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Resumo 
 
A cidade de Fortaleza, capital do Ceará, estado situado no Nordeste do Brasil foi 

escolhida para abrigar alguns jogos da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 

2014. Para tanto a cidade passou por um processo de transformação e 

investimentos em estrutura e em propaganda pelos governos estadual e 

municipal. Este artigo tem por objetivo identificar e analisar as primeiras mudanças 

imagéticas na cidade de Fortaleza para sediar a Copa do Mundo de Futebol em 

2014 como forma de dar sustentação ao projeto turístico implantado no final dos 

anos de 1980, baseado no modelo espetacularização e consumo de cidade. 

Dentre os objetivos específicos procurou-se compreender imagens e imaginários 

construídos para a cidade pelos governos estaduais e municipais por meio de 

estratégias de propaganda e de marketing. O recorte utilizado neste artigo foram 

anúncios e matérias veiculados em jornais locais que abordasse as obras da 

Arena Castelão, um dos legados da Copa do Mundo, no período entre agosto 

2012 a junho de 2013, principalmente o material referente a Copa das 

Confederações em junho de 2013, o evento teste para Copa do Mundo de 



 

Futebol. A questão central aqui proposta é identificar quais imagens e imaginários 

estão sendo construídos para serem apresentadas ao restante do país e ao 

mundo?  

 
Introdução  
 
Este trabalho tem por objetivo identificar e analisar as primeiras mudanças 

imagéticas de Fortaleza mostrada pela propaganda governamental na condição de 

uma das doze cidade-sede da Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014. Este 

artigo faz parte da primeira etapa da pesquisa, “A Copa do Mundo é nossa: 

construindo imagens e imaginários da cidade de Fortaleza” realizada pelo Grupo 

de Pesquisa Imagem, Consumo e Experiência Urbana (GICEU). O projeto 

encontra-se dividido em três etapas: a primeira refere-se ao período que antecede 

ao evento, a segunda o acompanhamento do evento e posterior. A escolha do 

período de pesquisa deve-se ao fato de identificar como em diferentes lugares e 

momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. 

Neste sentido, entende-se que toda construção simbólica entorno da Copa do 

Mundo antecede ao evento em si e também tem continuidade posteriormente.  

 

Esta análise compreende o período entre a preparação e a realização da Copa 

das Confederações em junho de 2013, uma espécie de teste para a Copa do 

Mundo de Futebol da FIFA de 2014. Nesse sentido procura mostrar aspectos 

midiáticos relevantes para a construção imagética da cidade no espaço entre a 

reforma e a inauguração da Arena Castelão, local onde ocorreram os jogos.  Na 

realização da pesquisa foram selecionados anúncios e matérias jornalísticas que 

abordassem aspectos políticos, sociais e, principalmente comunicacionais sobre a 

construção da obra. Com o material coletado durante o período de um ano 

realizou-se uma análise de conteúdo tendo como referencia a metodologia 

proposta por Laurence Bardin (2009) que a define como um conjunto de técnicas 



 

de análise das comunicações, visando obter por procedimentos sistemáticos e 

objetivos o conteúdo das mensagens e possibilitando a inferência de 

conhecimentos relativos à condição de produção e de recepção. Ela a organiza 

em três momentos: 

 

1) pré-análise: em que são selecionados os documentos; 

2) formulação de hipóteses/objetivos: a hipótese, segundo Bardin (2009), consiste 

em uma suposição cuja origem é a intuição que permanece em suspenso 

enquanto não for submetida à prova de dados seguros. O objetivo é a finalidade a 

que se propõe a análise, considerando naturalmente o quadro teórico de 

referência;  

3) a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final.  

