revista em formato maior. Com menos páginas e papel melhor, 

foi chamada de “Placar Mais”. 

 2008 – Lançamento do Jornal Placar, com 70 mil exemplares distribuídos 

gratuitamente. Durou até janeiro de 2011. 
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Abaixo, confira o perfil dos leitores da Revista Placar, por sexo, idade, classe social e 

região: 

Fonte: Revista Placar (2011) 

 

 Gráfico 1 - Leitores por sexo 

 

 

 

                                                Gráfico 2 - Leitores por idade 

 

 

        Gráfico 3 - Leitores por classe social 
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        Gráfico 4 - Leitores por região do país 

 

3.2 DADOS ATUAIS DA REVISTA PLACAR 

 

Circulação atual: Projeção Brasil de Leitores consolidado 2010 

Tiragem: 108.213 

Assinaturas: 53.256 

Avulsas: 20.109 

Circulação líquida: 73.365 

Total de leitores: 1.634.000 

Fonte: IVC jul/11 

Circulação Media: 

Assinaturas média: 50.121 

Avulsas média: 23.243 

Circulação líquida média: 73.364 

Fonte: IVC jan-dez 2010 
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4 AS ERAS DUNGA 

 

4.1 A PRIMEIRA ERA – O VILÃO DE 1990 

 

Nascido em 31 de outubro de 1963, na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, Carlos 

Caetano Bledorn Verri, o Dunga, começou sua história pela Seleção Brasileira muito antes de 

2006, quando se tornou o técnico do Brasil. Iniciou a carreira como jogador no Internacional, 

de Porto Alegre, em 1983, clube onde também encerrou a sua trajetória de atleta, em 2000, 

aos 36 anos. 

Pelos clubes que passou, Dunga sempre se notabilizou por sua garra e vontade dentro 

de campo, o que quase sempre o fez ser o líder das equipes em que jogava. Ao longo da 

carreira, o volante gaúcho passou com sucesso por clubes do Japão, Itália e Alemanha. No 

Brasil, além do Internacional, Vasco, Corinthians e Santos o tiveram em seus elencos.  

Já pela Seleção Brasileira, Dunga foi protagonista de pelo menos duas Copas do 

Mundo. Com uma das histórias mais incríveis de superação e volta por cima de um jogador 

em Mundiais. Na primeira, em 1990, na Itália, Dunga foi condicionado a grande nome do 

time por seu técnico, Sebastião Lazaroni. O treinador, com um time com muitos volantes e 

um esquema pouco utilizado até aquele momento, primava por um futebol bem diferente do 

que os brasileiros estavam acostumados, que era o futebol para frente, que visava ao gol, 

chamado o futebol arte. Como Dunga era um dos homens de confiança, acabou tachado como 

um dos maiores vilões daquela Copa, onde o Brasil foi eliminado pela Argentina, nas oitavas 

de final. O livro “Futebol, cultura e sociedade”, de Jocimar Daolio, explica assim a Era 

Dunga. “O „país do futebol‟, que já foi do „rei` Pelé‟, nos últimos anos foi modelado pela 

chamada „Era Dunga‟, estabelecida em 1990 pelo técnico da seleção brasileira, Sebastião 

Lazaroni”. (DAOLIO, 2005, p.64). Daolio seguiu a explicação da seguinte forma.  

 

A eliminação precoce, resultados insatisfatórios e um estilo de jogo que não 

convenceu os torcedores provocaram a crítica de grande parte da população e da 

imprensa, que não poupou o técnico Sebastião Lazaroni e um dos seus principais 

jogadores, o volante Dunga. (DAOLIO, 2005, p.65). 

 

 A partir do vexame na Copa de 1990, e das inúmeras críticas que Dunga recebeu, 

esperava-se que o volante jamais teria espaço na Seleção. Dunga é um dos poucos jogadores 

que tem no currículo, mesmo que de maneira desagradável, o nome de uma Era na Seleção, a 

Era Dunga. O seu estilo de jogo, forte e viril, por se sobressair aos outros, fez ser o símbolo 

daquela Seleção. Um selecionado que não parecia ser o brasileiro. Não tinha as características 
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do futebol brasileiro. E Dunga, que não tinha nada com isso, e imerecidamente, acabou como 

o personagem principal de um fracasso total.  

 

4.2 A SEGUNDA ERA - A VOLTA POR CIMA 

 

 Após ser escorraçado pela mídia e pela torcida, Dunga amargou três anos afastados da 

Seleção. Somente com a chegada de Carlos Alberto Parreira ao comando técnico do 

selecionado brasileiro é que o volante gaúcho voltou a ser convocado. E Parreira teve a 

atitude correta. 

 Como que em uma história de filme ou novela, um dos jogadores mais injustiçados da 

história dos mundiais deu a volta por cima quatro anos depois. Com Romário em grande fase, 

fazendo os gols, o goleiro Taffarel defendendo tudo lá atrás, o futebol de Dunga, que para 

muitos era medíocre e visava somente à defesa, voltou a aparecer. Com passes precisos, 

assistências para gols, e, claro, muita marcação, Dunga voltou a ser o grande líder que sempre 

foi dentro de campo. Na final, contra a Itália, o volante ainda marcou um gol nas cobranças de 

pênaltis, onde o Brasil venceu por 3 a 2 e sagrou-se tetracampeão mundial de futebol. Sobre 

Dunga, o livro Seleção Brasileira – 1914-2006, de Antonio Carlos Napoleão e Roberto Assaf 

(2006), resume, em poucas linhas, o que essa vitória representou para o jogador.  

 
E Dunga estabeleceu o 3 a 2. Restava Baggio, que mandou a bola nas nuvens, pondo 

fim ao jejum brasileiro, antes que ele completasse 24 anos. E Dunga levantou a Taça 

Fifa mostrando, quatro anos depois, que o jocoso apelido de “Era Dunga” que a 

imprensa dera ao desastre de 1990 fora, sobretudo, um apressado equívoco. 

(NAPOLEÃO, ASSAF, 2006, p.89) 

 

 Com o título, Dunga se vingava, ia à forra contra uma grande injustiça cometida contra 

um jogador de futebol. E essa mágoa ficou comprovada na hora de levantar o troféu. Ao lado 

do vice-presidente dos Estados Unidos à época, Al Gore, Dunga soltou diversos palavrões e a 

seguinte frase: “Isso é pra vocês, seus traíras”. Assim, o volante pagava uma dívida, mas uma 

dívida só com ele. Dunga saía do Mundial de alma lavada, certo de que nunca mereceu as 

críticas e ainda mais confiante em seu futebol. 

 Dunga seguiu sua carreira com relativo sucesso, chegando a disputar, outra vez como 

capitão, mais uma Copa do Mundo. Já com mais de 30 anos, e sem a mesma pegada, Dunga 

ainda conseguiu ser um dos melhores jogadores da posição, no Mundial da França, em 1998. 

A equipe brasileira, apesar de alguns problemas, conseguiu chegar a mais uma final. Só que, 
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desta vez, sem êxito. Derrota por 3 a 0 para a França, onde ficou marcado ali o último jogo de 

Dunga com a camisa amarelinha. 

 Após rodar o mundo, Dunga retornou para o time que o criou, o Internacional, de 

Porto Alegre (RS), onde, alternando altos e baixos, conseguiu dar a alegria de fazer o gol que 

livrou a equipe do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 1999, contra o Palmeiras, no 

Beira-Rio. Permaneceu no Inter até março de 2000, quando teve o seu contrato rescindido, o 

deixando magoado, o que o fez encerrar o seu ciclo como jogador de futebol.  

 Abaixo, a trajetória de Dunga como jogador: 

Carreira 

Internacional: 1983 - 1984 

Corinthians: 1984 - 1985 

Santos: 1986 - 1986 

Pisa (Itália): 1987 - 1988 

Vasco: 1987 - 1987 

Fiorentina (Itália): 1988 - 1992 

Pescara (Itália): 1992 - 1993 

Stuttgart (Alemanha): 1993 - 1995 

Jubilo Iwata (Japão): 1995 - 1998 

Internacional: 1999 - 2000 

Títulos 

Campeonato Gaúcho – 1983 e 1984 - Internacional 

Campeonato Carioca - 1987 - Vasco 

Copa América (Campeonato Sul-Americano) - 1989 - Brasil 

Copa do Mundo - 1994 - Brasil 

Copa América (Campeonato Sul-Americano) - 1997 - Brasil 

Campeonato Japonês - 1997 - Jubilo Iwata  

Na Seleção 

Copas do Mundo 

18 jogos , 12 vitórias , 3 empates e 3 derrotas 

Pela Seleção Brasileira principal 

96 jogos, 66 vitórias , 21 empates, 9 derrotas e 7 gols marcados 

Pela Seleção Brasileira Olímpica 

20 jogos, 13 vitórias , 5 empates , 2 derrotas e 4 gols marcados 

Fonte: www.capitaodunga.com.br 
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4.3 A TERCEIRA ERA - TÉCNICO DO BRASIL 

 

Após a derrota do Brasil nas quartas de final para a França, na Copa da Alemanha, em 

2006, por 1 a 0, o escolhido para assumir o comando técnico foi o ex-volante da Seleção, 

Dunga. Ele assumiu o selecionado brasileiro em 24 de julho de 2006, poucos dias após o 

fatídico jogo da eliminação contra os franceses. 

Muito se falou e criticou que, o então técnico, não tinha nenhuma experiência como 

treinador de futebol, já que, antes da Seleção, Dunga nunca havia dirigido alguma equipe, o 

que gerou inúmeras críticas por parte da imprensa e, principalmente, de torcedores.  

Mesmo antes de estrear, o técnico recebeu críticas por sua inexperiência como técnico. 

O principal argumento dos jornalistas que o criticavam era a falta de experiência em 

comandar equipes, então, quem dirá a Seleção Brasileira, que, para muitos, é o segundo cargo 

mais importante do Brasil, só perdendo para o de presidente da República. 

Após a eliminação em 2006, vários treinadores foram especulados para treinar a 

Seleção. Os nomes de Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga e Paulo 

Autuori, entre outros, eram os principais candidatos à vaga deixada por Carlos Alberto 

Parreira. Até para Dunga acredita-se ter sido surpresa o convite para treinar a Seleção e 

começar o trabalho visando à disputa do Mundial da África do Sul. Esse cargo, na verdade, 

seria até meados de 2008, onde, faltando ainda dois anos para o Mundial, iria ser contratado 

um nome de mais peso para treinar o Brasil na Copa. Dunga seria uma espécie de “tampão” 

para outro treinador. O problema, ao menos para a crítica, era que Dunga, mesmo sem 

experiência, foi respaldado pelos resultados positivos que conseguiu nos anos anteriores ao 

Mundial, onde foi campeão da Copa América de 2007 e da Copa das Confederações de 2009, 

além de classificar o Brasil com dois jogos de antecedência nas eliminatórias para a Copa da 

África da Sul.  

 

4.3.1 Copa do Mundo 2010 

 

Classificado em 1º nas eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira foi para o 

19° Mundial como o único país a disputar todas as edições, desde 1930, no Uruguai, sendo, 

também, o país com mais títulos: cinco. Em 2010, de acordo com a nova regra da Fifa, de 

rotação de continentes, onde cada Copa é realizada em um continente diferente, até que torne 

a repetir, determinou que a Copa do Mundo pela primeira vez se realizasse na África. Após as 
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candidaturas e votações, em 2004, a África do Sul venceu o Marrocos por 14 a 10 e foi 

contemplada a realizar o Mundial de 2010. 

