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RESUMO 

 

 O presente trabalho aborda os processos de produção nas matérias esportivas sobre 

a Copa do Mundo de 2014 da Revista Placar, que circula mensalmente em todo o Brasil. 

Através de uma análise de conteúdo, buscou-se compreender as práticas produtivas que a 

Placar usou nas suas matérias durante a cobertura da Copa do Mundo de 2014 dentro dos 

períodos pré, durante e pós. Para atingir esse objetivo, a pesquisa faz uso de revisão 

bibliográfica que reúne conceitos sobre o assunto. É feita uma análise de conteúdo de uma 

amostragem selecionada de edições da revista, seguindo as variáveis propostas. O 

resultado mostra que o conteúdo das matérias publicadas é de tom informativo, com 

reprodução de opiniões de terceiros, com preferência para o formato da grande reportagem, 

para o uso das cores nacionais nas ilustrações, e também pouca referência aos outros países 

participantes do Mundial e nenhuma presença do gênero opinativo. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Esportivo, Copa do Mundo, Revista Placar, Jornalismo 

Impresso; Processos Produtivos 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Esporte mais popular no mundo, com cerca de três bilhões de praticantes, o futebol 

desperta muita atenção entre a população, principalmente quando, de quatro em quatro 

anos, o mundo para e assiste à Copa do Mundo da FIFA. Com 20 edições realizadas desde 

1930, a Copa do Mundo reúne (no formato atual, desde 1998) 32 seleções durante um mês 

em uma pré-determinada sede. Em 2014, a honra coube pela segunda vez ao Brasil, 64 

anos depois da primeira oportunidade. 

 Para acompanhar tudo o que acontece no mundo do esporte, principalmente o 

futebol, diversas equipes de jornalistas especializados escrevem, fotografam, postam, 

filmam e gravam praticamente todos os movimentos de atletas, técnicos e dirigentes. No 

Brasil, a prática do jornalismo esportivo no futebol começou nos anos 1920 e se 

popularizou nos anos 1970, com a criação da Revista Placar. 

O objetivo geral da pesquisa é compreender os processos produtivos de Jornalismo 

que a Placar usou nas suas matérias durante a cobertura da Copa do Mundo de 2014 dentro 

dos períodos pré, durante e pós. Além desse, são objetivos específicos do trabalho 

caracterizar o jornalismo esportivo através das páginas da revista; identificar a variação de 

espaço dedicado à Copa através das edições da Placar. Assim sendo, este trabalho tende a 

responder a pergunta: sendo a Placar a maior revista de jornalismo esportivo do país e a 

Copa do Mundo o maior evento relacionado ao esporte, de que forma foi realizada a 

cobertura da competição em 2014 pelo veículo? 

 Produto da Editora Abril, a Revista Placar registra há 45 anos o futebol em suas 

páginas. Reveladora de grandes nomes do jornalismo esportivo, a revista em época de 

Copa volta todas suas atenções para a competição. Em 2014, foi um dos veículos que mais 

produziu material, do pré-Copa até a grande final, no Maracanã. 

 As justificativas para a realização deste trabalho se dão pela importância que a 

pesquisa sobre Jornalismo Esportivo, Copa do Mundo e Revista Placar têm no campo 

esportivo do país; o aprofundamento do estudo acadêmico individual no jornalismo 

esportivo, a fim de ingressar neste mercado de trabalho futuramente; e o papel social que a 

pesquisa tem, já que a Revista Placar é o maior veículo de jornalismo esportivo do Brasil e 

a Copa do Mundo o maior evento esportivo. 

 Levando em conta que o primeiro capítulo é este de introdução, temos no segundo 

capítulo uma revisão bibliográfica sobre jornalismo esportivo e seus conceitos, bem como 
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a contextualização da Copa do Mundo e da Revista Placar na história e breves exemplos de 

cobertura que o veículo fez do evento desde sua criação. Baseado nos escritos dos autores 

principais Paulo Vinícius Coelho (2004), Heródoto Barbeiro (2006) e André Ribeiro 

(2007), também com trechos de Sérgio Xavier Filho (2004) e Celso Unzelte (2009), Max 

Gheringher (2005). 