 

Com a análise de conteúdo foi possível categorizar os elementos presentes na 

propaganda, possibilitando reparti-los e organizá-los de maneira a perceber a 

frequência e a importância de cada um deles. Isso também facilitou a segunda 

etapa da análise, que aprofundou os elementos da composição do discurso e que 

se encontra na etapa de análise.   Para o corpus da pesquisa foram selecionados 

matérias jornalísticas e anúncios entre agosto de 2012 a julho de 2014, veiculadas 

no Jornal O Povo1. A escolha do jornal deve-se ao fato de ter, aparentemente, se 

mostrado mais crítico quanto às obras da Copa e a preparação da cidade para 

receber o mundial de Futebol do que Diário do Nordeste, outro jornal de grande 

circulação local.  Com isso foram analisadas matérias jornalísticas e os anúncios 

do governo do estado cujas temáticas tivessem como foco a Arena Castelão. Para 

tanto foram estabelecidas duas hipóteses: a primeira que a Copa do Mundo de 

Futebol de 2014 tem por objetivo dá visibilidade e fomenta a demanda turística por 

meio de propagandas e de notícias; a segunda hipótese trata-se da utilização do 
                                                            
1 O periódico mais antigo em circulação no Ceará foi fundado em 1928 por Demócrito Rocha. 
Possui uma circulação diária de 21.897. Encontra-se, de acordo com a Associação Nacional de 
Jornais (ANJ). 



 

legado- Arena Castelão - da Copa para divulgar a imagem do grupo político sob o 

comando dos irmãos Cid e Ciro Ferreira Gomes que se encontrar a frente da 

administração estadual desde 2007. 

 

Cidade mercadoria  
 

Cada vez mais as cidades se reinventam para se tornarem mercadorias a serem 

consumidas ora por uma demanda turística ora por megaeventos. Para tanto, 

estratégias semelhantes aplicadas a produtos são utilizadas para alcançar aos 

objetivos propostos pelas administrações das cidades. A cidade enfeita-se e 

projeta-se para o estranho, para o visitante e para o flâneur que vem conhecê-la e 

consumi-la. A cidade mercadoria parece não ser projetada para atender a quem 

nela vive. 

 

As cidades ao assumirem a condição de produto mercadológico passam a ter 

estratégias de posicionamentos aprimoradas para diferencia-las das demais. O 

marketing de lugares, termo utilizado por Kotler et al.(2006), reflete bem as 

estratégias utilizadas para as cidades conquistarem o crescimento econômico em 

um mundo cada vez mais competitivo, onde a midiatização, conceito utilizado pelo 

sociólogo John B. Thompson (1998), é vista como uma parte integral do 

desenvolvimento da sociedade moderna, tornando possível a circulação de 

informação na sociedade de um modo sem precedentes. No evento Copa do 

Mundo percebe-se que todas as ações promocionais estão sendo realizadas como 

forma de evidenciar as peculiaridades ou particularidades das cidades. Elas 

tornam-se cidades marcas. O uso do branding nas cidades é uma estratégia 

utilizada, principalmente pelo turismo, para mostrar um diferencial e aumentar o 

capital simbólico.  

 



 

O aumento do capital simbólico implica em um aumento da demanda turística e 

isso ocorre por meio da divulgação de imagens positivas da cidade. Pedaços da 

cidade são recortados, como nos cartões postais ou nos sites turísticos, para 

servirem de referência, esses pedaços parecem distante da cidade vivida. São 

imagens emblemáticas de apresentação e tornam-se suportes para a criação de 

um imaginário sobre o lugar. Como bem coloca Barreira (2008) são imagens-

síntese do espaço urbano. São alegorias de espaços da cidade, escolhidas de 

maneira arbitraria que corroboram com a ideia de cidade mercadoria. Nesse 

sentido os megaeventos aceleram este processo de fortalecimento dessa cidade-

marca para o consumo. 

 

A cidade como objeto mercadológico se enquadra na lógica dos produtos. Elas 

assumem um posicionamento construído pelos meios de comunicação e atendem 

a critérios utilizados na escolha de pontos imagéticos. Segundo Al Ries e Jack 

Trout (2001) a mente do viajante percebe a cidade como se estivesse olhando 

cartões-postais – algumas imagens já se encontram pré-estabelecidas ou 

associadas a determinados lugares.  

