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RESUMO 

 

Neste artigo, são analisados dois textos esportivos da esfera jornalística: uma crônica 

esportiva sobre a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo FIFA 2014, veiculada 

no portal globoesporte.com; e uma reportagem sobre o título brasileiro no Mundial 

Feminino de Handebol de 2013, do portal Yahoo! Esporte Interativo. O objetivo é 

investigar como alguns valores-notícia (ERBOLATO, 2004; TRAQUINA, 2005) são 

materializados nos textos e como as escolhas verbais e não verbais contribuem para a 

construção de representações dos fatos e dos atores sociais envolvidos (FAIRCLOUGH, 

2003; VAN LEEUWEN, 1997).   

 

PALAVRAS-CHAVE: emoção; esporte; jornalismo esportivo; representação de fatos e 

de atores sociais; valores-notícia. 

 

1 Introdução 

O Jornalismo esportivo sempre teve espaço na mídia. O jornalista noticia sobre o 

esporte, acompanha e informa o público sobre as várias modalidades, competições, 

atletas e tudo que envolve essa especialidade. Um dos pontos mais explorados por esse 
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profissional para chamar a atenção do público é o apelo à emoção, o que pode ser 

observado desde transmissões de eventos na televisão e rádio até publicações 

informativas impressas. Desse aspecto surge o tema proposto: recursos usados em textos 

jornalísticos de portais virtuais, mais especificamente o globoesporte.com e o Portal do 

Esporte Interativo para caracterizar a emoção no esporte nacional. Para a análise, foram 

selecionados dois textos, sendo o primeiro deles uma crônica esportiva sobre a derrota 

da seleção brasileira na Copa do Mundo FIFA 2014, veiculado no portal 

globoesporte.com, e o segundo é uma reportagem retratando o título brasileiro no 

Mundial Feminino de Handebol de 2013, do portal Yahoo! Esporte Interativo; dois sites 

engajados com os respectivos eventos retratados. 

 Como se sabe, a representação do esporte é destaque há muito tempo, 

especialmente o futebol, grande paixão do público brasileiro, e responsável por alta 

movimentação financeira. Contudo, há modalidades que ficam em segundo plano. São 

os chamados “esportes olímpicos”, como vôlei, basquete, handebol, natação, entre 

outros. 

Apesar das diferenças, há algo comum à forma como as práticas esportivas são 

mostradas pela mídia. Trata-se do uso constante de expressões apelativas que exploram 

sentidos e sentimentos do público-alvo, podendo inclusive levar atletas e/ou envolvidos 

ao patamar de herói ou vilão. 

 Considerando tais pontos, este artigo tem como objetivo analisar os recursos 

presentes nos textos selecionados, com base em alguns valores-notícia (ERBOLATO, 

2004; TRAQUINA, 2005) e em pressupostos da Análise de Discurso Crítica 

(FAIRCLOUGH, 2003), especialmente na concepção de discurso como modo de 

representação.  

2 Fundamentação teórica  

 A construção deste tópico está dividida em quatro itens que serviram de base 

para o estudo, sendo eles: Jornalismo Esportivo; Futebol e Handebol na Mídia; Valores-

notícia; e Discurso como modo de representação. 

 

2.1 Jornalismo esportivo 

 

 A editoria esportiva, ou ao menos as primeiras inclinações jornalísticas ao tema, 

começou no início do século XX. Em 1910, algumas páginas do jornal Fanfulla 
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estampavam essa editoria. Em 1960, a Revista Placar circulava pelo país, dedicando-se 

inteiramente ao futebol. Outras publicações como Caderno de Esportes (futuro Jornal 

da Tarde), Correio Paulistano e Lance! destacam-se no meio. Embora haja essas 

publicações há algumas décadas, a editoria esportiva não concentra os salários mais 

altos e é o destino de muitos novatos. 