 O terceiro capítulo é referente à metodologia de pesquisa, descreve a amostragem 

de sete edições da revista dentro do período de janeiro a julho de 2014. São sete edições 

mensais, cada uma com matérias sobre a Copa. No quarto capítulo tem a análise de cada 

matéria, com a pretensão de buscar o que a revista abordou positivamente ou 

negativamente bem como suas variáveis, através da identificação de elementos como 

gênero textual das matérias, uso de cores e imagens no decorrer do texto, espaço concedido 

a cada tema ao longo das edições dentro dos temas da Copa do Mundo: obras dos estádios, 

jogadores convocados pela Seleção Brasileira, efeitos da Copa na sociedade, o pós-jogo do 

Brasil, o resumo do Mundial finalizado, o 7x1... 

 
  



 
 

2 - JORNALISMO ESPORTIVO NO FUTEBOL 

  

O primeiro fato futebolístico do Brasil data de 1895, quando os times São Paulo 

Railway e Companhia de Gás se enfrentaram em no campo do Brás, em São Paulo. Não há 

quaisquer registros escrito ou fotografado da partida. Sabe-se pelo boca-a-boca histórico 

que o jogo foi 4x2 para o primeiro time, que tinha no plantel Charles Miller, que trouxe o 

esporte da Inglaterra.  Já o primeiro registro jornalístico de futebol veio apenas no século 

seguinte, em 1901, quando a coluna Sport do Correio da Manhã do Riode Janeiro divulgou 

o resultado da partida entre os cariocas Paysandu e Rio Cricket: 1x1 (RIBEIRO, 2007, p. 

20-23). 

 O grande esporte que arrastava multidões entre o fim do século XIX e o início do 

século XX era o remo, seguido do turfe, esportes em que sempre tem um vencedor. Para a 

o repórter que fez a cobertura da primeira partida de futebol no Rio, ver o placar empatado 

gerou espanto e decepção. 

Aos poucos o futebol foi ganhando a simpatia das pessoas e da imprensa. Ribeiro 

(2007, p. 26-28) lembra que o número de matérias divulgando jogos e resultados de jogos 

foi aumentando. Publicações esportivas existiam no Brasil desde 1856, como O Atleta, 

Sportsman e A Platea Esportiva. Todas voltadas para turfe, remo e ciclismo. A primeira 

publicação que realmente deu bola para o futebol foi o jornal A Fanfulla, de 1903. Ainda 

assim, era mais voltado para a colônia italiana em São Paulo, com mais notícias do futebol 

na Itália do que no Brasil. 

Com a popularização dos Campeonatos Paulista e Carioca e times como Paulistano, 

Palestra Itália, Fluminense e Vasco da Gama, jornais como O Estado de São Paulo e 

Gazeta de Notícias de São Paulo passaram a dedicar cada vez mais espaço para o futebol 

(RIBEIRO, 2007). Com times argentinos, uruguaios e ingleses excursionado pelo Brasil e 

a primeira formação da Seleção Brasileira como notícia, páginas, colunas e em alguns 

casos, até a capa tinham como principal tema o futebol. Por volta de 1928, A Gazeta 

Esportiva, se tornou o primeiro grande caderno de esportes de um jornal brasileiro, no 

caso, A Gazeta (RIBEIRO, 2007, p. 68). 

Em 1931, surge o Jornal dos Sports, no Rio de Janeiro, o primeiro jornal exclusivo 

para o esporte. Foi também um a lutar contra o preconceito cultural. Segundo Coelho 

(2014). “Durante todo o século passado, dirigir redação esportiva queria dizer tourear a 
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realidade. Lutar contra o preconceito de que só os de menor poder aquisitivo poderiam 

tornar-se leitores desse tipo de diário”. 

Com as primeiras disputas da Copa do Mundo, o jornalismo esportivo seguiu sua 

evolução. Conforme Ribeiro (2007, p. 71-101), apesar de todos os problemas políticos, a 

emoção e a defesa da pátria se tornariam cada vez mais normais nos jornais. As 

eliminações nas Copas de 1930, 1934 e 1938 foram um exemplo disso. Nesse momento, o 

rádio se torna também um grande meio de comunicação para difundir o futebol. 