 

O turismo é uma atividade que envolve diferentes especialidades e necessita da 

comunicação para a promoção e divulgação dos lugares. Além de informar 

possíveis destinos turísticos, ela alimenta a construção e a manutenção de 

imaginários. Os lugares turísticos são como um instrumento de desenvolvimento 

regional e, como tal, necessitam de um posicionamento na mente dos 

consumidores, um diferencial, uma imagem capaz de representá-los – o que é 

determinante no processo de decisão de compra do consumidor. No entanto, 

como esclarece Rosana Bignami Sá (2002), pode-se dizer que não importa tanto 

qual imagem irá representar o lugar; importa mais que ela seja atraente e não se 

distancie inadequadamente da realidade. Sobre essa representação, a autora faz 

a seguinte observação: 



 

 

(...) a imagem de um lugar é formada por um processo 

cognitivo, que envolve a assimilação de informações 

históricas e da atualidade, bem como de fatos, mitos, 

crenças, estereótipos, enfim, discursos os mais diversos 

elaborados e divulgados pelos meios de comunicação de 

massa, dentre outros. (SÁ, 2001, p. 23) 

 

As imagens postadas em site, em anúncios, em cartão-postais correspondem a 

um espaço urbano constituído de um circuito de memórias que procuram sinalizar 

os pontos de valorização da cidade pelo recorte dos cenários considerados 

imagéticos. Seguindo essa lógica não há conflitos nas imagens turísticas. “Novas 

edificações, por exemplo, são apresentadas como 'resultado' de uma intervenção 

bem sucedida, indiferente a eventuais conflitos e processos de destruição do 

cenário anterior” (BARREIRA, 2008, p.04).  

 

Estes apagamentos ocorrem, principalmente, nas cidades que, na busca em se 

modernizarem para atender as demandas/exigências dos megaeventos, por 

exemplo, não respeitam as necessidades ou os afetos dos moradores pelos 

lugares. Fortaleza na condição de cidade-sede da Copa do Mundo de Futebol de 

2014 desapropriou 2.5002 famílias com intuito de atender as exigências da FIFA 

para a realização dos jogos. A maneira como as famílias foram retiradas suscitou 

uma revolta. Também vias arborizadas foram destruídas para atender a 

mobilidade urbana. 

 

 A melhoria dos transportes públicos e a agilidade na mobilidade urbana, um dos 

legados divulgado para trazer o evento, provocaram confrontos com a comunidade 
                                                            
2 Este número foi divulgado pelo Governo do Estado Ceará  na cartilha intitulada Projeto Ramal  
Parangaba –Mucuripe- VLT – Um grande passo para melhorar a mobilidade urbana. 
http://issuu.com/impresametrofor/docs/cartilha_final 



 

em diferentes bairros de Fortaleza. A ampliação das avenidas, construção de 

viadutos, implantação do Veículo Leve sobre os Trilhos (VLT), túneis e metrô, 

foram os compromissos assumidos pelos governos federais, estaduais e 

municipais com a FIFA, sendo um dos critérios para a escolha da cidade. 

 

Os protestos que marcaram a Copa das Confederações mostraram a insatisfação 

da população em relação à maneira como o governo federal, estadual e municipal 

estavam priorizando as obras da Copa em todo país em detrimento de problemas 

cotidianamente enfrentado pela população na área de saúde, educação, 

transporte público e segurança. Em Fortaleza, os manifestantes pediam por “mais 

pão menos circo, Copa pra quem?”3 ou  “Saúde e educação com padrão FIFA4”  

ou  “ “Balas de borracha não apagam a verdade5”, referindo-se a repressão policial 

que marcaram os confrontos durante os jogos. Neste artigo não se pretende 

aprofundar a questão referente aos protestos, pois sabe-se que a complexidade 

do tema demandaria outra pesquisa. 