Sem muita estrutura para uma competição daquele nível, os africanos tiveram algumas 

dificuldades para deixar tudo pronto para a maior competição de futebol do planeta. Foram 

construídos cinco novos estádios para o Mundial, os outros eram herança do rúgbi e críquete, 

que foram totalmente reformulados. Sem muita tradição no futebol, a África do Sul participou 

de sua terceira Copa do Mundo; antes havia disputado em 1998 e 2002.  

O Mundial de 2010 não fugiu às regras dos anteriores, desde 1998, quando se definiu  

oito grupos, com quatro seleções cada, classificando-se as duas primeiras de cada grupo, 

passando, assim, às oitavas de final, onde seguiu em sistema de mata-mata até a final.  

A Seleção Brasileira caiu no grupo G, junto de Portugal, Costa do Marfim e Coréia do 

Norte. Era um grupo considerado dos mais difíceis, porém, foi avaliado como bom pela 

comissão técnica na questão do deslocamento, já que o Brasil faria as duas primeiras partidas 

na capital africana, Joanesburgo. A seleção que menos preocupava era a Coréia do Norte, jogo 

de estreia dos brasileiros, em 15 de junho, só que a partida se tornou complicada para o Brasil.  

Jogando contra um país com pouca tradição em mundiais, o Brasil fez um primeiro 

tempo apático e com poucas chances de gol, dando a impressão que, logo na estreia, se 

complicaria. No segundo tempo, porém, a Seleção voltou com outro futebol, de mais vontade 

e raça, jogando mais pelas laterais, grande problema da etapa inicial. O lateral direito Maicon, 

logo aos 10 minutos do segundo tempo, abriu o marcador em um bonito gol, quase sem 

ângulo, aproveitando passe milimétrico de Elano. Era o desafogo que faltava ao Brasil. O time 

norte-coreano, postado atrás, em duas linhas de quatro desde o início do jogo, tentou alguma 

reação, o que abriu espaços aos brasileiros. Assim, aos 26 minutos, Elano fez 2 a 0 em outra 

bonita jogada do ataque pela direita, em outro ótimo passe, agora de Robinho. O Brasil 

dominava completamente o jogo, com Julio César tendo pouco ou quase nenhum trabalho na 

partida. Com o gol, porém, o Brasil relaxou e cedeu espaço aos asiáticos. No fim do jogo, aos 

43 minutos, Yun Nan, em uma desatenção do Brasil, marcou para os norte-coreanos. O jogo 

seguiu até o fim da mesma maneira. Placar final: 2 a 1 Brasil, e objetivo cumprido. Vitória na 

estreia. O time que jogou e passou trabalho na partida de abertura foi: Júlio César, Maicon, 

Lúcio, Juan e Michel Bastos; Gilberto Silva, Felipe Melo (Ramires), Elano (Daniel Alves) e 

Kaká (Nilmar); Robinho e Luís Fabiano. 

O segundo jogo do Brasil na Copa foi cercado de muita expectativa, já que, na estreia, 

a equipe não jogara tão bem. A Costa do Marfim, no dia 20 de junho, fez um jogo dentro de 

seus limites, abusando das faltas duras e do antijogo no segundo tempo. Na primeira metade 
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do jogo, o Brasil fez uma boa partida, abrindo o placar aos 24 minutos, com Luís Fabiano. Já 

os marfinenses pouco produziram, com apenas um chute perigoso. No segundo tempo, logo 

aos seis minutos, Luís Fabiano marcou mais um para o Brasil. Em um lance polêmico, o 

atacante brasileiro dominou a bola duas vezes com a mão para dar dois balões no adversário 

antes de concluir e marcar um golaço. Na volta para o meio de campo, uma das cenas mais 

estranhas do mundial. O árbitro da partida, Stephane Lannoy, abordou Luís Fabiano e pediu, 

com o gesto característico de mão na bola, se o atleta havia dominado a bola com ajuda do 

braço, o que foi rechaçado pelo brasileiro. Gol confirmado: 2 a 0 Brasil. A partir daí, a partida 

já estava completamente dominada pelo Brasil. Aos 17 minutos, Elano marcou mais um para 

os brasileiros, após cruzamento de Kaká. O 3 a 0 trouxe à cena o jogo duro dos africanos, que 

não se intimidaram com o Brasil e partiram para a pancada. Elano, um dos destaques do 

Brasil no mundial, sofreu na pele a consequência disso. Aos 20 minutos, Tioté deu uma 

entrada dura no meio-campista do Brasil, o que fez com que sele aísse chorando do jogo. 

Elano não seria mais o mesmo no mundial. O jogo ainda teria emoção. Aos 33 minutos do 

segundo tempo, os marfinenses diminuíram com Drogba, de cabeça, em uma falha de 

marcação do Brasil. Mais tarde, Kaká não suportou as faltas e provocações e foi expulso, ao 

levar o segundo amarelo no jogo, após confusão com Keita. Vitória por 3 a 1, e Brasil 

garantido nas oitavas de final,  com a volta do bom futebol brasileiro, e Dunga fazendo as 

pazes com a torcida, após a má estreia na competição.  

Ao final do jogo, porém, na entrevista coletiva, Dunga se envolveu em uma confusão 

com o repórter da TV Globo Alex Escobar. O treinador não gostou de alguns comentários ou 

atitudes do repórter, que falava ao celular, e o ofendeu, diante das câmeras, aparecendo para 

todo o mundo os palavrões que ele proferiu. Isso acarretou em grande repercussão negativa 

para o treinador brasileiro. 

O terceiro jogo foi contra Portugal, considerada a seleção mais forte que o Brasil 

enfrentaria, e um dos confrontos mais esperados da 1ª fase. Sem Kaká, expulso, e Elano, 

machucado, o selecionado brasileiro foi a campo com três mudanças em relação ao time que 

vinha atuando. Júlio Baptista entrou no lugar de Kaká, Daniel Alves no de Elano, e Nilmar no 

de Robinho, que foi poupado. O jogo, realizado no dia 25 de junho, foi uma decepção para 

quem esperava uma partida de qualidade, como um clássico Brasil x Portugal merecia.  

Sem o seu maior craque, Kaká, o Brasil sucumbiu ante a marcação forte portuguesa, 

que apenas especulou em contra-ataques durante todo jogo. No primeiro tempo, as duas 

principais chances foram brasileiras, com Nilmar. Outro fator do jogo foram os cartões 

amarelos. Quatro, para Portugal, e três, para o Brasil. O segundo tempo iniciou diferente, com 
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os portugueses querendo mais o ataque e obrigando o goleiro Julio César a fazer defesas 

importantes. Os minutos finais foram de pouco futebol, sem ambição de ambos os lados. A 

única exceção foi Ramires, nos acréscimos, que quase marcou para o Brasil. Placar final: 0 a 

0. Brasil classificado em 1º lugar no grupo, com sete pontos; e Portugal em 2º, com 5. O 

Brasil, 1º no grupo G, enfrentaria o Chile, 2º do H, nas oitavas; já Portugal pegaria a Espanha, 

líder do grupo H. 

No dia 28 de junho, a Seleção Brasileira entrava em campo pelas oitavas de final para 

encarar o Chile, freguês do Brasil em Copas do Mundo. Antes, na Copa de 1962, a do 

bicampeonato mundial do Brasil, vitória por 4 a 2; depois, em 1998, nas oitavas de final, na 

França, vitória por 4 a 1. 

Desfalcado de Felipe Melo e Elano por lesões, Dunga se viu novamente obrigado a 

mudar a equipe. Ramires, sempre que entrou, deu boa resposta ao time, ocupou a vaga de 

Felipe Melo, com Daniel Alves ocupando o lugar deixado por Elano. O técnico do Chile, o 

argentino Marcelo Bielsa, conhecido como “El Loco Bielsa”, por suas excentricidades ao 

comandar suas equipes, prometeu um Chile ofensivo contra o Brasil.  

Talvez esse tenha sido o maior erro dos chilenos, a ofensividade. Até os cinco 

primeiros minutos, parecia que o Chile iria complicar o jogo para o Brasil. Buscando o ataque 

e com boas jogadas, o adversário brasileiro trocou bons passes, e foi só. A partir daí, o Brasil 

assumiu o controle do jogo, não dando chance alguma aos chilenos. Aos 34 do primeiro 

tempo, Juan, de cabeça, abriu o placar para o Brasil. Três minutos depois, Luís Fabiano, em 

boa trama do ataque brasileiro, após ótimo passe de Kaká, driblou o goleiro e marcou o seu 

terceiro gol no mundial. Fim do primeiro tempo: 2 a 0 Brasil. 

Em um jogo que foi complicado até os 30 minutos iniciais, a segunda etapa foi de uma 

apatia só. Nem o Chile mostrava forças para empatar, nem o Brasil conseguia espaços para 

marcar o terceiro gol. Robinho, após boa jogada de Ramires, ampliou o placar, que seguiria 

até o fim do jogo. Placar final: Brasil 3 a 0 no Chile. A seleção se classificava às quartas de 

final sem fazer um grande jogo. Contou mais com a fragilidade do adversário do que qualquer 

outra coisa. Na próxima fase, o adversário seria a temível Holanda, tão conhecida do Brasil 

em Mundiais. 

O Brasil chegava as quartas de final do Mundial contra uma forte equipe europeia, a 

Holanda, adversário nas Copas de 1974, tendo a Holanda, que foi a campeã daquele ano, 

vencido por 2 a 0, 1994 e 1998, onde o Brasil saiu vencedor. Neste Mundial, o Brasil vinha de 

altos e baixos. Na primeira fase, jogou mal contra a Coréia do Norte, bem contra a Costa do 

Marfim e, já classificado, levou bem o jogo com Portugal. Nas oitavas, jogo fácil contra o 
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Chile. Agora o adversário era forte. Vinha com aproveitamento de 100 % na competição, e 

contava com jogadores de alto nível, como Robben e Sneijder. 

Jogando no estádio Nelson Mandela Bay, a Seleção Brasileira iniciou muito bem a 

partida. Chamou a responsabilidade para si, marcou forte, e não deu espaço para os 

holandeses jogarem. Após início nervoso, o Brasil encontrou um gol logo aos 10 minutos. 

Felipe Melo, do meio campo, fez ótimo passe a Robinho que, sozinho, na frente do goleiro, 

chutou de primeira: 1 a 0, e futebol melhor do Brasil. Após o gol, a Seleção ficou mais na 

retaguarda, marcava forte atrás e aguardava um contra-ataque. Os holandeses não 

demonstraram se abater com o gol sofrido e mantiveram o futebol do início ao fim do 

primeiro tempo, com Robben como único que levava mais perigo. Até o fim da etapa inicial, 

o Brasil ainda teve boa oportunidade de marcar, mas não o fez. Fim de primeiro tempo, 1 a 0 

Brasil.  

A segunda etapa iniciou da pior maneira para o Brasil. Tudo o que fez de bom na 

primeira metade do jogo, não se repetiu na parte final. A marcação, que não afrouxou em 

nenhum instante, sucumbiu no segundo tempo. Logo aos oito minutos, Sneijder lançou uma 

bola que parecia despretensiosa na área, e, Felipe Melo, de boa atuação no jogo, tentou tirar, 

acabou se chocando com Júlio César e colocou a bola para dentro do gol, 1 a 1.  