A Segunda Guerra Mundial deu uma brecada no crescimento do Jornalismo 

Esportivo impresso, exceto nos especializados. Sem Copas, as atenções voltavam para a 

cobertura dos fracassos no Campeonato Sul-Americano e a construção do Pacaembu 

(RIBEIRO, 2007 105-118), projetado inicialmente para ser o grande palco da Copa de 

1942. O Brasil concorreu com Argentina e Alemanha pela chance de ser país-sede da 

quarto edição da Copa do Mundo, mas o estouro da 2ª Guerra Mundial adiou a disputa para 

oito anos depois, em 1950 (GHERINGER, 2005, p. 8). Ao fim da década de 1940, o 

futebol voltava a ter força nos grandes jornais. A conquista do Sul-Americano de 1949, a 

escolha do Brasil como sede da Copa de 1950 e a consequente construção do Maracanã, e 

as formações de Vasco e São Paulo, os melhores times da época deram o impulso 

necessário. 

Durante a Copa do Mundo de 1950, os jornais não dedicavam seus espaços a outra 

coisa a não ser o escrete1 azul e branco. Gazeta Esportiva, Jornal dos Sports, O Globo e 

Tribuna de Imprensa, todos do Rio de Janeiro, publicavam com alegria e otimismo as 

notícias das vitórias e das goleadas do Brasil (RIBEIRO, 2007, p.131). É aí que vem o 

primeiro grande problema. Torcida e Imprensa já davam como certo o título para o Brasil. 

Mas faltou avisar o Uruguai: 

 

 
Obdúilio Varela, capitão da seleção uruguaia, resolveu dar uma volta pelas ruas 
do Rio de Janeiro. Parou em uma banca [...] e ficou furioso com a previsão [...] 
de vitória dos brasileiros. [...] A que mais incomodou foi a do diário O Mundo, 
que estampava uma foto enorme com os jogadores [...], e na legenda o título em 
oito colunas: “Estes são os campeões do mundo!”. Obdúilio comprou os 20 
exemplares disponíveis e [...] correu por outras bancas [...] para arrematar no 
total 60 exemplares. Levou todos para a concentração e [...] espalhou os jornais 
pelos banheiros do hotel. Quando os jogadores resolviam fazer suas necessidades 
encontravam nos lavatórios [...] a ordem: “Pisen y orinem em el diario (Pisem e 
urinem no jornal). (RIBEIRO, 2007, p. 132) 

                                                           
1Escrete: sm (ingl scratch) Seleção, acepção. 
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A derrota de virada para os celestes por 2x1 causou talvez a maior comoção no 

futebol nacional. 

No ano seguinte a derrota na Copa, era fundado o jornal Última Hora, que sempre 

trazia na capa o futebol como manchete (RIBEIRO, 2007, p. 137). Na mesma época, o 

Correio da Manhã fez o concurso em parceria com a Confederação Brasileira de 

Desportos (CBD) para definir qual seria o novo uniforme do Brasil a partir da Copa de 

1954, a fim de aposentar o “branco amaldiçoado”. Entre vários modelos, ganhou a camisa 

amarela com detalhes verdes (GHERINGER, 2005, p. 18). 

Com o impresso e o rádio cada vez mais imerso no mundo do futebol e o começo 

da entrada de televisão no meio, o jornalismo esportivo viu o surgimento do maior jogador 

que já pisou num campo de futebol. Pelé foi um dos principais nomes da seleção brasileira 

campeã pela primeira vez na Copa do Mundo de 1958, na Suécia. Com apenas 17 anos, o 

jogador foi convocado depois de encantar os olheiros da CBD jogando com a camisa do 

Santos. Estreou na seleção um ano antes, fazendo gol na Argentina dentro do Maracanã 

(GHERINGER, 2006, p. 18-21, 45). Nessa época, a crônica esportiva começou a fazer 

sucesso nos jornais. 

Na década de 1960, após o bicampeonato mundial do Brasil, o esquadrão imbatível 

do Santos e as disputas da Taça Brasil2 e Torneio Roberto Gomes Pedrosa3, o jornalismo 

esportivo se consolidava de vez. O surgimento do Caderno de Esportes, que mais tarde se 

tornaria o Jornal da Tarde representou esse marco. Mas as publicações esportivas seguiam 

com vida curta nos jornais. Somente na década de 1970 o “país do futebol [...] teria revista 

esportiva com vida regular” (COELHO, 2014). 

Em março de 1970, a Placar foi criada com tiragem de 250 mil exemplares. A 

revista é uma publicação da Editora Abril, de São Paulo. 