 

Os protestos não impediram a realização dos jogos e embora a imagem de 

Fortaleza tenha ficado marcada pela forma violenta como os policiais militares 

reprimiram as manifestações, a avaliação dos governantes foram positivas em 

termos de organização e planejamento. Muito embora, o jornal “O Povo”6 relate 

problemas com a mobilidade, devido à longa distância que os torcedores foram 

obrigados a percorrer para chegar ao estádio, os transportes coletivos 

estacionavam a cerca de dois quilômetros do estádio. A experiência e a 

importância dos megaeventos para as cidades sedes parecem não ter sido 

                                                            
3 Jornal O Povo, “Manifestação teve início nos terminais” Jornal O Povo,  edição 28504  em 
20.06.2013 p. 4 
4 Palavras de ordem contra a FIFA, Copas e Feliciano, Jornal O Povo, edição 28504, em 
20.06.2013, p.  3 
5 Bortolotti, Plinio Balas de borrachas não apagam verdade, no Jornal  O Povo, edição 28504  
20.06.2013, p. 5 
6 O importante é que emoções eu vivi. Caderno de Esporte do Jornal O Povo, edição 28504 
20.06.2013, p.4.  



 

percebida pelo governo cearense, pois como lembra o autor espanhol Bassat 

(2008) sem a participação efetiva da população o êxito do megaevento fica 

comprometido. Nos exemplos abaixo podemos perceber o envolvimento da 

população no processo de mudança imagética das cidades que receberam 

megaeventos. 

 

Um exemplo emblemático de transformação imagética foi realizado na Espanha. 

Sede das olimpíadas de 1992, em Barcelona, traçou um plano publicitário para 

elaborar uma nova imagem. Segundo Luis Bassat (2008), nesse projeto, a cidade 

de Barcelona foi pensada como um produto a ser vendido para o restante do 

mundo, estabelecendo-se uma imagem que a cidade e o país gostariam de 

transmitir.  

 

Vender Barcelona, Cataluña y España significaba vender 

además el mediterrâneo, vender la simpatía del “Hola”, la 

flores de las Ramblas, el gênio de Miró, Picaso y Velázquez, 

la sobriedad y perfección de la sardana, la pasión del 

flamenco, la vanguardia creativa y artística, las voces líricas 

catalanas y españolas que triunfan en todo el mundo y el 

gusto por el riesgo calculado de una flecha destinada a 

encender corazones.(BASSAT, 2008, p. 309-10) 

 

Outro exemplo ocorreu em 2005 na Alemanha. Lá foi criada uma propagada 

institucional do governo alemão para melhorar a imagem externa do país. A 

campanha visava transmitir uma imagem positiva dentro e fora de suas fronteiras, 

como também transformar a visão negativa e estereotipada que outros países 

tinham da Alemanha. Segundo Antonia Montes Fernández (2007), essa ação 

publicitária e de relações públicas desenvolveu um conceito de um país 

econômico e culturalmente forte. Os (as) garotos (as)-propagandas foram 



 

filósofos, poetas, escritores, compositores, músicos, inventores e outras 

celebridades, cujo legado era mundialmente reconhecido. O slogan estampava: 

“Deutschland — Land der Ideen” (Alemanha - o país das ideias). Transmitia-se, 

assim, uma imagem da Alemanha fundamentada em valores como conhecimento, 

inteligência, precisão, criatividade e inovação. 

 

A campanha visava atrair investidores internacionais e turistas para a Alemanha, 

que, no ano seguinte, sediaria a Copa do Mundo de Futebol da FIFA. O trabalho 

de comunicação converteu o país em uma marca, na qual os consumidores 

projetaram os valores estabelecidos pela campanha. O impacto das estratégias de 

marketing e comunicação surpreendeu os próprios alemães7. 

 

Portanto, apresentar posicionamento diferenciado para os lugares turistificados 

por meio de um planejamento de comunicação e de marketing é uma questão de 

sobrevivência em um efêmero e competitivo mercado. A partir de características 

históricas, culturais e sociais, associadas pela propaganda à essência da cidade, 

um conceito imagético é traçado na mente do consumidor (turista).  