A partir daí, o Brasil se perdeu em campo. A Holanda, que passou a dominar o jogo, 

aproveitando o destempero brasileiro, fez a virada em uma jogada ensaiada de escanteio, onde 

Sneijder, com 1m70cm de altura, marcou o gol, sozinho na pequena área, após desvio na 

primeira trave de Kuyt. Era a virada holandesa, aos 22 minutos do segundo tempo: 2 a 1. A 

situação brasileira só piorou. Se antes já não saiam as jogadas, agora o nervosismo já era 

latente. Tanto é que, aos 28 do segundo tempo, Felipe Melo, de atuação destacada na primeira 

etapa, cometeu seu maior erro no mundial. Em um pisão sem propósito no meia Robben, o 

volante foi expulso. O Brasil dava adeus a qualquer chance de reação na partida. Dunga ainda 

tentou uma troca: Luís Fabiano por Nilmar, mas pouco adiantou. Placar final: Holanda 2 x 1 

Brasil. Fim do sonho do hexa para o Brasil. Dunga não conseguiu seu maior objetivo e via ir 

por terra os quatro anos de trabalho à frente da Seleção, onde conquistou títulos e recuperou a 

garra e a vontade de jogar do selecionado brasileiro.  

4.3.2 O fim da Era Dunga 

 

Após a partida contra a Holanda, na coletiva de imprensa, Dunga tentou explicar o 

nervosismo da equipe no segundo tempo. Falou, também, que seu ciclo como treinador da 

Seleção estava encerrado, e que, inclusive, já havia definido desde o início de seu trabalho no 



33 

 

selecionado que o trabalho seria apenas de quatro anos. Ou seja, ganhando ou perdendo a 

Copa, Dunga não teria continuidade no comando técnico do Brasil. 

A derrota para a Holanda, por 2 a 1, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2010, 

pôs fim à passagem de Dunga como técnico da Seleção Brasileira. Ao todo, contando os jogos 

com a Seleção Olímpica, foram 49 vitórias, 12 empates e apenas sete derrotas; 144 gols a 

favor e 45 contra, e aproveitamento de 77,9%. 
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5 METODOLOGIA 

  

 Hoje em dia, cada vez mais, a imprensa se faz presente nos principais eventos 

esportivos do mundo. No futebol, não poderia ser diferente. Se há alguns anos, certos 

acontecimentos ficavam alheios do grande público, nos tempos atuais, raras as exceções, a 

mídia informa tudo que acontece no mundo esportivo, cabendo ao receptor da notícia 

entender  e fazer o juízo de valor do que é divulgado. 

 Para subsidiar este trabalho, no que se refere ao jornalismo esportivo, foram utilizados 

autores como Coelho, Barbeiro e Rangel, Unzelte e Villas Boas, dentre outros. Na parte que 

compete ao jornalismo de revista, buscamos referencial em Scalzo. Também  usamos 

referências de edições antigas da Revista Placar, que puderam informar, em uma pequena 

ordem cronológica, alguns acontecimentos de maior relevância da publicação. Na parte da 

construção do ídolo e herói, identidade cultural, os autores Borelli, Agostino e Costa foram de 

suma importância.  

 A escolha da Revista Placar para o nosso estudo se deveu ao fato de a mesma ser a 

principal publicação do país no quesito futebol. Há mais de 40 anos na ativa, conta com 

público fiel e é a mais vendida de sua área, além de possuir grande prestígio entre técnicos e 

jogadores.  

 A análise feita compreendeu as edições de maio, junho, julho e agosto de 2010, 

período de convocação e treinos, disputa do Mundial da África do Sul, e a consequente troca 

de comando técnico após a eliminação na Copa do Mundo. 

 A primeira edição analisada, de maio de 2010, era o período pré-copa, onde nem os 

convocados para o Mundial ainda eram conhecidos. A edição de julho já era a do mês de 

estreia do Brasil. O foco já estava mais dentro de campo, o que poderia acontecer com a 

Seleção Brasileira, suas possíveis dificuldades e virtudes. Já em julho, com a participação do 

Brasil sacramentada, o resultado do estudo sofreu alterações. O conteúdo das reportagens foi 

mais forte e pesado contra o técnico Dunga. Em agosto, com a demissão de Dunga, a revista 

optou por um enfoque no futuro da Seleção, com o novo treinador, Mano Menezes, mas, 

mesmo assim, sem deixar de citar o trabalho de seu antecessor.  

 No nosso trabalho, utilizamos o método de pesquisa da Análise de Conteúdo (AC), 

que, segundo Lago e Benetti, faz do pesquisador quase que um detetive.  

 

A análise de conteúdo pode ser empregada em estudos exploratórios, descritivos ou 

explanatórios. Os pesquisadores que utilizam a análise de conteúdo são como 

detetives em busca de pistas que desvendem os significados aparentes e/ou 
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implícitos dos signos e das narrativas jornalísticas, expondo tendências, conflitos, 

interesses, ambiguidades ou ideologias presentes nos matérias examinados. (LAGO 

E BENETTI, 2007, p.127)  

 

 Partindo da explicação acima, fica mais fácil entender o que foi feito durante a 

pesquisa. Tudo que a Revista Placar mostrava e citava sobre o técnico Dunga, continha 

alguma informação a ser mapeada e com possibilidade de análise. Para isso, e com o método 

da Análise de Conteúdo, nada passou despercebido. “O analista é como um arqueólogo. 

Trabalha com vestígios: os documentos que descobrir ou suscitar. Mas os vestígios são a 

manifestação de estados, de dados e de fenômenos. Há qualquer coisa para descobrir por e 

graças a ele.”(BARDIN, 1977, p. 34). Sendo assim, pode-se dizer que todo e qualquer 

resquício de informação, desde que seja seu objeto de estudo ou pesquisa, deve ser avaliado.     

 Cada pessoa tem uma visão diferente, nem que seja nos detalhes, nas análises de 

conteúdo feitas em qualquer que seja o estudo.  

 

Por mais coerência interna que tenha o arsenal de codificação e mensuração de um 

estudo, os resultados da análise de conteúdo são apenas um mapeamento de 

tendências e intenções e não a realidade em si, porque esta dificilmente é apreendida 

através da análise de textos,símbolos, sons e imagens. Por outro lado, a repetição de 

uma mesma medida com resultados semelhantes indica que há um grau de 

objetividade nos procedimentos científicos, embora ainda distante do ideal. Com 

isso, se fortalece a habilidade de diferentes investigadores de concordar em suas 

observações e conclusões e, portanto, de avançar o conhecimento dos estudos de 

jornalismo. (LAGO E BENETTI, 2007, p.138) 

 

 Cada pesquisador possui uma maneira particular de avaliar determinadas situações, 

porém, o resultado final, não será absurdamente diferente. Mas, nem por isso, deve-se tomar a 

conclusão como uma verdade absoluta.  
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6 ANÁLISES DAS EDIÇÕES DA REVISTA PLACAR 

 

6.1 REVISTA PLACAR, EDIÇÃO 1342, MAIO DE 2010 

 

A edição 1342 da Revista Placar, de maio de 2010, mês precedente ao início do 

Mundial da África, contou com 106 páginas, tendo a matéria com Kaká como a principal, 

com 12 páginas, da 52 a 63.  

 

6.1.1 Capa 

 

6.1.2 Foto de capa 

 

A capa ressalta os principais atrativos que o leitor vai encontrar numa publicação, no 

nosso caso, a revista Placar. Na edição de maio 2010 de Placar, os problemas de Dunga à 

frente do selecionado brasileiro vieram à tona. Na capa, uma foto do meia Kaká, com a cara 

séria, davam indícios de dúvidas sobre o seu desempenho na Copa da África do Sul.  

 

6.1.3 Manchete de capa 

 

A manchete de capa “Risco Kaká” visou despertar a atenção do leitor para adquirir a 

publicação. A foto de Kaká, sem um título chamativo, não remeteria a atenção como chamou 

o “Risco Kaká”. O semblante sério do jogador junto da frase “Risco Kaká” instigava à 

leitura da revista, gerando curiosidade no leitor sobre o que se passava com o ídolo brasileiro 

às vésperas do Mundial.  

Havia, ainda, na capa um texto de apoio que dizia: “O maior craque da seleção de 

Dunga virou incógnita na Copa”. Para dar mais ênfase à matéria, outras quatro perguntas de 

dúvidas em relação ao craque do Brasil apareceram: “Por que ele ficou 45 dias sem jogar?; 

Ele retardou a volta para chegar inteiro à África?; Sua lesão no púbis é mesmo 

crônica?; A seleção tem um plano B se ele fracassar?” 

Analisando a capa, que enfatizou a matéria principal da edição, subentendeu-se que 

Kaká, principal esperança para o Brasil no Mundial, não estava em plenas condições de jogo. 

Mostrou, com esses questionamentos, fatos inerentes ao técnico Dunga, como a falta de um 

plano B para o caso de Kaká não conseguir desempenhar um bom papel na Copa do Mundo. 
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6.1.4 Título da reportagem com Kaká - Sem Saída 

 

O título da reportagem da revista de maio, na página 52, remeteu ainda mais à 

importância que Kaká tinha para o time de Dunga. Com o título “Sem Saída”, a revista 

Placar deixou explícito que, sem o bom futebol de Kaká, o Brasil teria poucas chances de 

vencer a Copa do Mundo. Fato corroborado pelo texto de apoio: “Para vencer a Copa, 

Dunga aposta tudo em Kaká, um craque que enfrenta uma lesão traiçoeira, a falta de 

ritmo de jogo, a ausência de concorrência na seleção e a desconfiança do público”. 

Neste texto de apoio, observaram-se claros questionamentos contra o técnico Dunga. 

O 1º dando conta que o técnico apostava somente em Kaká, quando, em diversas entrevistas, 

Dunga sempre deu a entender que confiava totalmente em seu grupo, sem individualidades. O 

2º ponto falou da lesão de Kaká, que era grave e comprometeria o seu desempenho. O 3º 

falava de sua falta de ritmo de jogo e, por fim, a ausência de concorrência, onde, mais uma 

vez, surgia uma crítica ao técnico por não levar para o Mundial nomes badalados pela torcida 

e pela mídia esportiva, como Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Paulo Henrique Ganso.  

Na página 53, havia uma foto de Kaká em um jogo pela Seleção Brasileira, não mais 

com a fisionomia séria da capa, e, sim, com o semblante de quem fazia um grande esforço, 

fato este que não remeteu a nada, se levarmos em conta que o jogador de futebol, em ação, 

deve se esforçar bastante e chegar ao extremo cansaço, como mostrou a foto. Porém, com os 

textos de apoio citados no parágrafo acima, pôde-se concluir que Kaká estava com cara de 

empenho demasiado, talvez desgostoso com o seu rendimento dentro de campo.  

Mas como os jornalistas de Placar poderiam confirmar tais afirmações sobre o 

jogador? Como poderiam saber se sua lesão era assim tão grave? Por que tanta desconfiança 

com os outros jogadores convocados? É o que tentaremos entender ao longo da análise da 

matéria de maio de 2010 da revista Placar, um mês antes do início do Mundial de futebol da 

África do Sul. 