 Nessa editoria, como já foi dito, há uma preferência pelo futebol em detrimento 

dos esportes olímpicos. Sobre isso, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, atual 

comentarista e chefe de reportagem da ESPN Brasil, diz: 

 
Nas editorias de esporte, geralmente fica bem separada a equipe que 

se dedica a futebol da que faz outras modalidades. Não quer dizer que 

quem se dedica ao futebol não precise cobrir outro esporte. Cobre, 

sempre que a ocasião exigir. Mas é mais clara a divisão nas outras 

modalidades. Quem faz basquete também faz vôlei, atletismo, boxe, 

etc. (COELHO, 2008, p. 36). 

 

 Pensando no esporte como paixão popular, é comum observar jornalistas que se 

assemelham a publicitários, marqueteiros e participantes ativos da política privada de 

clubes, federações, confederações e empresas. Outro ponto considerável é o exagero em 

termos falados e escritos no tratamento de eventos e atletas.  

A emoção é parte do esporte e está presente em diversos aspectos, como na 

edição de imagens, repetição de lances, utilização de músicas famosas e escolha de 

termos que aproximam uma ocasião qualquer de uma verdadeira epopeia. Os jornalistas 

Heródoto Barbeiro e Patrícia Rangel, no livro “Manual do Jornalismo Esportivo”, 

apresentam sua opinião com relação ao tema: 

  
Quem torce modifica, altera, distorce. O torcedor tem o direito de 

torcer e distorcer à vontade. O jornalista não pode fazer nem uma 

coisa nem outra, nem mesmo quando a seleção brasileira entra em 

campo. A pátria não está de chuteiras, nem de sunga, nem de capacete, 

nem de biquíni, nem de maiô, enfim, a pátria não se confunde com 

uma competição seja ela qual for. (BARBEIRO; RANGEL, 2006, 

p.47). 

 

 De acordo com esses dois autores, o jornalista não pode torcer, mas, na prática, o 

que vemos é uma manifestação explícita dos jornalistas em relação ao fato narrado e 

noticiado. As demonstrações de emoção evidenciam a não neutralidade do profissional e 

mostram que ele também é um sujeito participante da prática social. Elas criam, 

também, uma relação de proximidade entre o jornalista e os torcedores, ouvintes e 

telespectadores.  Diante disso, pode-se observar tais demonstrações até mesmo em 
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textos informativos de portais online, nos quais determinadas expressões caracterizam 

diferentes realidades, atenuando ou exaltando-as. 

 

2.2 Handebol e Futebol na mídia 

 

Criado pelo alemão Karl Schelenz, em 1919, o handebol mantinha certa 

familiaridade com o futebol, sendo que o mesmo também era jogado em campos e com 

11 jogadores. Em 1934 o esporte foi considerado pelo  Comitê Olímpico Internacional 

(COI) como olímpico, sendo levado para as quadras de salão alguns anos mais tarde, 

onde vigora até hoje. Vale ressaltar que a modalidade também é jogada na areia. 

Enquanto isso, criado na Inglaterra através da fundação da Football Association, o 

futebol é a principal modalidade esportiva, de grande apelo popular e responsável pela 

movimentação de cerca de 250 bilhões de dólares, segundo o portal Universidade do 

Futebol. De acordo com o site, ainda que o Brasil seja “o país do futebol”, é responsável 

por apenas 1% desse montante. 

 De modo que a grande mídia dá espaço ao futebol e campeonatos estaduais, 

nacionais, internacionais, bem como noticiário do cotidiano de clubes, seleções e 

atletas, o handebol ganha mero destaque apenas em algumas partidas válidas pelos 

Jogos Olímpicos e, desde 2011, no Campeonato Mundial, quando a TV Esporte 

Interativo adquiriu exclusividade nos direitos de transmissão do evento. 

 

2.3 Valores-notícias 

 

 De acordo com Erbolato (2004), há determinados critérios que tornam certo fato 

propenso a virar notícia. São eles: proximidade, marco geográfico, impacto, 

proeminência, aventura/conflito, consequências, humor, raridade, progresso, interesse 

pessoal, interesse humano, importância, utilidade, política editorial (do veículo de 

comunicação), entre outros. 