Na Copa de 1970, houve muita influência do governo militar na seleção brasileira. 

Isso gerou tensão dentro de algumas redações de jornal, como o Correio da Manhã. 

Jornalistas da publicação chegavam a torcer contra o Brasil nos jogos (RIBEIRO, 2007, p. 

                                                           
2 Taça Brasil: competição de futebol realizada entre os anos de 1959 e 1968. 
3 Torneio Roberto Gomes Pedrosa: competição de futebol realizada entre os anos de 1967 e 1970. 
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217-218), devido a não concordarem com o comando técnico de Zagallo, que substituiu 

João Saldanha4 a 90 dias do início do Mundial. 

Num mesmo momento em que a televisão entrava com pé fundo nas transmissões 

via satélite (e em cores), o impresso precisou encontrar alternativas para não cair no 

ostracismo. Jornais e revistas caíram em crise. Mesmo a recente Placar, que ficou entre 

1974 e 1978 com graves dificuldades financeiras, com sua tiragem caindo para 120 mil 

exemplares (RIBEIRO, 2007, p. 232). Os sucessivos fracassos do Brasil nas Copas 

correspondentes (Alemanha Ocidental 1974 e Argentina 1978) ajudaram muito para a 

queda do jornalismo impresso, devido ao desinteresse do público.  

 Nos anos 1980, os jornalistas esportivos passaram a ficar conhecidos pela 

versatilidade. Se tornou comum ver exímios redatores dos jornais e revistas trabalhar 

também como comentaristas na televisão, como Juca Kfouri, que acumulou as funções de 

chefe de redação de Placar, colunista da Folha de São Paulo e comentarista do Jornal da 

Globo, na emissora homônima (RIBEIRO, 2007, p 264-265). 

 Ainda se referindo a televisão, na Copa de 1986, o telespectador brasileiro 

encontrou a maior variedade de opções na TV aberta para assistir aos jogos. Os canais 

formaram pools para as transmissões do Mundial no México. SBT, Record e Bandeirantes 

se uniram e formam equipe única de narradores e comentaristas (RIBEIRO, 2007, p. 263). 

Contradição se compararmos com situação que a televisão viveu até o aquele ano, porque 

os dirigentes impediam a transmissão ao vivo dos jogos do Campeonato Brasileiro, 

alegando que isso esvaziaria os estádios. 

 A década de 1990 começou com o grande fracasso do Brasil na Copa do Mundo na 

Itália. E o jornalismo impresso foi o primeiro a sentir na pele os efeitos negativos da 

derrota para a Argentina nas oitavas de final do Mundial. Principalmente Placar: 

 

 
Além da decepção natural do torcedor com o futebol nacional, no Campeonato 
Brasileiro [sic] a final entre Bragantino e Novorizontino fez as vendas da revista 
despencarem. Os diretores da Editora Abril não perderam tempo e decidiram 
acabar com a revista (RIBEIRO, 2007, p. 268). 

 

 

                                                           
4 João Saldanha: demitido do comando técnico da Seleção Brasileira após bater de frente com o presidente da 
República, o general Emílio Médici. O presidente sugeriu a Saldanha a convocação de Dario para o ataque. O 
técnico não gostou e “mandou” o general escalar seu Ministério. 
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No lugar de Placar, a editora colocou em circulação uma revista chamada Ação. 

Mesmo assim, a revista anterior dava sinais de vida com a publicação de especiais. Ação 

ficou em circulação até meados de 1991, quando Placar retornou à regularidade, com 

edições mensais. 

Outro grande fato do jornalismo esportivo dos anos 1990 foi a entrevista que Pelé 

concedeu para a Playboy, em 1993. O rei do futebol detonou de cabo a rabo a cartolagem 

brasileira nas várias respostas dadas a Kfouri.  

Ainda nesta década, houve a fase “Futebol, Sexo e Rock & Roll” de Placar, e a 

criação da coluna Painel FC, da Folha de S.Paulo e semelhante ao Painel, do mesmo 

jornal e que fala de política. (RIBEIRO, 2007, p. 283). Tudo isso logo após a conquista do 

tetracampeonato mundial do Brasil, na Copa de 1994. 

A passagem do milênio ficou marcada pelos escândalos de corrupção no futebol 

brasileiros A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da CBF/Nike e a CPI do Futebol 

tiveram ampla cobertura da Folha de S.Paulo no ano 2000 (RIBEIRO, 2007, p. 296). 