 

6.1.5 Risco Kaká 

 

Logo no início da reportagem, Placar relatou um almoço entre o técnico Dunga, seu 

auxiliar Jorginho, o médico da seleção José Luiz Runco e o preparador físico Paulo Paixão. 

Um dos temas da conversa eram as opções do técnico do Brasil caso Kaká não chegasse em 

plenas condições ao Mundial da África do Sul. Foi citado, inclusive, que a comissão técnica já 

dava como certo que o jogador estaria em condições físicas abaixo das consideradas ideais.  
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 Ainda no texto, era edito que Dunga não se desesperava ao falar das condições de 

Kaká, deixando claro, no nosso entender, que a revista imaginava que o treinador estivesse 

muito mais preocupado caso Kaká não pudesse atuar. Até aí, tudo bem. Kaká realmente era o 

melhor jogador do Brasil e vinha de muitas lesões seguidas, ficando sem atuar na maioria dos 

jogos do Real Madrid, seu clube na Espanha. A matéria citou, para demonstrar a importância 

de Kaká, os atributos que o meia tinha e que Dunga venerava, como: discrição fora de campo, 

aplicado taticamente e obediente a ponto de aceitar a reserva no início do trabalho do técnico 

na Seleção.  

 Havia, ainda na página 54, um olho com uma frase do médico da seleção José Luiz 

Runco. “Tranquilo mesmo a gente só fica quando recebe o jogador e vê de perto como 

ele está”, dando a entender, mais uma vez, que Kaká podia mesmo não estar em sua melhor 

forma. 

  Entre as páginas 54 e 55, aparecia uma foto de Kaká em jogo pelo Brasil, na Copa das 

Confederações de 2009, contra a Itália, com a seguinte legenda: “Kaká arranca contra a 

Itália, pela Copa das Confederações. Há um ano, ele e o Brasil estavam voando. De lá 

para cá, muita coisa mudou. O jogador-chave da seleção passou mais tempo no estaleiro 

do que jogando. E agora?” Além disso, um box na página 55 falava das diferenças entre o 

Milan, seu ex-clube na Itália, e o Real Madrid, atual agremiação. O box mostrava os opostos 

que eram os clubes Milan e Real Madrid no trato com os jogadores. Os italianos, mais 

paternalistas; já os espanhóis, era cada um por si, sem muito apego para com os jogadores, ou 

seja, estava aí, talvez, mais um motivo para a má fase de Kaká. 

Nesta primeira página de reportagem, nada de absurdo foi falado. Kaká realmente não 

estava em plena forma, e preocupava não só a comissão técnica como a torcida brasileira por 

sua participação na Copa.  

 

6.1.6 Lesões de Kaká, uma preocupação a mais para Dunga 

 

No início da página 55 até a 62, as lesões de Kaká foram esmiuçadas. Essa parte 

inicial indicou, mais uma vez, o quão Kaká era imprescindível para a Seleção, citando que, 

em 2006, ele dividia a responsabilidade com outros grandes nomes. Já na África do Sul, não. 

Ele era o expoente máximo do selecionado brasileiro. 

A pubalgia, doença grave e que é muito comum em jogadores de futebol, fez com que 

Kaká ficasse de fora de grande parte dos jogos do Real Madrid em 2010. Para cura-lá, o meia 

fez, durante 60 dias, entre março e abril de 2010, longas sessões de fisioterapia, demandando 
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muita paciência ao jogador. Fisioterapia esta que teve de ser continuada durante o Mundial. 

Na matéria, foi citado, inclusive, a preocupação do corpo técnico brasileiro com Kaká, o que 

fez com que ele tivesse tratamento especial. Porém, quando o assunto remeteu à pubalgia 

crônica, ou seja, uma lesão que vai e volta, sem cura, os médicos do Brasil negaram. 

Alegaram que o jogador tinha, sim, que fazer reforços de manutenção durante a Copa, reflexo 

da pubalgia, problemas no joelho e, se não bastasse, o meia sofreu uma lesão no adutor da 

coxa esquerda durante um jogo do Real Madrid. 

A página 56 iniciou com uma foto de Kaká comemorando o seu gol feito na Copa de 

2006, contra a Croácia, onde, junto com nomes de peso, fracassou na competição. O seguinte 

texto de apoio estava na foto: “Na Copa de 2006, na Alemanha, Kaká tinha a seu lado 

gente com mais peso na seleção, como Ronaldo, Roberto Carlos e Cafu. Antes mesmo de 

fracassar junto com eles, prometeu que em 2010 seria o líder do time nacional na África 

do Sul”. Isso tornou a mostrar a importância que o meia tinha para o Brasil no Mundial.  

A página 57 foi inteiramente dedicada a um infográfico de Kaká e suas lesões, com o 

nome: “Raios-X – Entenda as recentes contusões de Kaká, que colocam em cheque seu 

rendimento na Copa”. A matéria mostrou, em uma tabela na página 59, as opções que o 

técnico Dunga tinha em caso de Kaká não estar apto a jogar a Copa.  

A reportagem priorizou as lesões de Kaká e seu mau momento. Somente na parte final 

o nome de Dunga voltou à cena. E sem crítica aparente. Pelo contrário, Placar afirmou que 

Dunga estava com poucas opções e com um grande problema. Se Kaká não estivesse bem, 

quem iria comandar o Brasil no Mundial da África do Sul?  

A página 62 veio com o subtítulo “Plano B”, onde a revista mostrou as dificuldades 

que Dunga iria enfrentar para montar o Brasil sem Kaká. Indicou, ainda, que Dunga ajudou a 

piorar um pouco esta situação.  

 
Encontrar um jogador com as características de Kaká já seria difícil em qualquer 

circunstância. Depois que Dunga decretou praticamente fechado o grupo que vai à 

Copa, a missão ficou mais difícil. Em condições normais, Ronaldinho Gaúcho seria 

capaz de fazer a função de Kaká. Porém, ele já não tem velocidade para se encaixar 

num time essencialmente rápido. E Dunga demonstra já ter fechado as portas para o 

jogador do Milan, um dos que saíram queimados em 2006. (PLACAR, 2010, p.62) 

 

 Ao final da matéria, a Revista Placar escreveu que havia um consenso entre os 

técnicos brasileiros de que era preciso buscar alternativas diferentes para o caso de Kaká não 

se recuperar a tempo da Copa. A opinião do técnico de futebol Muricy Ramalho foi exposta. 

O treinador disse que Ronaldinho Gaúcho, em boa fase no Milan, da Itália, deveria ser 

chamado para o Mundial. 
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 O garoto prodígio do Santos, Neymar, também foi assunto. Segundo a revista, Dunga 

cogitou convocar o atacante santista, mas não para o lugar de Kaká, e sim para o caso de 

Adriano não estar bem para jogar o Mundial.  

 

6.1.7 Conclusões preliminares 

 

Pouco foi mencionado sobre o técnico da seleção Dunga na edição 1342 da revista 

Placar, de maio de 2010, a primeira analisada no estudo. Talvez até pelo fato de ainda não 

terem sido divulgados os nomes dos convocados ao Mundial, a edição optou por um enfoque 

diferente, fugindo de clichês pré-Copa do Mundo, como criticar os convocados, por exemplo. 

A revista apostou em uma abordagem completa sobre o grande nome do Brasil no momento 

da Copa, Kaká.   
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6.2 REVISTA PLACAR, EDIÇÃO 1343, JUNHO DE 2010 

 

A edição 1343 da Revista Placar, de junho de 2010, mês de início da Copa do Mundo, 

teve 114 páginas. Uma matéria sobre o técnico Dunga, da Seleção Brasileira, foi destaque e  

contou com 10 páginas, da 54 a 63. 

 

6.2.1 Capa 

 

6.2.2 Foto de capa 

 

A capa da edição de junho da Revista Placar contou com apenas uma foto. Nela, o 

rosto de Dunga, técnico da Seleção na Copa de 2010. A cara do técnico na foto não indicou 

sinais de alegria, mas de um semblante sério, algo normal para ele, já que possuía fama de 

turrão, avesso aos holofotes.  

 

6.2.3 Manchete de capa 

 

 A manchete de capa era a seguinte: “Ame-o ou deixe-o”. Por meio da foto sisuda de 

Dunga, o leitor já poderia imaginar o que seria abordado na reportagem: tudo sobre Dunga e o 

que ele pensava em fazer pela Seleção Brasileira no Mundial da África do Sul. Uns poderiam 

amá-lo, como também deixa-lo (de amar), no caso. 

 Analisando somente a capa e a manchete de capa, o leitor  poderia achar que a revista 

iria esculhambar com o técnico brasileiro. Porém, com os textos de apoio, notou-se que a 

revista quis mostrar o lado bom do treinador. O texto de apoio iniciou com: Antes de você 

decidir se malha Dunga, saiba como ele.... Abaixo, quatro atitudes que, lendo apenas na 

capa, entendeu-se que a revista concluiu serem virtudes de Dunga: fez um pacto de sangue 

com o grupo; liberou Luís Fabiano do Sevilha; comanda o quartel general na África do 

sul; e, por último, vai combater o inimigo comum (e imaginário). O último fez referência às 

brigas, ou seja, o inimigo imaginário de Dunga com a imprensa esportiva. 

 A capa deu indícios que a matéria sobre Dunga seria uma espécie de salvo-conduto 

para o técnico. Ao invés de criticar as atitudes por vezes intempestivas do técnico, a revista 

procurou analisar o que as ações inoportunas do treinador poderiam trazer de bom para o 

Brasil no Mundial. 
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6.2.4 Título da reportagem – A guerra de Dunga 

 

 A página 54 da edição de junho de 2010 marcou o início da reportagem com Dunga. O 

título “A guerra de Dunga” estava estampado em cima de um fundo camuflado, no estilo das 

roupas usadas pelo exército, dando mais ênfase à “guerra” que seria a Copa da África do Sul. 

Acompanhado ao título, vinha o texto de apoio: A principal batalha do exército verde-

amarelo será na África. Conheça pactos e estratégias que moldaram um batalhão unido 

pelos ideais de seu comandante.  

Na página seguinte, a 55, em uma foto, Dunga observava pequenos bonecos de 

soldados, enfatizando o sentido utilizado pela Revista Placar. Entende-se, agora mais 

claramente, que a revista deu um sentido de guerra à Copa do Mundo, e Dunga, com seu 

estilo rigoroso e turrão, era o general perfeito para a matéria. Subsídios não faltavam para uma 

reportagem com esse viés. Na foto com os bonecos, Dunga apareceu com uma cara 

apreensiva, pensativo, esfregando as mãos, mostrando que estava em busca de soluções para 

os problemas da equipe brasileira.  

 

6.2.5 Ame-o ou deixe-o 

 

 O começo da matéria falou sobre um pacto feito entre o técnico Dunga e os jogadores, 

onde os atletas, mesmo que estivessem mal em seus clubes, se mostrassem dedicação e amor à 

seleção, seriam convocados. O goleiro Gomes, um dos chamados à Copa, foi o primeiro a ser 

entrevistado pela revista: “Ele disse, na primeira conversa com a gente: „quem for convocado, 

se dedicar nos treinos e jogar com amor pela seleção, vai voltar sempre, mesmo que não esteja 

bem em seu clube‟ ”. (Placar, 2010, p.56).  