 Outro teórico relevante é Nelson Traquina (2005), que também destaca aspectos 

que tornam um acontecimento mais noticioso que outro. Segundo ele, pode-se 

classificar os valores-notícia como sendo de construção ou de seleção. Considerando-se 

os de seleção para aprofundamento neste estudo, pode-se dizer que se trata da decisão 

de escolher um fato a ser noticiado em detrimento de outro. São utilizados dois critérios: 
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o Critério substantivo: interesse como notícia (Morte, Proximidade, 

Relevância, Novidade, Tempo, Notabilidade, Inesperado, Infração, entre 

outros). 

o Critérios contextuais de produção: relativos ao contexto do processo de 

produção (Disponibilidade, equilíbrio, Concorrência, Dia noticioso, etc.). 

  

 Os valores-notícia de seleção (TRAQUINA, 2005) são responsáveis pela escolha 

dos elementos dentro do acontecimento que devem ser incluídos na elaboração da 

notícia. São eles: 

 

o Simplificação – esfriar o fato e eliminar ambiguidades; 

o Amplificação – as notícias tendem a ser mais notadas quanto mais forem 

amplas; 

o Personalização – Acentuação de valores pessoais para “prender a 

atenção” do receptor. Pode ser usada tanto para o lado negativo quanto 

para o positivo; 

o Dramatização – reforço dos aspectos críticos, do lado emocional e dos 

conflitos. 

o Consonância – inclusão de um fato novo em uma narrativa antiga para 

destaca-la e fazer com que o receptor faça associações.  

  

 Nesta análise, optamos por explorar os recursos que marcam a Amplificação, 

Personalização, Dramatização e Consonância presentes nos textos selecionados. 

 

2.4 Discurso como modo de representação 

 

 Fairclough (2003) propõe uma análise do discurso centrada em três significados: 

o acional, o representacional e o identificacional, relacionados respectivamente aos 

gêneros, discursos e estilos, bem como aos modos de agir, modos de representar e 

modos de ser. Esses três significados estão copresentes nos textos, porém, dado o 

enfoque deste artigo, limitamo-nos a analisar o significado representacional. 

 Para representar diferentes perspectivas de mundo sobre um mesmo fato ou ator 

social, autores utilizam os discursos. Segundo Fairclough, 

 
Diferentes discursos são diferentes perspectivas do mundo, associadas 

a diferentes relações que as pessoas estabelecem com o mundo, o que, 

por sua vez, depende de suas posições no mundo, de suas identidades 

pessoal e social, e das relações que elas estabelecem com outras 

pessoas. (FAIRCLOUGH, 2003, p. 124). 

  

 Dessa forma, analisar os discursos mostra quais recursos o autor utilizou para 

representar determinado fato, de acordo com suas impressões, dentro do contexto de 

produção e visão de mundo adotada.  
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 A escolha de certos termos em detrimento de outros pode indicar inclinações 

negativas ou positivas acerca do fato ou ator e contribuir para a construção de diferentes 

representações.  Além disso, as escolhas linguísticas e semióticas podem projetar 

realidades possíveis, imaginárias ou distintas do mundo real. 

 Na análise do significado representacional nos textos selecionados, observamos 

como a mídia incluiu e representou atores sociais (VAN LEEUWEN, 1997) e elementos 

do evento social ao tratar a vitória brasileira no handebol e a derrota no futebol. Essa 

inclusão está relacionada a interesses dos veículos de comunicação e aos propósitos dos 

gêneros. Ela acentua ou não aspectos críticos e emocionais nos dois eventos. 

 

3 Procedimentos metodológicos  

 

  O Brasil é reconhecido no mundo por ser o “país do futebol”, mas em que 

momento exatamente surgiu tal visão sobre o povo brasileiro? Indo além: qual é o 

motivo principal para, hoje, preferir-se o futebol a outro esporte? Nas ruas, não é tão 

difícil encontrar pessoas que possam citar o nome de pelo menos um jogador famoso, 

mas em se tratando dos chamados “esportes olímpicos”, dificilmente alguém saberá 

citar o nome de um atleta, com exceção dos mencionados pela imprensa quando estão 

em alta.  