 

No entanto, as estratégias funcionam somente se houver um envolvimento da 

população e ela perceber nos megaeventos oportunidades para o 

desenvolvimento do espaço urbano. Na primeira fase dessa pesquisa observou-se 

a insatisfação e às vezes indignações dos fortalezenses com as obras, 

responsáveis pela mudança na vida de cerca de 5mil famílias. Famílias que, além 

dos despejos, enfrentaram o baixo valor das indenizações: 

 

                                                            
7 Antonia Montes Fernandez descreve as transformações ocorridas após a campanha:“El país y los 
alemanes hicieron gala de uma euforia, alegria, simpatia, espontaneidad y hospitalidad 
desconocida hasta ahora por el mundo en su concepcion estereotipada de Alemania. Incluso los 
propios alemanes se sorprendieron ante la efusión de los sentimentos nacionales que sugieron de 
manera espontânea y natural. Atrás han quedado los clichés del alemán mal humorado, 
cuadricular y frio en sus sentimentos” (FERNÁNDEZ, 2007, p. 165). 



 

“A promessa de receber um apartamento do Minha Casa, 

Minha Vida, contrapartida do Estado às desapropriações, 

ainda não se consolidou e, enquanto esperam pelo menos 

um ano para os imóveis ficarem prontos, têm que se virar 

com um aluguel social – que, depois de muita luta, passou de 

R$ 200 para R$ 400.” 8 

 

 Uma das obras de mobilidade urbana de grande impacto é Veiculo Leve sobre os 

Trilhos (VLT) com uma linha de 11 quilômetros do bairro de Parangaba para o 

bairro do Mucuripe, ligando a zona hoteleira de Fortaleza (CE) à área do Castelão, 

estádio da Copa de 2014. Essa obra vai beneficiar ao turismo local, pois facilita o 

acesso aos hotéis da cidade concentrados na Beira-Mar. E favorece o aspecto de 

modernização tão almejado pelos gestores públicos na comercialização de 

Fortaleza Produto Turístico.  

 

Um pouco da imagem do Ceará 
 

O processo de mudança de imagem ocorrido a partir da década de 1980 e que 

continua até hoje, onde o Ceará tornou-se um local da moda, moderno, 

paradisíaco, uma atração para os flaneur de Bauderleine, como compara 

Hall(1999), os turistas da modernidade tardia. E dentro dessa modernidade, com o 

suporte dos meios de comunicação de massa e estratégias de comunicação e 

marketing, principalmente a propaganda direcionada para o turismo, é que é 

(re)inventado o Ceará.  

 

A comunicação assume um papel importante na sociedade atual, decorrente da 

necessidade de transmissão de informações entre os indivíduos e a coletividade. 
                                                            
8 http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/obra-para-a-copa-de-2014-ameaca-5-mil-familias-em-
fortaleza,b8fd5aa703081410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html, 03.10.2013. Portal Terra 
acessado em 15.02.2014. 



 

O crescimento populacional, os avanços tecnológicos e a emergência do indivíduo 

moderno, entre outras questões, estabelecem uma nova ordem social, na qual a 

comunicação de massa permeia praticamente todas as relações e atividades 

humanas. Assim, a transmissão de tradições e a exposição de ideias, produtos, 

valores, ideologias e posicionamentos políticos são hoje repassados por um 

conjunto de tecnologias da comunicação. Os governos mudancistas9 perceberam 

esse fenômeno e utilizaram com eficiência a comunicação de massa para 

consolidar um projeto político capaz de transformar a imagem do Ceará, interna e 

externamente.  

 

A construção da imagem do Ceará para o turismo tem início com administração 

dos governos mudancistas que estabelecem um novo olhar sobre Ceará. Este 

olhar é criado por meio de estratégias políticas e midiáticas capazes de 

estimularem o desenvolvimento de novos setores. No turismo, por exemplo, 

utilizou-se da comunicação institucional e da mercadológica para torná-lo um dos 

principais segmentos do desenvolvimento do estado. Neste sentido, a propaganda 

desempenhou um papel importante na construção do Ceará Produto Turístico. 