 Agindo desta maneira, segundo a revista, Dunga tinha seus atletas na mão. Tanto que, 

mesmo o atacante Adriano tendo sido convocado pouco tempo antes do Mundial, e nome 

quase certo para a competição, os jogadores não ficaram contra o técnico pela não convocação 

à Copa, pelo contrário, apoiaram o treinador. Adriano não cumpriu seu papel no Flamengo, 

seu clube à época. Faltava a treinos e aparecia mais nas páginas policiais do que nas 

esportivas, e, portanto, não mereceu ser convocado.  “Adriano não quis comer o filé. Bastava 

a ele, para ir à Copa, treinar e jogar pelo Flamengo. Seus sumiços da Gávea foram 

interpretados como uma queda no pacto”. (Placar, 2010, p.56) 

 O caso de Adriano pareceu unir ainda mais o grupo com Dunga. Seguindo a matéria, 

um outro episódio enfatizado pela revista falava sobre o goleiro Doni, reserva da Seleção, que 

teria abdicado de seu clube na época, a Roma da Itália, para poder jogar pelo Brasil. Este fato 
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teria agradado muito a Dunga. Mesmo que Doni tenha perdido a condição de titular em seu 

clube, o técnico gaúcho continuou a convocá-lo, o que fazia com que  o pacto continuasse 

firme.  

 Lendo a matéria, tem-se a impressão que Dunga mudara o jeito de o jogador brasileiro 

ver a Seleção. Há algum tempo, os jogadores abdicavam de jogar pelo selecionado brasileiro 

para ficar em seus clubes. Com Dunga, segundo a revista, tudo havia mudado. Os jogadores 

eram leais a seu comandante. Tanto que, em uma foto, na página 56, a legenda era a seguinte: 

“unidos pela causa de Dunga”, onde mostrava os jogadores brasileiros abraçados em 

comemoração a um gol. Com essa foto, a revista buscou afirmar ainda mais esse pacto feito 

entre comandante e comandados. Já na página 57, foi mostrada uma foto de um treino da 

Seleção. Notou-se Dunga, de pé, de braços cruzados, e os jogadores Daniel Alves, Kaká, 

Robinho e Luís Fabiano, deitados, fazendo exercícios. A foto é meio fora de propósito, não 

fosse a legenda explicativa, já que, em 2006,o ambiente na seleção era mais liberal: ao 

contrário de 2006, brincadeiras são raras nos treinamentos. Ainda na página 57, um olho 

foi colocado à direita, abaixo da foto, com uma frase sobre Dunga e a mídia: Brigas com a 

imprensa servem para motivar a seleção. Frase que ficou meio vaga na revista, fora de 

lugar. 

 O primeiro subtítulo da matéria mostrou um Dunga diferente do que a maioria 

conhece: maleável. Nessa parte da matéria, foram contados os casos em que Dunga teve de 

ser rígido, porém, com certa habilidade para não quebrar o tão falado pacto com os atletas. 

Proibiu que os jogadores levassem seus familiares ao Mundial, só que de um jeito amigável. 

A CBF ajudou a convencer os convocados de que o melhor era não levar integrantes da 

família até a África do Sul, ao menos na 1ª fase, pois não teriam como protegê-los de maneira 

ideal, até porque as folgas seriam raras. “Com menos parentes por perto, fica mais fácil 

manter a tal da blindagem”. (Placar, 2010, p. 57). Contudo, caso o Brasil chegasse à final, a 

CBF prometeu levar dois convidados de cada jogador à África do Sul. Assim, a revista 

mostrou o lado flexível de Dunga, que conseguia, mesmo rígido, ter soluções inventivas para 

possíveis problemas com o grupo. Os jogadores poderiam ficar revoltados com a proibição de 

levar familiares, porém, foram convencidos de que essa era a melhor atitude. E, ainda, tinham 

um estímulo a mais em chegar à final.  

A reportagem seguiu na página 58, onde havia um grande box, intitulado “Tropa de 

Elite” – No exército de Dunga, todos sentem-se iguais. Mas há uma hierarquia. Nele, 

foram feitas ilustrações com os nomes dos principais responsáveis pela Seleção, todos com 

denominações de patentes do Exército. A nomenclatura ia do “general” Dunga aos “recrutas” 
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Grafite e Michel Bastos. Com esse jogo interessante, a revista quis mostrar que todos, dentre 

jogadores, comissão técnica e até o pastor que pregava aos atletas, tinham espaço no grupo. 

Todos, sem exceção, tinham seu papel. Porém, é claro, Dunga era o general.   

 A revista continuou a relatar ao leitor situações em que o técnico Dunga mostrou 

coerência e sensatez ao grupo de jogadores. A página 59 falou sobre os convocados Lúcio, 

Maicon e Júlio César, da Inter de Milão, que venceram a Liga dos Campeões, e teriam de 

embarcar já no outro dia a Curitiba (PR), local onde o Brasil se preparava para o Mundial, o 

que faria com que os três tivessem menos dias de folga que os demais jogadores que não 

estavam envolvidos com a final da Liga. Lúcio, ao final do jogo, garantiu que não iria viajar 

no dia estipulado. O zagueiro havia feito esse pedido à comissão técnica e obteve êxito. Todos 

que estiveram na final da Liga dos Campeões poderiam se apresentar já na África do Sul. 

Dunga não fez nenhum empecilho, evitando briga com seu capitão, Lúcio.  

 Se, em 2006, a torcida invadia treinos, “tietava” e atrapalhava os jogadores, com 

Dunga foi bem diferente. A página 59 reservou uma foto,  em cima e à direita, onde mostrou 

os jogadores em um dos poucos contatos que tiveram com a torcida na preparação à Copa, em 

Curitiba (PR). Notou-se Felipe Melo, de frente para a foto, e os demais atletas, de lado ou de 

frente aos torcedores, todos separados por um contingente de policiais, que apartavam os 

jogadores da torcida. Ainda na mesma página, abaixo da foto, outro olho, agora com uma 

frase do goleiro Gomes: “Dunga escolheu jogadores que pensam como ele”. Frase que 

corrobora o pacto e a dedicação que seus convocados tinham para com o técnico. 

O segundo box da matéria, na página 60, mostrou um pequeno glossário, no canto 

esquerdo da página, com um dicionário “dunguês”, que dava a entender sobre o pensamento 

de Dunga e dos jogadores da Seleção a respeito de determinados assuntos, como:espírito de 

seleção, coerência, patriotismo e comprometimento. Por exemplo, no “dunguês”, espírito de 

seleção significava: “aceitar ser escalado em qualquer posição para ajudar o grupo, como 

aconteceu com Daniel Alves”. Já para Gilberto, lateral-esquerdo convocado, significava: 

“respeitar os companheiros e pensar no grupo, não em si mesmo”. Aqui, ficou claro que não 

existia esse “dunguês”. Foram apenas conjecturas feitas pela revista em cima de fatos 

ocorridos nesse tempo que Dunga treinou a seleção. Ou seja, pactos, lealdade, jogar mal no 

clube e, ainda assim, ir à Copa fizeram parte deste glossário interessante elaborado pela 

publicação. 

Ainda na página 60, outra foto, desta vez pequena, mostrou Dunga abraçando o 

goleiro Júlio César, em um jogo do Brasil, com a revista sempre dando ênfase na confiança 

entre ambos, comandante e comandado. A legenda para a foto era: Dunga conquistou a 
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fidelidade dos jogadores. Na mesma página, Placar contou o desenrolar da convocação do 

goleiro Doni, na época atuando na Roma, da Itália, e que foi um dos convocados que gerou 

mais críticas, não só da mídia como da torcida. Mesmo sendo um dos mais criticados, a 

revista optou por uma abordagem isenta do caso, tal qual como ele aconteceu, não tomando 

partido se Doni deveria ou não ser chamado à Copa do Mundo, e, sim, reforçando a coerência 

utilizada por Dunga em suas convocações.  

Como em 2006 muitos jogadores jogaram a Copa sem as mínimas condições físicas, 

em 2010 Dunga conseguiu fazer com que seus atletas notassem a mudança. Quem estivesse 

bem, sem importar o nome ou status, teria lugar garantido.  

 

O combinado é que ninguém tem vaga assegurada no time, nem o astro Kaká. Quem 

estiver mal, ou, principalmente, não se empenhar, será sacado. E terá de sair sem 

reclamar. É o teste definitivo do espírito de seleção alardeado por todos no time 

nacional. O objetivo é evitar o que aconteceu em 2006, quando medalhões como 

Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho não estavam bem, mas foram mantidos entre os 

titulares. Os mais novos do grupo discordaram, mas não contestaram o técnico 

Parreira. (Placar, 2010, p.61) 

 

 Outra foto apareceu na página 61, onde o técnico Dunga estava ao lado do presidente 

da CBF, Ricardo Teixeira. Dunga, sorrindo, mostrou-se bem à vontade ao lado do dirigente. 

A legenda à foto era: O técnico, ao lado de Ricardo Teixeira: boa relação com o cartola. 

Ao final da página, outro olho, agora com uma frase do zagueiro Juan sobre Dunga: “Dunga 

gosta de disciplina, mas não inibe ninguém”.  

 O subtítulo Zona de conflito encerrou a grande reportagem. O material remeteu às 

brigas que Dunga tinha e sempre teve com a imprensa. Aqui, como já dizia na capa, a revista 

comentou ser um conflito imaginário, que veio da cabeça de Dunga, desde os tempos de 

jogador, onde foi crucificado em 1990, no fracasso brasileiro na Copa da Itália, e aclamado 

em 1994, na conquista do tetra do Brasil no Mundial nos Estados Unidos.  

 Na página 63, uma foto de Kaká, em jogo pela Seleção, apresentou a seguinte legenda: 

Kaká é um dos únicos craques que Dunga não abriu mão. A legenda considerou tudo que 

a revista falou sobre os “medalhões”, que não tiveram vez com Dunga e ficaram de fora do 

Mundial. A exceção foi Kaká. 

 A reportagem foi encerrada com a foto do 23º convocado, Grafite. Ele fez parte de um 

grande box, colocado como rodapé na matéria, que foi desde a 3ª página da matéria até a 

última, com Grafite. O box mostrou todos os jogadores convocados por Dunga para a Copa 

do Mundo, com informações sobre os atletas e o porquê de estarem no Mundial. Aqui, uma 

ressalva a se fazer. A revista não julgou se foi boa ou não a convocação, se este ou aquele 
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jogador devia estar ou não na lista final. A reportagem mostrou os motivos, sempre 

enfatizando a coerência do técnico Dunga. 

 

6.2.6 Conclusões preliminares 

 

 Conclui-se que nesta edição de junho de 2010 da Revista Placar, mês de início do 

Mundial da África, a abordagem foi a mesma da edição de maio, somente mudando os 

protagonistas. Se em maio Kaká teve o ano, as lesões e as decepções contadas, com Dunga 

não foi muito diferente. Tudo que permeava o comandante máximo da Seleção foi falado. 

Seus conflitos, brigas, birras e, por que não suas qualidades, foram externadas nas páginas de 

Placar. 
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6.3 REVISTA PLACAR, EDIÇÃO 1344, JULHO DE 2010 

 

A edição 1344 da Revista Placar, de julho de 2010, mês do término da Copa do 

Mundo, teve 98 páginas. Nesta edição, duas reportagens foram analisadas. A primeira, a 

matéria de capa, da 66 a 73; e a segunda, que ia da página 40 a 48. 