  É evidente que a imprensa tem “culpa” no hábito de o brasileiro apenas dar foco 

ao futebol e isso se torna evidente quando analisamos de perto os canais da TV aberta, 

em especial os seus programas com foque no esporte.  

 Em junho de 2014, em época de Copa do Mundo, jornais e programas de 

variedades mostravam os detalhes do evento, desde a preparação para as partidas, até a 

vida dos jogadores, numa espécie de “reality show” constante. Poucos sabem, porém, 

que seis meses antes o Brasil disputou outro mundial, o de handebol feminino. A mídia 

se mostrou pouco preocupada com tal evento, pois, além de não ser um esporte popular 

no país em nível profissional, não parece gerar muito dinheiro pela publicidade. Todo 

anúncio na época da Copa foi voltado para o evento; as emissoras ganharam dinheiro 

com as constantes propagandas, veiculadas entre os jogos e intervalos, e as marcas 

ganharam destaque ao ligar seus slogans a um dos eventos mais populares do mundo. 

 Tendo conhecimento sobre a problemática que envolve o interesse da grande 

mídia em dar foco ao futebol em detrimento de outros esportes, o grupo escolheu 

analisar dois textos de diferentes gêneros – reportagem e crônica –, selecionados por 
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atingirem públicos diferentes e terem peculiaridades - de dois grandes portais 

responsáveis por difundir o esporte no Brasil, ambos ligados a emissoras de televisão. 

Tais portais foram escolhidos por terem retratado os dois mundiais – o de futebol e o de 

handebol – de formas distintas. O Esporte Interativo, diferentemente de outros portais e 

da imprensa como um todo, destacou o handebol – vale ressaltar que o canal tinha 

exclusividade no direito de transmissão e abusou da emoção. Já o Globo Esporte, como 

sua própria descrição diz “No globoesporte.com você encontra a melhor cobertura sobre 

o Futebol e Outros Esportes, (...)”, deu foco totalmente ao mundial de futebol. 

 Todas essas questões levantadas anteriormente nos motivaram. A escolha do 

tema e dos portais em questão é resultado do fato de termos acompanhado as duas 

competições e a forma como ambas foram retratadas pelas emissoras de televisão e seus 

respectivos sites. 

 Após a determinação das bases teóricas de análise e os textos sujeitos a ela, 

estudamos cada termo empregado na construção de frases associando-os ao contexto 

dos eventos e a provável intenção dos autores ao selecionar os discursos e representar os 

fatos. A análise qualitativa dos dados foi feita a partir dos conhecimentos construídos ao 

longo da disciplina de Leitura e Produção de Textos I, ministrada pela Prof. Dra. Maria 

Aparecida Resende Ottoni, no curso de Comunicação Social – habilitação em 

Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Foi feita também com base em três 

artigos lidos e discutidos na disciplina, a saber: “Meio ambiente: análise das notícias 

veiculadas pelo jornal da Manhã (de criciúma – SC) sobre o tema nos anos de 2004 e 

2009” (FORMENTIN et al, 2010); “Análise da representação de atores sociais na mídia 

impressa: um olhar para o significado representacional” (OTTONI, 2010);  “A 

representação discursiva do ator social Michael Jackson e de sua morte em gêneros da 

esfera jornalística” (OTTONI, 2014). 

 

4 A vitória no Mundial de Handebol pelo portal Yahoo! Esporte Interativo 

 

 Na reportagem intitulada “Brasil vence Sérvia e é campeão do Mundial 

Feminino de Handebol” veiculada no portal Yahoo! Esporte Interativo em 22 de 

dezembro de 2013, observamos materializados quatro dos valores-notícia de seleção 

que são responsáveis pela escolha dos elementos dentro do acontecimento e que devem 

ser incluídos na elaboração da notícia de acordo com Traquina (2005). São eles: 

Simplificação, Ampliação, Personalização e Dramatização. Foram analisados os 
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recursos verbais e não-verbais. Contudo, devido à problemática de direitos autorais, não 

reproduzimos as imagens para ilustrar nossa análise. 