 

Para o Ceará torna-se um destino turístico foram aplicadas algumas ações 

promocionais. Nos primeiros investimentos turísticos do governo mudancista foi 

distribuído aos agentes de viagem um artesanato com um termômetro marcando 

28ºC e estabelecida a proposta do seguro sol. A referência de 28ºC é a 

temperatura média no mês de julho. No Aeroporto de Fortaleza, os turistas 

recebiam souvenirs como chapéus de palha, representando uma proteção ao sol 

presente diariamente na cidade. Hoje, o seguro sol foi retomado pelo governo Cid 

Gomes. 

 
                                                            
9 Tasso Jereissati, empresário e primeiro representante do governo mudancista, foi eleito 
governador do estado pelo PMDB em 1986. O segundo representante desse projeto foi Ciro 
Gomes eleito governador em 1990/1994. 



 

A terra do sol passou a ser a denominação do estado do Ceará. Destaques dados 

ao sol, ao mar e a jangada, na verdade, recortam a realidade cearense 

enfatizando aspectos atrativos que podem ser vendidos ou pontos de vista que se 

desejou construir. Assim, o pôr-do-sol e o nascer do sol, acompanhados de uma 

jangada e o cenário de dunas, favorecendo a representação idílica do estado, 

foram as principais imagens trabalhadas no imaginário nacional e posteriormente 

internacional. O Ceará terra da luz é apresentado como terra do sol. 

 

As estratégias comunicacionais direcionadas ao turismo, como explica Gastal 

(2005), se pautam principalmente na propaganda, em imagens e textos que 

estimulam o imaginário. Procurava-se, em um primeiro momento, descrever o 

ambiente e posteriormente oferecer um produto abstrato e intangível, cuja 

concretização ocorre no ato da visitação. O texto publicitário direcionado ao 

turismo é composto de elementos discursivos constituídos de imagem e 

imaginário. Essa formatação possibilita o indivíduo entrar em contato visualmente 

(fotos, cartões-postais, panfletos, cenas de filmes etc.) com o destino ao qual 

pretende se deslocar. Pode-se dizer que são sentimentos alimentados por uma 

rede de informações que levará o consumidor a ter um conceito pré-estabelecido 

sobre determinado lugar. Se, por um lado, a leitura de um texto implica em um 

trabalho de imaginação, por outro a percepção das imagens não prescinde da 

capacidade de elaboração dos discursos verbais.  

 

A transformação simbólica do estado, mais especificamente Fortaleza, em um 

lugar “moderno”, antes de ser uma estratégia de desenvolvimento econômico, foi 

parte de um projeto político sustentado na produção de novas imagens. O Ceará 

como um produto turístico é uma construção simbólica, elaborada com um 

discurso fundado nas campanhas publicitárias e utilizando a potencialidade de 

uma extensa faixa litorânea, com belas praias e um clima tropical. O Ceará da 

Copa de 2014 é a continuidade do projeto anterior, até no que se refere aos 



 

envolvidos na administração, pois o atual governador Cid Ferreira Gomes é irmão 

do responsável pela implantação do turismo no estado Ciro Ferreira Gomes e o 

atual secretário de turismo, Bismark Maia também era secretário no período 

anterior.  

 

A Copa e a Imagem 
 
Antes de ser selecionada para receber os jogos da Copa das Confederações de 

2013, Fortaleza teve que concorrer com outras capitais brasileiras. Nesse 

processo seletivo foi enviado um vídeo institucional pela administração municipal e 

estadual com intuito de mostrar os atributos da cidade e a capacidade de abrigar o 

evento. 

  

Dois aspectos foram importantes para compreender como a imagem de Fortaleza 

para a Copa do Mundo de 2014 vem sendo construída, a primeira é a importância 

dada pelo governo estadual ao turismo; e a segunda refere-se à política local, a 

eleição para prefeito da cidade. O turismo, como uma das principais atividades 

econômicas do estado e mais beneficiadas com o legado da Copa, principalmente 

as obras de mobilidade urbana. Pode-se se afirmar que a escolha de Fortaleza 

como cidade-sede deve-se ao potencial turístico do estado.  