 

6.3.1 Capa 

 

6.3.2 Foto de capa 

 

A capa da matéria principal do mês de julho trouxe à cena o futuro do Brasil no 

futebol. Na foto, os jovens jogadores Pato e Ganso estão colocados, lado a lado, ambos 

uniformizados com a camisa da Seleção Brasileira, e com um leve sorriso no rosto. Pela foto, 

pode-se dizer que o assunto iria permear a reportagem.  

 

6.3.3 Manchete de capa 

 

 A manchete da capa foi a seguinte: De Pato a Ganso. Ainda na capa, o texto de apoio 

colocou o leitor a par do que realmente iria tratar a matéria da edição de julho de 2010. O 

texto de apoio, O Brasil entra na Copa de 2014 sem time, sem estádio, sem direção. A 

única certeza é que tudo começa por garotos como eles, dava a entender que faria críticas à 

situação do futebol brasileiro que, em 2014, sedia o Mundial. 

 Observando a capa, pouco se pode dizer de crítica ao técnico Dunga. No texto de 

apoio, onde foi citado que o Brasil não tinha estádio, time, nem direção, o que o afetava 

envolvia a questão do time. Pato e Ganso, principais personagens da capa, foram deixados de 

lado pelo técnico gaúcho na Copa. Havia, contudo, muito mais crítica na questão dos 

superiores ao técnico, já que, segundo a revista, o Brasil ainda não possuía estádios nem 

contava com dirigentes eficientes para o Mundial no país em 2014.  

 

6.3.4 De Pato a Ganso 

 

 Pato e Ganso foram escolhidos como personagens principais da reportagem, tanto que, 

na primeira página da matéria, eles apareceram de novo, em duas fotos, lado a lado, com a 

seguinte legenda: Pato e Ganso: a mudança na seleção deve ser radical. A reportagem se 

dividiu em três textos dentro de um só: Sem time, sem técnico e sem estádio.  
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A matéria começou com o antetítulo Sem time, na página 68. Abaixo, uma foto de 

Pato em jogo pelo Brasil, com a seguinte legenda: Contra o Peru, pelas eliminatórias, Pato 

entrou no lugar de Robinho. Prévia do que está por vir? Abaixo da foto, o subtítulo Time 

novo, tem; lastro, não, acompanhado do texto de apoio A geração de bronze da Olimpíada 

de 2008, reforçada por Neymar e Ganso, pode ser a base da seleção de 2014. Mas vai 

faltar teste de fogo para os ex-garotos.  

Nesse primeiro texto, a revista questionou os motivos do técnico Dunga não ter levado 

jogadores que atuaram na Olimpíada de 2008 para a Copa do Mundo de 2010. Havia, 

inclusive, uma entrevista do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, sobre essa questão.  

 

Nessa Copa, a Alemanha teve nove jogadores de até 23 anos; Gana, onze; 

Argentina, sete; e Espanha, seis. Nós tivemos apenas um`, disse, falando sobre 

Ramires. `Ou nós formamos uma seleção nova ou nós formamos uma seleção nova. 

Não há outra opção. (PLACAR, 2010, p.68) 

 

A matéria falou sobre o trabalho que o novo técnico teria com a renovação da Seleção, 

algo muito parecido com o que teve que fazer Paulo Roberto Falcão em 1990.  A revista falou 

que nomes como Pato, Ganso, Diego, Anderson, Marcelo, dentre outros, não estiveram no 

Mundial, e sem explicação. Aqui, mais uma prova de que o resultado moveu a crítica no 

futebol. Nas edições analisadas anteriormente ao início da Copa, pouco foi falado sobre esses 

jogadores citados, até porque, na Olimpíada de 2008, a Seleção Brasileira não apresentou bom 

futebol, acabando apenas com a medalha de bronze, talvez um dos motivos para Dunga levar 

poucos atletas daquela competição.   

Dando sequência à reportagem, o antetítulo Sem técnico mostrou as dificuldades que 

o novo treinador da Seleção Brasileira iria ter, principalmente pela próxima Copa do Mundo 

ser no Brasil. Segundo a matéria, a cúpula da CBF buscava achar um meio termo com o novo 

treinador. Tudo seria começado do zero. Não queriam nem a abertura que teve no Mundial de 

2006, com Carlos Alberto Parreira, nem a clausura imposta por Dunga em 2010. A revista 

enfatizou, mais uma vez, a questão da solidão dos técnicos. Como Dunga foi deixado isolado 

na África do Sul, o próximo técnico poderia sofrer a mesma situação, já que Ricardo Teixeira 

estaria comprometido quase que totalmente na organização do Mundial do Brasil.  

 

A menos que vingue o projeto de um coordenador para apoiar o comandante, 

ele terá também de lidar sozinho com situações delicadas, como a relação 

com a Globo e patrocinadores. Dunga guerreou com os dois. Teixeira já 

reatou com a emissora, que vai querer ficar muito mais próxima do time 

nacional num Mundial em casa.  (PLACAR, 2010, p.71) 
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O próximo texto, Sem estádio, falou sobre os atrasos das obras dos estádios 

brasileiros para a Copa de 2014. Nada com relação ao técnico Dunga foi mencionado.  

 

6.3.5 Boxes 

 

Foram utilizados dois boxes. O primeiro, na quarta página da matéria, 69 da revista, 

onde contava com duas fotos, uma de Júlio César, e outra com Kaká e Robinho, as duas de 

jogos da Seleção. O título do box, Não sobrou nada para 2014, foi, talvez, a maior ressalva 

feita ao técnico Dunga. No texto, foi dito que poucos jogadores que disputaram a Copa de 

2010 teriam chances em 2014. Era uma crítica a não convocação de alguns jogadores mais 

novos para o Mundial. “Dunga não deixou legado algum para seu sucessor” (PLACAR, 2010, 

p. 69). 

O segundo box, na sexta página da matéria, 71 da revista, trazia as fotos dos possíveis 

técnicos da Seleção Brasileira após a saída de Dunga. Como Dunga já não era mais o 

treinador da seleção, Placar apontou quatro técnicos que poderiam ser o seu substituto. 

Destaque para Felipão que, para a revista, era o favorito, e Mano Menezes, que acabou sendo 

o técnico escolhido para substituir Dunga.  

 

6.3.6 Conclusões preliminares 

 

Nesta segunda matéria da edição de julho de 2010, notou-se um pouco mais de críticas 

para com o técnico Dunga. Porém, ao destacar mais uma vez a solidão enfrentada pelo 

treinador gaúcho na África do Sul, pode-se dizer que a revista mostrou estar mais a favor do 

técnico, com críticas mais severas ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira.  
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6.4 - REVISTA PLACAR, EDIÇÃO 1344, JULHO DE 2010 

 

A segunda matéria a ser analisada na edição de julho de 2010, mês do término do 

Mundial, não foi enfatizada na capa e vai da página 40 a 48 

 

6.4.1 2ª reportagem: 4 anos em 20 minutos 

 

 A matéria analisada a seguir não foi enfatizada na capa. Na mesma, havia apenas uma 

pequena chamada, bem acima, que dizia: Os bastidores da derrota do Brasil. 

 Logo no antetítulo, notou-se o teor que a matéria tinha: o fracasso brasileiro. Este 

acompanhou toda reportagem, como uma espécie de cabeçalho, para enfatizar o que foi a 

participação brasileira no Mundial da África do Sul: segundo a revista, um fracasso. 

 O título da matéria, iniciada na página 40, 4 anos em 20 minutos, veio com o seguinte 

texto de apoio: Junte no mesmo pacote: um time limitado (não exatamente uma seleção), 

jogadores descontrolados emocionalmente e um técnico novato abandonado pela cúpula 

da CBF. Você está pronto para entender o fracasso da seleção na Copa.  

 Só pelo início já se notou que a revista teve uma mudança de postura em relação à 

Seleção Brasileira. Impulsionada, é claro, pela derrota do Brasil nas quartas-de-final para a 

Holanda, o técnico Dunga, que na edição de junho era coerente e tinha o grupo na mão, agora, 

virou apenas um novato abandonado.  

 A página seguinte, 41, mostrou a foto do fatídico gol que ajudou a eliminar o Brasil da 

Copa, com Júlio César e Felipe Melo trombando, e a bola indo em direção ao gol. A legenda 

da foto foi a seguinte: Trapalhada fatal: Júlio César e Felipe Melo se enroscam no gol de 

empate da Holanda.  

 No começo da reportagem, a 1ª foto mostrou o gol da eliminação do Brasil, onde 

Sneijder cabeceou livre, dentro da pequena área, com a zaga do Brasil só observando.  

A revista optou por dar ênfase aos defeitos do Brasil na Copa. Segundo Placar, foram 

os 20 minutos mais elucidativos da história recente do Brasil. “Os três lances capitais da 

derrota para a Holanda nas quartas-de-final da Copa (exatamente na mesma etapa em 

que o Brasil havia sido eliminado quatro anos antes, na Alemanha) expuseram os 

defeitos que a inédita clausura que a equipe passou na África do Sul tentava esconder” 

(Placar, 2010, p. 42). Nesta pequena citação de início da matéria, observou-se uma nítida 

crítica ao técnico Dunga. A clausura, tão falada e até elogiada na edição anterior de placar, 

agora era tida como uma das principais causas da eliminação precoce do Brasil no Mundial. 

Ao final desta primeira parte, outra frase situou o leitor nessa mudança da revista, onde dizia 
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que Felipe Melo, que falhou no 1º gol holandês e ainda foi expulso, era o jogador mais 

desequilibrado do Brasil. Nas outras edições analisadas, todas antes do Mundial e da 

eliminação brasileira, esse despreparo do atleta brasileiro não fora citado.  

 Dando sequência à reportagem, veio o subtítulo Um time, não uma seleção, onde, ao 

nosso ver, foi mantida a coerência da revista em comparação com as outras edições. Nesta 

parte, foi falado sobre a falta de jogadores que poderiam fazer diferença em favor do Brasil, 

fato já dito anteriormente. “Ao deixar de fora gente como Ronaldinho Gaúcho, Adriano, 

Ganso, Pato e Neymar, ele abriu mão de ter no elenco um jogador capaz de mudar a 

cara da equipe – e do jogo”. (PLACAR, 2010, p.42). Seguindo a reportagem, a revista 

explicou o lado bom e o ruim da não convocação destes jogadores citados acima.  

 

Em termos de ambiente, uma bola dentro. Poucas vezes o Brasil teve no Mundial 

uma equipe tão unida de fato. Os jogadores se gostavam, se respeitavam e não 

ameaçavam a hierarquia. Ou seja: os reservas reverenciavam os titulares e não os 

ameaçavam.( Placar, 2010, p.42). 

 

Aqui, observamos que há certa contraditoriedade por parte da revista. Explicamos: por 

que não foi dito nas outras edições que estes ou aqueles jogadores deveriam ser convocados, e 

somente agora, vendo que o Brasil foi eliminado, houve a citação que faltou este ou aquele 

jogador? Consideramos que a resposta é simples e objetiva, e fica na questão do resultado da 

competição. Como até a Copa do Mundo os resultados de Dunga eram excelentes, com 

conquistas de títulos e bom ambiente entre os jogadores, talvez faltasse coragem de criticar o 

técnico e seu corpo de dirigentes antes da participação brasileira na Copa. Como, neste 

momento, o resultados não foi de vitória, tudo que antes parecia bom, acabou virando 

péssimo.  