 No título e linha fina percebe-se três dos critérios: 

o “Brasil vence a Sérvia e é campeão do Mundial Feminino de Handebol” - Brasil 

é colocado antes por ser dado como superior. Nesse caso, o Brasil venceu a 

Sérvia, não foi a Sérvia que perdeu para o Brasil (Amplificação). 

 

o “A seleção bateu as donas da casa por 22 a 20 e faturou o título da competição 

exibida só no Esporte Interativo” - Acentua o valor da vitória por ter sido sobre 

a seleção anfitriã (Dramatização). O autor do texto coloca a TV EI como a única 

a transmitir a competição para associar-se ao título (Personalização). 

 No primeiro paragrafo: 

 

o “Arena Kombank. Belgrado. Sérvia. Este foi o palco histórico do primeiro título 

mundial brasileiro no handebol feminino.” – Aqui se encontram dois dos 

critérios; ao colocar “palco histórico”, que retoma o nome do estádio, acentua o 

valor da vitória. Além de colocar que é o primeiro título mundial brasileiro no 

handebol. (Amplificação e Dramatização);  

 

o “E o Esporte Interativo tem orgulho de ter acompanhado a conquista dessa 

seleção com exclusividade” - Volta a destacar o apoio exclusivo que a emissora 

deu à competição e à seleção (Personalização); 

 

o “Entre as heroínas, destacaram-se na final Alexandra, Duda, Hannah, Fernanda 

Dara e as goleiras Babi e Mayssa” - Utiliza a expressão para elevar as jogadoras 

ao patamar de heroínas (Personalização);   

 

o “Essa foi a partida mais importante da história do handebol brasileiro” – cita 

novamente a importância histórica da conquista (Amplificação). 

 O parágrafo seguinte materializa dois critérios: 

o “Quando a Sérvia tentou a virada, Babi fez uma defesa espetacular e Fernanda 

respondeu no contra-ataque” - O termo “espetacular” constrói uma 

representação da defesa como um espetáculo (Dramatização). Logo depois se 

encontra uma imagem que ilustra a ação realizada pela jogadora do Brasil, que, 

além de Dramatização, contém também Personalização por utilizar-se da 

imagem da defesa da goleira, com expressão de sofrimento/dificuldade, 

valorizando o ato. 

 No terceiro parágrafo, há uma materialização de dois valores-notícia: 

simplificação e atenuação: 

o “A goleira da Sérvia, Risovic, estava em um bom dia e impediu uma reação 

rápida do Brasil” - antes referindo-se à goleira brasileira como espetacular, 

passa a tratar a goleira da Sérvia como em um “bom dia”, atenuando seus 

méritos em relação aos brasileiros (Simplificação). 

 

 No quarto parágrafo, a personalização e a dramatização são realizadas: 
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o “No início da segunda etapa, a eleita melhor jogadora da competição, Duda 

Amorim, conseguiu ótima roubada de bola” – as escolhas para representação do 

ator social Duda Amorim por nomeação e classificação de modo específico 

constroem uma avaliação muito positiva  do ator social, valorizando-a e 

valorizando sua “roubada de bola” como “ótima”, e materializam dois valores 

notícia: a personalização e a dramatização.   

 Logo após: 

 

o “Mas a goleira Tomasevic conseguiu uma proeza: defendeu duas cobranças 

seguidas de sete metros” – A primeira escolha classifica Tomasevic por 

funcionalização e a segunda valoriza a defesa e aponta para um subentendido 

segundo o qual a goleira não tem capacidade para tal ato, ainda que o tenha 

conquistado neste momento. (Dramatização). 

 

 Na sequência há um texto não-verbal (nova imagem retratando sofrimento da 

armadora brasileira Deonise). A legenda “muito importante” também dá destaque à 

bravura da atleta (Personalização e Dramatização). Na sequência, temos: 

 

o “As duas equipes erraram muito, e as goleiras Mayssa e Tomasevic brilharam 

debaixo das traves” – há um destaque às goleiras (Personalização e 

Dramatização).  