Ambas as CPI’s ficaram instaladas por mais de dois anos, até pouco antes da Copa do 

Mundo no Japão e na Coreia do Sul, na qual o Brasil faturou o pentacampeonato. Nesse 

meio tempo, em 2001, ocorreu o encerramento das atividades da Gazeta Esportiva, na 

versão impressa (RIBEIRO, 2007, p. 302), passando a ficar apenas na versão online, que 

começava a ganhar força nessa época. 

Na década atual, vimos o jornalismo com suas ramificações integradas entre si. 

Televisão, rádio e impresso podem se resumir apenas na internet. Mas todas sempre 

andando juntas. Pode-se dizer que o grande representante dessa era do jornalismo esportivo 

é o Globo Esporte, no ar na TV desde 1978 e na web com o maior portal de esportes do 

país desde 2005, o Globoesporte.com. Ainda dá para destacar na rede, os portais Uol 

Esporte e o Terra Esportes, ambos desde 1999. 

 

 

 

2.1 - Conceitos e práticas do jornalismo esportivo  

  

Não é simples fazer jornalismo esportivo. É preciso ter muito estofo teórico para 

trabalhar com tranquilidade e propriedade na prática. Conforme Silveira (2015), 
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[...] o jornalismo esportivo requer conhecimento e criatividade, bem como 
desprendimento e dedicação. O jornalista esportivo precisa estar disposto a 
checar e ‘rechecar’ as informações, buscando sempre a veracidade no que será 
publicado (SILVEIRA, 2015, p. 82).  

 

 

Segundo Barbeiro e Rangel (2006, p. 25), o mais comum de acontecer na falta 

desse conhecimento é do profissional se deixar levar pela euforia e publicar uma notícia 

apenas pela instantaneidade do fato, sem apurá-lo, e cometer um erro, levando isso à falta 

de credibilidade do veículo. Sobre os conceitos teóricos, Silveira (2015) diz que, depois de 

identificarmos que o jornalismo esportivo se enquadra nas definições de jornalismo e do 

que é notícia, é necessário buscar conceituar e trabalhar com a atividade daqueles que se 

dedicam a essa área. 

Ainda segundo a autora, o esporte é mais do que só a sua prática. Não apenas se 

pratica esporte, mas também se acompanha e distrai o público. Contudo, mais do que 

entretenimento, o torcedor busca cada vez mais informações a respeito do que ele gosta. 

Quanto a questão dos termos técnicos, a autora destaca que 

 

  
[...] é o jornalista o responsável por “traduzi-los” ao receptor. A veracidade das 
informações, entretanto, deve ser respeitada, e o jornalista não deve ceder a 
pressão dos torcedores. É comum os dirigentes utilizarem a imprensa para 
divulgar informações positivas a respeito do clube que comandam ou mesmo a 
favor de si próprios, visando uma futura carreira política. Por falar em dirigentes, 
eles são uma fonte que ajudarão na realização da matéria. Para ser jornalista 
esportivo, é necessário seguir a ética da profissão, mantendo uma relação cordial 
com as fontes. Ao contrário do que muitos possam pensar, tratar sobre um 
assunto que a grande maioria da população conhece, torna-se ainda mais 
complicado (SILVEIRA, 2015, p 83).  

 

 

Sobre o clubismo e o patriotismo, Silveira (2015, p. 83) conclui que, lidar com 

paixão, não é algo só positivo. No momento em que o jornalista publica sua matéria, ele 

agrada alguns e desagrada a outros. A veracidade das informações, entretanto, deve ser 

respeitada, e o jornalista não deve ceder a pressão. E Isso não vem só por parte de quem lê, 

mas de quem produz a notícia. O jornalista deve saber deixar o seu torcedor de lado, e ser o 

mais imparcial possível. 
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Quanto à emoção, Barbeiro e Rangel (2006, p. 45), lembram que o esporte em si já 

tem sua parcela de entusiasmo. Transformar qualquer ato, como um passe lateral em uma 

jogada narrada como se fosse gol em final é exagero. 