O seguinte subtítulo, Clausura, remeteu às folgas dos jogadores do Brasil que, na 

África do Sul, foram escassas. Neste item da matéria, nada de ressalvas ao trabalho da revista, 

que apenas expôs que o Brasil não teve folga alguma, em detrimento da Holanda, que 

eliminou o Brasil e que, três dias antes do confronto pelas quartas de final, os jogadores 

puderam ficar com os parentes no hotel. A revista citou, ainda, que Dunga classificou como 

perfeita a preparação do Brasil para o Mundial. Contudo, segundo a revista, dois membros da 

comissão técnica afirmaram que alguns jogadores estavam desgostosos com essa proibição, 

porém, ninguém teve coragem de peitar o chefe, Dunga.  

O próximo subtítulo, Ataque de Nervos, seguiu falando da falta de folga dos 

jogadores, onde, segundo a revista, a situação fez com que os atletas do Brasil ficassem uma 

pilha de nervos, recebendo cartões amarelos desnecessários. “No dia a dia, quase nenhum 
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contato com os jornalistas, torcedores e até familiares. O resultado disso foi visto dentro de 

campo. A tensão represada na concentração era passada para o gramado, com um time prestes 

a explodir” (PLACAR, 2010, p.44). Esta foi a opinião da revista, se foi por isso que os 

jogadores foram expulsos e tiveram discussões, quem vai saber? O que se sabe é que o 

método de Dunga sempre foi esse, e ele deu certo por quatro anos, período em que treinou a 

Seleção Brasileira.  

O subtítulo Igrejinha veio, na página 44, com uma crítica a Dunga. Aqui, a revista 

falou sobre os evangélicos da Seleção, que não eram poucos. Placar citou que Dunga não se 

preocupou com quem não era desse grupo, principalmente na questão das folgas, mais uma 

vez citada pela revista. Foi dito que Robinho, contrariando Dunga, deu entrevistas e, assim, 

quebrou um pacto e acabou com as folgas já raras dadas aos jogadores. “A comissão técnica 

até tinha previsto dias livres, mas mudou de ideia após Robinho quebrar um pacto com os 

demais jogadores e dar entrevistas à TV Globo”. (PLACAR, 2010, p.46). 

 Na página 48, última da matéria, uma foto mostrava o brasileiro Daniel Alves deitado, 

com os braços no rosto, e um jogador holandês com os braços abertos, comemorando a 

classificação holandesa à semifinal do Mundial. A legenda para a foto era: Daniel Alves 

desabou após a eliminação para a Holanda.  

 Na mesma página da foto de Daniel Alves, o subtítulo Novato Abandonado deixou 

de lado as críticas a Dunga e focou mais na cúpula de dirigentes da CBF. Aqui, Dunga foi tido 

como largado ao léu por seus superiores, onde ninguém, nem mesmo o presidente da CBF, 

Ricardo Teixeira, deu auxílio em momentos que o treinador mais precisava. A revista citou 

que os dirigentes, mais preocupados com o projeto da Copa no Brasil em 2014, não se 

intrometeram no trabalho de Dunga e Jorginho, com medo de se serem tachados por eventuais 

derrotas. “A autonomia excessiva expôs os pontos fracos de Dunga. Em campo, a dificuldade 

de mexer na equipe, de ler o jogo e fazer a substituição certa, na hora certa. Fora dele, a 

dificuldade de se relacionar com as pessoas”.  (PLACAR, 2010, p.48) 

 

O último subtítulo da matéria, Atritos com a Globo, falou sobre os conflitos de 

Dunga com a TV Globo, grande aliada de Ricardo Teixeira. Após o fracasso na Copa, 

Teixeira foi à TV dizer que os novatos Dunga e Jorginho foram mal, e estavam fora da 

Seleção, junto com a maioria dos jogadores convocados para a Copa por eles. 
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6.4.2 Boxes 

 

 Nesta primeira matéria analisada, havia três 3 boxes. O primeiro, As dores que 

minam Kaká, na página 43, mostrou uma foto com Kaká fazendo exercícios, acompanhado 

do preparador físico Paulo Paixão, em um dos muitos treinos que o meia fazia após o treino 

normal, isso tudo devido a suas graves lesões. A legenda foi: Kaká teve sua Copa 

prejudicada por lesões. O texto do box ajudou a explicar um pouco mais a má Copa do 

Mundo brasileira. Kaká, que era para ser o principal astro do Brasil, acabou fracassando junto 

aos demais, muito aquém do que se esperava dele. A revista, aqui, corroborou com a matéria 

de maio, Risco Kaká, onde as lesões do meia foram esmiuçadas, o que preocupou não só seu 

treinador como toda a torcida brasileira.  

 O segundo box, O assessor que venceu a batalha com Dunga, na página 45, trazia 

fatos ocorridos entre o técnico Dunga e o assessor de comunicação do Brasil, Rodrigo Paiva. 

No texto, era indicado que os dois não tinham um bom relacionamento. Enquanto Dunga 

queria fechar os treinos e ter o mínimo de imprensa por perto, o assessor era sempre solícito e 

amigável com os jornalistas, o que desagradava o técnico.  

 

Durante a Copa, Dunga gastou mais tempo se preocupando com o Paiva que com 

qualquer adversário. Obcecado por descobrir quem vazava informações, Dunga 

desconfiou de Rodrigo. Passou a monitorá-lo e o repreendeu por ficar muito tempo 

com os jornalistas. (PLACAR, 2010, p.45) 

 

Após essas rusgas, Rodrigo Paiva ficou isolado na África do Sul. Porém, depois do 

fracasso brasileiro, voltou de lá com maior status, sendo, então, convidado a ser diretor de 

comunicação do Comitê Organizador da Copa de 2014.  

Assim, a revista mostrou que Dunga estava mesmo desamparado, não podendo contar 

com quase ninguém para ajudá-lo, nem mesmo o assessor de imprensa. Mesmo que o gênio 

de Dunga não fosse dos melhores, cabia ao se staff ampará-lo. Concordando ou não com suas 

atitudes, todos ali representavam o Brasil. E o pior de tudo: antes da Copa já se sabia o estilo 

turrão de Dunga. Portanto, Rodrigo Paiva já deveria saber o que o técnico pretendia fazer, e 

não contrariá-lo a ponto de nem mais se falarem durante o Mundial.  

O último box, O médico e a caixa preta, situado na página 46, mostrou os erros 

cometidos pelo então médico da seleção brasileira, José Luiz Runco. No box, uma foto, onde 

apareciam o jogador Elano, e Runco, sentados, durante uma entrevista coletiva, com a 

seguinte legenda: Runco errou a mão na recuperação de Elano.  
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 No box, além de salientar que Runco era um dos mais fiéis a Dunga, foram mostrados 

os erros de diagnóstico dados pelo médico, como o mais grave sendo o do meia Elano, que 

teria treinado por quase 10 dias com um edema ósseo. Esses fatos, segundo a revista, foram 

mais um dos graves motivos para o fracasso brasileiro na África do Sul.  

 

6.4.3 Conclusões preliminares 

 

 A análise desta primeira matéria da edição de julho de 2010 da Revista Placar, mês em 

que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo nas quartas de final, pela Holanda, mostrou um 

pouco mais de críticas ao trabalho do técnico Dunga. Embora muitas situações explicitadas 

nesta matéria já tenham sido ressaltadas nas edições analisadas anteriormente, não há, de 

forma alguma, críticas infundadas ao treinador brasileiro. Em alguns momentos, 

possivelmente movidos pelo resultado de derrota da Seleção, a reportagem falou mal do 

técnico, e não só isso, criticou situações elogiadas em edições anteriores, como a clausura 

imposta por Dunga aos jogadores. 

 Embora isso, as críticas foram pontuais, regradas, sem acometimentos de loucura ou 

disparate. A reportagem salientou bem o que aconteceu no Mundial, e o que a maioria dos 

cronistas esportivos falava: que o Brasil não tinha um plano B, e que faltavam jogadores na 

lista final de convocados.  
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6.5 REVISTA PLACAR, EDIÇÃO 1345, AGOSTO DE 2010 

 

A edição 1345 da Revista Placar, de agosto de 2010, um mês após o término do 

Mundial da África, contou com 100 páginas, tendo a matéria de capa, com Mano Menezes, o 

novo técnico do Brasil, 6 páginas, da 42 a 47.  

 

6.5.1 Capa 

 

6.5.2 Foto de capa 

 

A capa da edição de agosto mostrou o novo técnico da Seleção Brasileira de Futebol, 

Manos Menezes, de braços cruzados, vestido com roupa de passeio do Brasil, de braços 

cruzados.  

 

6.5.3 Manchete de capa 

 

A Manchete de capa desta edição foi “Mano sem treta”, que vinha com o sentido de 

fazer uma alusão com o nome/apelido do técnico, Mano. Ou seja, o técnico sem problemas, 

sem restrições. O texto de apoio veio a corroborar com a manchete: sua missão é evitar 

confusão ( sobretudo com a globo). Tudo o que você ainda não sabe sobre o novo técnico 

da seleção. Até o lado Dunga dele... 

A capa, como não poderia deixar de ser, mostrava o teor da edição da reportagem que 

falou do novo técnico do selecionado brasileiro, Mano Menezes. O texto de apoio deixava 

ainda mais evidenciado o que, segundo a revista, foi um dos maiores problemas do técnico 

Dunga no comando da seleção: os atritos com a imprensa, principalmente com a rede Globo. 

Lendo a manchete de capa, subentende-se que, com Mano Menezes, esses atritos seriam 

evitados, deixariam de existir, pois `sem treta`, na linguagem popular, em alguns lugares, 

significa sem estresse, sem problemas.   

 

6.5.4 Título da reportagem com Mano – Mano sem Treta 

 

 A reportagem vinha com a foto igual a da capa, na página 42, com Mano Menezes 

com o uniforme de Brasil e de braços cruzados. Na seguinte página, 43, a seguinte manchete 

repete a da capa: Mano sem treta, que vinha, agora, acompanhada do seguinte texto de 

apoio: Desde 2007, o técnico gaúcho segue um plano para alcançar a seleção brasileira. 

Agora que chegou lá, ele terá de ser obediente e domar seu lado Dunga. Aqui, nota-se 
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uma crítica a Dunga, pois, ao `domar` o lado Dunga, subentende-se que é uma situação ruim a 

ser evitada pelo novo técnico da Seleção Brasileira. Porém, Placar seguiu com sua coerência, 

já que, nas outras edições analisadas, a revista enfatizou, em algumas vezes, que um dos 

maiores, senão o maior problema de Dunga era seu jeito intempestivo com a imprensa.  

 

6.5.5 Mano sem treta 

 

 A matéria propriamente dita iniciou na página 44. Logo acima, uma foto do novo 

técnico do Brasil, em sua apresentação, segurando uma camisa da seleção, com a seguinte 

legenda: Mano Menezes, em sua apresentação como técnico da seleção. Na primeira 

convocação, novidades – pedido de Ricardo Teixeira. 

 Na primeira parte da reportagem, Placar salientou que Mano terá de ser diferente de 

Dunga na questão com a imprensa, principalmente a Globo. Uma das imposições de Ricardo 

Teixeira, presidente da CBF, para escolher o novo técnico era essa, voltar a ter um bom 

relacionamento com a rede Globo. E Mano cumpriu a risca, tendo, inclusive, logo após ser 

anunciado como novo técnico do Brasil, concedido uma entrevista exclusiva à rede Globo. 