 No próximo parágrafo, há repetições de assuntos já citados anteriormente: 

o “além disso, belas defesas de Mayssa garantiram o título inédito do Mundial 

Feminino de Handebol para o Brasil, com um placar de 22 a 20 contra as donas 

da casa, a Sérvia” – No trecho, temos a nomeação da goleira (Personalização) , 

um reforço da importância histórica do título (Amplificação) e do fato de terem 

vencido as anfitriãs (Dramatização). 

 Nas duas últimas frases: 

o “você acompanhou toda a trajetória das meninas brasileiras só aqui no Esporte 

Interativo” e “confira as escalações dos times na final do Mundial Feminino de 

Handebol, transmitido com exclusividade pelo Esporte Interativo” – No trecho, 

há dois comentários seguidos sobre a cobertura exclusiva do Canal, colocado 

como determinante para a visualização do título e sua repercussão 

(Personalização) e há uma classificação das jogadoras como “meninas 

brasileiras”. 

 

 Observam-se diversas menções honrosas às jogadoras e à conquista do título, 

colocado como histórico. Expressões como “espetacular”, “meninas brasileiras”, 

“brilharam” e “orgulho” são usadas para criar uma imagem positiva das jogadoras, da 

seleção como um todo e também da emissora, que foi citada em três oportunidades ao 

longo da reportagem. Além disso, a exploração das exaltações e apelos emocionais 

visaram a aproximar o leitor e fazer com que este se identificasse com o contexto. 
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5 A derrota no Mundial de Futebol pelo portal globoesporte.com  

 

 A crônica esportiva de Alexandre Lozetti intitulada “Brasil sofre goleada da 

Alemanha em vexame histórico e disputará 3º lugar” foi veiculada pelo site 

globoesporte.com no dia 08 de julho de 2014, logo após a partida válida pela Copa do 

Mundo FIFA
TM

.  

Como fizemos na seção anterior, analisamos os recursos verbais e não verbais, 

atentando-nos para a realização dos valores-notícia e para a representação discursiva do 

fato e de atores sociais.  

 Desde o título e a linha fina é possível observar marcas de apelos emocionais e 

alguns dos critérios propostos por Traquina: 

 

o “Brasil sofre goleada da Alemanha em vexame histórico e disputará 3º lugar” – 

Há um destaque para o Brasil sendo derrotado e não para a Alemanha como 

campeã, além da acentuação do valor negativo da goleada (Amplificação). Há 

também a palavra “histórico” dando ênfase à derrota como algo marcante 

(Dramatização); 

 

o “Em atuação abaixo da crítica, Seleção vê baile do timaço alemão no Mineirão, 

numa tarde inesquecível, com direito a recorde de Klose”. Neste trecho, há uma 

exaltação da seleção alemã, uma representação muito positiva do desempenho 

dessa seleção, por meio das escolhas “baile” e “timaço alemão” (Amplificação e 

Dramatização) e há uma representação do desempenho do time brasileiro como 

“abaixo da crítica”; 

 

 No primeiro parágrafo: 

 

o “Tomara que o encontrem na internet (ou seja lá qual for a ferramenta que 

estarão usando no futuro) e tentem entender o que nenhuma palavra pôde 

explicar aos que estiveram no Mineirão” – Neste trecho, a derrota é representada 

como inacreditável, indescritível e dramática (Dramatização); 

 

o “ou aos 200 milhões que viram, de alguma forma, o massacre imposto por uma 

das grandes equipes daqueles tempos a um time absolutamente entregue à 

pressão e à ausência do craque Neymar.” – Aqui, há uma representação da 

derrota como sendo um “massacre” e uma associação desse resultado à ausência 

de Neymar – o que constrói uma representação de relevância para o jogador – e 

à pressão que o time estava sofrendo. Nesse sentido, percebe-se uma crítica 

implícita, segundo a qual o time não está preparado para enfrentar situações de 

pressão, o que não é esperado de uma seleção. Além disso, a escolha de 

“imposto” sugere que não havia outra saída para a seleção brasileira 

(Amplificação e Dramatização); 

 