 

O artigo publicado pelo então ministro dos esportes José Aldo Rebelo Figueiredo, 

em maio de 2012, no “Jornal Diário do Nordeste”10, intitulado “A Copa em 

Fortaleza”, confirma a importância hoje do posicionamento das cidades – 

apontado por autores como CORREA(2010), KOTLER(2006),AL RIES E JACK 

TROUT (2001) –  em um processo seletivo como o da Copa do Mundo. No texto 

                                                            
10Diário do Nordeste (06/05/2012) acessado em 31 de maio de 2012, no site 
 http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1134199 



 

ele justifica a escolha de Fortaleza com base em construções simbólicas e 

culturais como se observa no trecho abaixo: 
 

É uma das cidades brasileiras com mais traquejo na 

recepção de visitantes nacionais e estrangeiros que a todo 

verão lotam as suas praias, bem como apreciam sua 

culinária peculiar e sobretudo convivem com a lhaneza do 

povo do Ceará, onde, na expressão de seu romancista José 

de Alencar, cintila o "fogo da hospitalidade" aceso pelas 

mãos da índia Iracema.  

 

A participação dos times cearenses em campeonatos nacionais não foi 

representativa nos últimos anos. O Ceará Sporting e o Fortaleza, os dois maiores 

times do estado, encontram-se hoje na segunda e terceira divisão 

respectivamente. Entre 1959 e 2012 o time do Ceará teve 21 participações no 

campeonato brasileiro, que reúnem os principais times nacionais, e o Fortaleza 

participou 20 vezes no mesmo período. A media geral de público entre 2009 e 

2012 dos dois principais times foi de 10.838 (Ceará) e de 8.347 (Fortaleza). 

Observa-se que as atuações em âmbito nacional dos times cearenses de futebol 

não foram significativas e, portanto não respalda a inclusão de Fortaleza.   

 

O aspecto politico eleitoral, apontado anteriormente como um fator importante na 

escolha de Fortaleza, é percebido com o apoio público do governador Cid Gomes 

na eleição de Dilma Rousseff para presidente e da administração de Luizianne 

Lins do Partido dos Trabalhadores (PT) frente à prefeitura no período de processo 

de seleção das cidades. Portanto, as escolhas das cidades se respaldaram, 

principalmente, nas articulações politicas e nas estruturas para receber o público 

do evento. As vantagens das cidades ao integrar-se ao evento são percebidas, em 

termos de visibilidade, pelas constantes exposições midiáticas proporcionadas 



 

pelo evento em si, e, em termos econômicos.  A afirmação do ex-ministro Aldo 

Rebelo ilustra bem:  

 

Fortaleza e o Ceará, como todo o Brasil, têm muito a se 

beneficiar da Copa de 2014, tal a grandeza dos 

melhoramentos que serão introduzidos nas cidades-sedes e 

ficarão como uma herança útil e permanente. A Copa não 

traz apenas a alegria competitiva e fraterna do futebol. Deixa 

em seu rastro obras de infraestrutura que vão servir à 

população.  

 

A primeira hipótese levantada aqui é que a Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 

2014 tem por objetivo dá visibilidade e fomenta a demanda turística por meio de 

propagandas e de notícias podem ser confirmadas em alguns trechos de artigos e 

matérias veiculados no Jornal “O Povo”. Neles são reforçadas ideias de o evento 

ser uma estratégia para fomentar o turismo no estado. Vejamos os trechos abaixo:  

 

“A cem dias do evento, as mudanças na paisagem urbana 

são notadas, vividas e experimentadas por todos os 

fortalezenses, que aceitou os transtornos gerados, tendo em 

vista o grande legado que o campeonato trará e a visibilidade 

turística nacional e internacional”11 

 

“Turismo: Fortaleza é a segunda cidade que mais deve atrair 

estrangeiros”12 

 

                                                            
11 NETO, Domingos. Fortaleza para além da Copa Jornal O Povo, edição 28401 em 09.03.2013  
12 Turismo: Fortaleza é a segunda cidade que mais atrai  estrangeiros. O Povo, edição 28401 em 
09.03.2013 



 