 

Logo depois de aceitar o convite para treinar a seleção brasileira, Mano 

Menezes teve uma reunião com Ricardo Teixeira e ouviu de seu chefe que 

não queria mais problemas com a imprensa, especialmente com a Globo, 

evitando a repetição dos conflitos protagonizados por Dunga na Copa da 

África do Sul. (PLACAR, 2010, p.44) 

 

 Ao analisar essa primeira parte da matéria, observa-se que a revista manteve o mote 

das outras edições analisadas: Dunga era explosivo, não gostava da mídia, e isso o prejudicou. 

Não fossem os resultados de campo, excelentes até o Mundial, Dunga certamente não teria 

ficado os 4 anos que ficou no comando da seleção.  

 Na página seguinte, 55, o subtítulo Lado Dunga mostrou as semelhanças dos técnicos 

Dunga e Mano Menezes. Indicou alguns percalços que o novo treinador enfrentou no início de 

seu mandato na seleção, algo parecido com que Dunga também encarou no início.  

 

Mano tem lá suas semelhanças com o ex-técnico do Brasil. No começo de 

seu trabalho na CBF, Dunga era obediente. Engoliu Ricardo Teixeira 

convocando Ronaldinho Gaúcho para a Olimpíada. Num plano traçado pela 

CBF para que ele se aproximasse mais dos meios de comunicação, Dunga 

aceitou jantar com os apresentadores do Jornal Nacional, Fátima Bernardes 

e William Bonner, cena difícil de imaginar. Mas, ao chegar à África do Sul, 

Dunga entrou em conflito com a imprensa, principalmente com a Globo, 

criou suas próprias regras e comandou a seleção sozinho,tornando-se 

incontrolável. (PLACAR, 2010, p.45). 

 



57 

 

Apesar das semelhanças com Dunga, Mano Menezes, até por já ter experiência na 

profissão - treinou equipes como Grêmio e Corinthians -, é tido como um treinador mais 

habilidoso do que o antecessor para lidar com algumas situações, como as seguidas festas dos 

jogadores, por exemplo. A cúpula da CBF tenta achar um meio termo com Mano de técnico. 

Nem a liberdade de 2006, com Parreira, nem a clausura com Dunga, em 2010.  

 Na página 46, um Box intitulado `De Dunga a Mano em 4 passos`, mostrava que 

Ricardo Teixeira já havia decidido que Dunga não permaneceria após o Mundial, e o 

treinador, ao ter essas atitudes explosivas, apenas contribuiu para sua saída.  

 

6.6.6 Conclusões preliminares 

 

 Ao observar a edição de agosto de Placar, nota-se que a revista, mais uma vez, seguiu 

um coerência com o técnico Dunga. Mostrou semelhanças entre os técnicos, porem 

enfatizando suas diferenças. Dunga não foi tratado como o vilão da Copa nem algo do gênero, 

o que já não havia acontecido nas outras edições analisadas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar o tratamento dado pela Revista Placar ao trabalho do técnico Dunga na 

construção da derrota do Brasil na Copa do Mundo de Futebol de 2010 foi o principal 

objetivo desta pesquisa. Na primeira edição analisada, de maio de 2010, a revista apostou em 

uma abordagem completa sobre o jogador Kaká, tido como o grande nome do Brasil para a 

Copa da África do Sul. O meio-campista do Real Madri era o principal jogador brasileiro, 

com esperanças de fazer a sua melhor Copa do Mundo. No Mundial de 2002, Kaká era muito 

jovem e foi pouco utilizado. Na Copa de 2006, ele fracassou com o selecionado brasileiro. Em 

2010, ele era considerado o líder da Seleção, e seu momento delicado rendeu uma ótima 

matéria de bastidor, permeando tudo o que aconteceu com o jogador no ano pré-Copa. Pode-

se dizer que a revista, em momento algum, incitou o leitor a críticas ao técnico Dunga. Pelo 

contrário, apenas mostrou o quanto seria difícil para a Seleção Brasileira no Mundial se o seu 

maior destaque, Kaká, não estivesse em condições físicas e técnicas ideais para a competição. 

A segunda edição analisada, de junho de 2010, seguiu a mesma linha da primeira. A 

reportagem Ame-o ou deixe-o mostrou os bastidores que a maioria dos leitores não sabia. 

Ninguém foi criticado ou tachado de vilão no decorrer da reportagem. A abordagem da revista 

primou por mais uma matéria de bastidor, esmiuçando tudo sobre a Seleção e, principalmente, 

sobre o que pensava o técnico Dunga. Como ele escolheu seus convocados, sua coerência, sua 

lealdade, confiança e esperança de que, com aqueles jogadores, seria campeão mundial.  

A terceira edição estudada, de julho de 2010, foi feita em duas partes. Foram 

analisadas duas matérias. Na primeira reportagem analisada, notou-se uma diferente 

abordagem da revista com relação às anteriores. A revista mostrou o outro lado do cotidiano 

de Dunga na Seleção, o que talvez a maioria dos leitores desconhecesse, como o seu 

isolamento, a falta de uma ajuda, um pulso firme entre os dirigentes que pudessem tomar as 

rédeas no caso de eventuais dificuldades. Dunga, pelo que se analisou em Placar, foi deixado 

de lado pelos superiores que, com medo de se manchar, de sofrer críticas, não ofereceram 

ajuda e deixaram o técnico isolado. 

Na quarta reportagem estudada, a situação de Dunga já não era boa, porém, em 

momento algum ele foi tratado como o vilão brasileiro da Copa da África do Sul.  As críticas 

mais duras foram na questão do time. Segundo Placar, Dunga não deixou legado ao novo 

técnico, que teria de começar do zero a montagem do grupo de jogadores. Contudo, se for 

analisado somente o time titular, o técnico colocou em campo os melhores. Ninguém iria 

criticá-lo por deixar Neymar na reserva de Robinho, nem Ganso na de Kaká. Se o Brasil, 
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naquele momento, não tinha um time para 2014, a culpa, ao nosso ver, não seria de Dunga. Os 

jogadores jovens, como Neymar, do Santos, e Marcelo, do Real Madri, surgiam como boas 

exceções que não foram à Copa. Os outros, ou eram reservas em seus clubes ou estavam em 

má fase. Dunga teve culpa em não levar jogadores mais qualificados para reposição, porém, 

afirmar que fora culpado de o Brasil não ter time para 2014, representava um exagero.   

A última matéria estudada, a de agosto de 2010, quando citava Dunga, falava das 

mesmas situações. Seu temperamento explosivo, que foi comedido nos anos anteriores à 

Copa, aflorou no Mundial. O treinador, talvez pela responsabilidade exacerbada que a 

competição confere, não conseguiu segurar o seu estilo intempestivo e, por isso, ficou isolado, 

sem a ajuda de quase ninguém da cúpula da Seleção, o que culminou com uma demissão 

inevitável após a eliminação com a derrota para a Holanda.  

Dada a importância que o técnico da Seleção Brasileira ganha em época de Copa do 

Mundo, a Revista Placar fez um trabalho completo em cima de Dunga em 2010. Notou-se, ao 

estudar as quatro edições, que a revista manteve uma coerência em suas duas primeiras 

reportagens.  

Observou-se, porém, que os resultados de campo modificaram a forma como foi vista 

a figura do treinador. Nas edições de maio e, principalmente, de junho, como o Brasil ainda 

estava na disputa da Copa, somente o lado bom do treinador foi enfatizado, sem críticas e até 

com grandes elogios pela maneira como vinha dirigindo a seleção brasileira. Muito disso 

devido aos ótimos resultados conseguidos pelo técnico no comando da seleção. 

Após analisar a edição de julho, vimos que houve uma mudança de foco nas 

reportagens. Contudo, o técnico não foi, na nossa ótica, tratado como o vilão da eliminação do 

Brasil no Mundial. Foi mostrado que o jeito explosivo de Dunga pode ter ajudado a contribuir 

com a eliminação, mas não que a sua maneira de ser e agir foi determinante para isso. Se 

antes de iniciar a Copa, a clausura imposta por Dunga foi elogiada, após a eliminação já não 

era a ideal. Isto, porém, se explicou pelo resultado. Se o Brasil saísse vitorioso da África do 

Sul, certamente, nada disso seria enfatizado.  

Ao final das análises, Dunga foi tido mais como vítima do que vilão. Dunga sempre 

foi avesso à imprensa, e não iria deixar de ser durante o Mundial. A revista mostrou alguns 

momentos em que o técnico buscou uma reconciliação com a Rede Globo, foi agradável nas 

entrevistas, maleável com os jogadores e conseguiu formar um grupo unido como há muito 

tempo não se via na seleção. 
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Contudo, o seu estilo forte e intempestivo falou mais alto e, devido a grande 

expectativa e nervosismo inerentes à competição, o técnico novato se perdeu, arrumando 

atritos inúteis com a imprensa, e se isolando cada vez mais dos dirigentes da CBF.  

Portanto, esse isolamento leva a concluir que Dunga aguentou até onde deu. E a 

revista conseguiu exprimir isso muito bem. Mostrou o excelente ambiente que a Seleção tinha 

a princípio, criticou a falta de alguns jogadores na lista definitiva, e mostrou o isolamento 

final, onde, por pura covardia, a cúpula da CBF deixou que o técnico se perdesse sozinho, 

sem ajuda alguma, sem respaldo, o que culminou com a sua demissão um dia após a 

eliminação na Copa, e com críticas contundentes por parte de Ricardo Teixeira contra Dunga.  

Na nossa opinião, Dunga saiu fortalecido do Mundial, e a revista mostrou isso. Mesmo 

sem nunca ter sido treinador, Dunga conseguiu os títulos da Copa America e da Copa das 

Confederações. Construiu, até a Copa, um grupo leal a si e à seleção, algo que há tempos não 

se via no Brasil. Perdeu, sim, o Mundial, porém, foi eliminado em um jogo onde jogou 

melhor no 1º tempo, saiu vencendo, e sofreu a virada, contra o bom time da Holanda, que 

acabou vice-campeã da Copa da África do Sul.  

O resultado, é claro, não era o esperado. Quando citamos que Dunga saiu fortalecido, 

falamos no sentido de grupo, de união, de amor à camisa. Se Dunga era turrão, briguento e 

intempestivo, Ricardo Teixeira já sabia antes da Copa. Ao invés de ajudá-lo quando viu que o 

técnico poderia fazer alguma bobagem, o dirigente preferiu se esconder e deixar a situação 

piorar, para, no final, tirar a sua responsabilidade e deixar Dunga como vilão pela derrota para 

a Holanda e a eliminação do Mundial. 
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Anexo A – Revista Placar – Edição 1342 – Maio 2010 
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Anexo B – Revista Placar – Edição 1343 – Junho 2010 
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Anexo C– Revista Placar – Edição 1344 – Julho 2010 – Matéria de Capa 
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Anexo C2 – Revista Placar – Edição 1344 – Julho 2010 – 2ª reportagem 
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Obs: 

 

A página 47 foi suprimida por tratar-se de uma publicidade. 
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Anexo D – Revista Placar – Edição 1345 – Agosto 2010 
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