 Na sequência, o autor continua sua exposição: 
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o “Neymar era o melhor jogador daquela geração brasileira, mas teve uma 

vértebra fraturada nas quartas de final” – Novamente, tem-se a representação de 

Neymar por nomeação e uma exaltação desse ator social como melhor da 

geração (Personalização); 

 

o “não viu o atacante, mas viu Miroslav Klose chegar a 16 gols e bater o recorde 

de Ronaldo como maior artilheiro das Copas. Viu Schweinsteiger, Khedira, 

Kroos, Özil e Müller, em exibições exuberantes.” – Há uma representação por 

nomeação de alguns jogadores e uma valorização de seus feitos 

(Personalização); 

 

o  “decretarem a maior humilhação brasileira na história do torneio, em atuação 

abaixo da mais destrutiva das críticas.” – As escolhas contribuem para uma 

representação da derrota como dramática. Há a materialização dos valores-

notícia Amplificação e Dramatização; 

 

 Logo após, há uma imagem em que uma criança chora ao lado do pai a 

“vergonha” que estava presenciando. Na legenda: “Menino chora muito e ganha um 

beijo no rosto: tristeza histórica” – apelo e Dramatização claros. 

 No parágrafo seguinte: 

 

o “Aquela Seleção disputou o Mundial sob o peso de se livrar do fantasma do 

Maracanazo.” – nesse caso, menciona-se um acontecimento antigo relembrado 

pelo novo fato (Consonância); 

 

o “O “Mineirazo” de 2014 soa como um pedido oficial de desculpas aos vice-

campeões do mundo.” – segue a memória da Copa de 50 e dramatiza a nova 

perda (Consonância e Dramatização); 

 

o “Nem se uma equipe profissional jogasse com 10 durante 90 minutos seria tão 

fragilizada.” – Ridicularização da seleção brasileira (Dramatização); 

 

 No próximo parágrafo, seguem as críticas: 

 

o “fragmentos de despreparo técnico, tático e emocional”, 

“Neymardependência”, “olhar para o lado e não achá-lo mostrou-se um fardo 

pesado demais para as limitações dos companheiros.”, “Nessa tarde histórica” 

e “Uma posição que poderia ser honrosa, mas que a Seleção tornou vexatória” 

– Elas constroem uma representação negativa da Seleção no jogo e mais uma 

vez enfatizam uma relação de dependência entre sucesso da seleção e presença 

de Neymar  (Dramatização); 

 

 Logo após, há a imagem de Fernandinho lamentando um erro agarrado às redes 

e, posteriormente, a foto do goleiro Júlio César e o zagueiro David Luiz cantando o hino 
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com a camisa de Neymar. Nas legendas, encontra-se “Fernandinho se pendura na rede 

depois de mais um gol da Alemanha: maior vexame da Copa” e “Julio César e David 

Luiz com a camisa de Neymar no hino”, respectivamente. Tratam-se de dois casos de 

Dramatização. 

 A crônica segue com: 

 

o “Os alemães ouviram o brado mais retumbante do que nunca. Com a camisa de 

Neymar nas mãos, David Luiz e Julio César cantaram a plenos pulmões. Um 

espetáculo tão bonito que até Neuer, goleiraço alemão, aplaudiu de braços 

erguidos. Dali para frente, só mesmo os europeus mereceram palmas. Vestidos 

com um uniforme que fazia referência ao Flamengo, eles demoraram mais de 

três minutos para terem a bola dominada no campo de ataque e passaram os 

outros 42 fazendo o que queriam. – há exemplos de apelo emocional ao citar o 

momento do hino e o show alemão dentro de campo (Amplificação e 

Dramatização). Há, ainda, uma valorização da atuação dos europeus e uma 

crítica ao desempenho dos brasileiros; 

 

o “Numa rara tentativa de ataque do Brasil, Bernard, 1,66m de altura, trombou 

em Neuer, 1,93m. Metáfora perfeita da diferença entre os dois lados.” – No 

trecho, há uma comparação entre a altura dos jogadores e a qualidade do futebol 

apresentado, a qual também contribui para uma representação enfraquecida do 

Brasil (Dramatização); 