A segunda hipótese trata-se da utilização do legado- Arena Castelão- para 

divulgar a imagem do grupo político do atual governador e da modernidade da 

cidade. A eleição em 2012 para o cargo de prefeito de Fortaleza tencionou as 

relações entre o governador Cid Gomes, Partido Republicano da Ordem Social 

(PROS) e a então prefeita Luizianne Lins, do Partido dos Trabalhadores (PT) que 

apoiaram candidatos diferentes. Esse conflito gerou um impasse na questão das 

desapropriações e um motivo para o atraso nas obras. As implicações políticas 

com remoção de 5 mil famílias para construir obras de mobilidade, não é algo que 

traga uma imagem positiva para nenhum candidato.  Nesse sentido, as obras 

foram adiadas e coube ao prefeito eleito no final de 2012, Roberto Cláudio, 

apoiado pelo governador Cid Gomes, a execução da obra. O aspecto político 

torna-se um ponto importante, à medida que as obras da Arena Castelão vão 

sendo concluídas. Vejamos algumas dos títulos de algumas matérias e anúncios 

veiculados no período que antecede a Copa das Confederações:  

 

 “Entre os grandes será o primeiro: governo do estado 

antecipa conclusão do Castelão em 15 dias para ser o 

primeiro a entregar estádio entre as 12 cidades”13 

 

“Essa conquista foi na raça! Castelão Campeão, a primeira 

entre todas as arenas a ficar pronta para a copa do mundo 

da FIFA Brasil 2014”.14 

 

“Gigante pronto: Castelão é o primeiro estádio entregue para 

a Copa de 2014”.15 

 

                                                            
13 Entre os grandes será o primeiro. Jornal O Povo, edição 28230, em 15.09.2012.  
14 Anúncio veiculado no Jornal O Povo, edição 28322, em 16.12.2012. 
15 Gigante pronto. Jornal O Povo, Edição 28230 em 16.12.2012. 



 

“ Tapete estendido: bem vindos, pode entrar, ele é seu. 

Conheça o  novo símbolo de Fortaleza”.16 

 

“ Olha o panfleto: governador divulga a festa de entrega do  

Castelão fazendo panfletagem na praia”.17 

 

Percebe-se a presença constante de termos que referenciem a competência da 

gestão administrativa do governador e do prefeito. Portanto, ao cumprir o prazo 

estabelecido FIFA, a cidade passa a ter mais argumento para receber mais jogos 

e os com maior número de torcedores. E isso implica em uma maior demanda de 

turistas para conhecer Fortaleza.  

 

A marca da Copa criada pelos governos estaduais também reforça a ideia de uma 

cidade receptiva, hospitaleira e de um povo alegre. Essa marca ficou exposta nos 

principais corredores de acesso as áreas turísticas da cidade. Além das placas de 

sinalizações dos pontos importantes: Arena Castelão, setor hoteleiro, artesanatos 

e praias.  A marca traz o argumento utilizado anteriormente em outras campanhas 

direcionadas ao turismo de um povo hospitaleiro e “gaiato”, como é referenciada 

nacionalmente a construção identitária cearense. A explosão de alegria de 

Fortaleza anunciada pela marca representa as festas, os pontos turísticos e lazer 

ofertado pela cidade. 

                                                            
16 Tapete estendido. Jornal O Povo, Edição 28230 em 16.12.2012.  
17 Arrais, Roberta. Olha o panfleto. 10.12.2012. Edição 28316 
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Copa do mundo da FIFA no Brasil 2014. É a maior do Norte/Nordeste e uma das 

quatro maiores do país”.  E a mais  emblemática propaganda da sua 

administração é a panfletagem na praia convidando a população para 

inauguração. A visita às obras, sempre acompanhado pela imprensa, estabelece 

uma imagem de um político comprometido com o desenvolvimento e 

modernização do estado.   A pesquisa ainda não foi concluída, mas para essa 

etapa inicial percebe-se que a imagem da cidade está vinculada as atividades 

turísticas, pouco representativas na cidade de Fortaleza, pois as praias mais 

atraentes são em outras cidades. É marcante a presença da articulação política 

partidária aliada a modernização da cidade. 
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