 

o “As lágrimas tão polêmicas dos olhos dos jogadores brasileiros já eram vistas 

na arquibancada, nas crianças, nos adultos, numa geração que não mais 

precisaria ler sobre o Maracanazo depois de viver aquela tarde. Vaias, ofensas 

e policiais correndo para todos os lados, inibindo brigas, foram o retrato 

melancólico do fim do primeiro tempo.” – Nesse trecho, observa-se o retrato do 

choro, da tristeza e do passado histórico (Amplificação, Dramatização e 

Consonância); 

 

Na sequência, há uma outra imagem. Desta vez, o alemão Schürrle comemora o 

gol. Abaixo da imagem: “Schürrle comemora o sexto gol sobre o Brasil, enquanto Julio 

César lamenta”. A Dramatização é materializada aqui também. Em seguida, há 

exaltações ao futebol da Alemanha: 

 

o “O Mineirão reverenciou o histórico Klose” e “Schürrle ainda fez outro, o mais 

bonito da partida” – Destaque aos alemães (Personalização e Dramatização) 

 

o Após referir-se novamente ao Brasil como “humilhação sem igual”, o autor 

encerra sua crônica com “A Alemanha, que já havia jogado bola com índios, 
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cavalgado, caminhado na orla e cantado hinos dos clubes brasileiros, segue 

levando a Copa como uma "brincadeira". Pode ser que o destino dessa jovem 

geração do Brasil reserve glórias semelhantes, mas se livrar do 8 de julho de 

2014, que terminou com gritos de olé dos brasileiros para a Alemanha, será 

tarefa inglória.” – Coloca a participação da Alemanha como marcante, tanto 

pelo carisma tratado pela imprensa como no bom futebol apresentado nesse jogo 

especialmente, além de criticar, novamente, a derrota histórica (Amplificação e 

Dramatização). 

 

 Nota-se que, ao longo de todo o texto, o autor busca expressar, de acordo com 

suas impressões, o quão “ridícula”, “vergonhosa”, “vexatória” e “humilhante” foi a 

derrota do Brasil para a equipe alemã. Há a utilização de diversos termos para criar a 

imagem negativa dos brasileiros, ainda que Neymar e Thiago Silva, suspenso da partida 

e citado como “grande zagueiro”, tenham sido preservados das críticas. A emoção e 

apelo são visíveis na exploração do caráter histórico da perda do campeonato disputado 

no Brasil. 

 

6 Considerações finais 

 

 Pode-se concluir por meio deste trabalho que, apesar da diferença entre a 

veiculação de notícias sobre futebol e os demais esportes, há semelhanças na forma 

como são noticiados. O jornalista tende a enfatizar e glorificar determinada equipe e/ou 

atleta. 

 Por meio da análise, observa-se como as escolhas feitas pelos jornalistas 

evidenciam seus posicionamentos e atuam, decisivamente, na construção de diferentes 

representações dos fatos e dos atores sociais. Além disso, nos textos analisados 

identifica-se a materialização de valores-notícia, tais como a Consonância, em que fatos 

antigos são retomados e associados a novos acontecimentos, como a Copa de 50 

relembrada por também ter sido disputada no Brasil e terminar com derrota da seleção 

anfitriã. A história do esporte e o conhecimento popular permitem trazer a tona esses 

fatos antigos, pois o futebol sempre foi noticiado na mídia e assume-se que o leitor 

tenha conhecimento histórico, diferentemente dos ditos “esportes olímpicos”, cujo 

passado é, muitas vezes, esquecido. 

 No texto sobre a derrota do futebol, fica marcado o objetivo de lamentar o 

ocorrido e criticar os envolvidos, enquanto no texto sobre o título inédito no handebol o 

foco recai na representação das jogadoras como heroínas e dignas de destaque. No que 

diz respeito ao apelo emocional, os produtores dos dois textos optam pelo exagero de 
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expressões que chamam a atenção do leitor e despertam o sentimento de orgulho em 

um, vergonha no outro, e o nacionalismo característico nos dois casos. 
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