 

 

2.2 - Ética no jornalismo esportivo  

 

Um dos princípios básicos que o profissional jornalista (e qualquer outro em 

qualquer profissão) deve seguir é o da ética. Ela é o caminho pavimentado para o trabalho 

transcorrer de uma maneira que não afete as pessoas negativamente ou não prejudique a si 

próprio. Dentro do esporte, a ética tem um papel muito forte. Seguir as regras da 

modalidade e respeitar a arbitragem é o mais simples ato de boa conduta que um jogador 

pode fazer.  

Para o jornalista, não é diferente. O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros foi 

criado em 1985 (e atualizado em 2007) para ser o balizador do profissional. No jornalismo 

esportivo, ele ganha um tom muito especial, pois os objetos de trabalho que a editoria usa 

(times, federações, atletas, dirigentes, árbitros, etc.) fazem parte de um jogo em que 

existem interesses particulares que às vezes passam por cima da conduta normal. 

Barbeiro e Rangel (2006, p. 114-117) sugerem algumas regras de ética, como não 

dar privilégios para um ou outro atleta e ser imparcial e justo com todos; não usar de 

sensacionalismo na hora de divulgar, pois todas as notícias são o que são com seus fatos; 

sempre duvidar do que lhe é contado, mesmo se for de uma fonte confiável; e nunca se 

submeter às promessas de dirigentes para ganhar supostas regalias, ao contrário, denunciar 

essas atitudes. Acima de tudo, há de se deixar claro que a ética não é um ditadora, mas uma 

conselheira que vai lhe ajudar a lidar com as saias justas do trabalho. O jornalista passa por 

várias delas durante um dia. A opção de aceitar ou rejeitar o que lhe é oferecido vai da 

consciência do profissional. A punição não virá na forma material (pelo menos no início), 

mas será na forma social e, pior, na forma íntima, através da construção do caráter do 

indivíduo. 

 

 

 

 



 
 

2.3 - A crônica esportiva 

 

Grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro provêm da crônica. Nelson 

Rodrigues, Mário Filho, Armando Nogueira, João Saldanha são alguns exemplos. Todos 

eles começaram a escrever crônicas esportivas por volta dos anos 1950, coincidindo com o 

início do domínio do Brasil no futebol. 

Segundo Costa, Ferreira Neto e Soares (2015, p. 20), o desenvolvimento do esporte 

fez a imprensa mudar o olhar e a maneira de trabalhar a formação profissional da área. A 

editoria de esportes, antes considerado um emprego para iniciantes, mudou o conceito 

acerca do esporte e reescreveu o perfil do jornalista esportivo, que além de saber regras, 

devia conhecer “história, personagens, fatos, evolução nos tempos, implicação cultural e 

social” (COSTA, 2001, p. 31, apud. COSTA; et. al., 2015, p. 20). 

O autor diz que a fase de crescimento da crônica se relaciona com o aumento dos 

interessados em esporte, e isso, consequentemente, se deve ao desenvolvimento do esporte. 

O futebol, que aos poucos caía no gosto popular e passava a movimentar os populares, 

deixando o turfe e as regatas em segundo plano, formou cronistas e público. 

Ainda conforme Costa, Ferreira Neto e Soares (2015, p. 23), da mesma forma que a 

crônica fala do ficcional e o não ficcional, ela também fica entre o literário e o jornalístico. 

“Pensamos que a crônica esportiva pese mais para o lado jornalístico, analisando os fatos 

recorrentes, porém com o adicional da liberdade do cronista em transformar a notícia”. 

Para o autor, 

 

  
A crônica possibilita ao autor abordar diversos assuntos num mesmo texto que 
lhe permitam, ao final, amarrar as matérias que escolheu. [...] A liberdade de 
escrita na construção da crônica é tão grande que também a falta de assunto pode 
levar à transformação do autor em personagem, atitude chamada de persona 
literária (POLETTO, 2003, apud. COSTA; FERREIRA NETO; SOARES, 2015, 
p. 26). 

 

 

O futebol trouxe uma nova forma de escrever, novas considerações de construção 

da crônica no Brasil, tornou o gênero popular e incentivou um novo tipo de 

profissionalização dos envolvidos no jornalismo esportivo. O autor segue dizendo que 
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[...] o fato de a crônica esportiva no Brasil se fazer mais jornalística que poética 
se dá pela interpretação condicionada pelas experiências do narrador, 
influenciada pelas estruturas linguísticas utilizadas que foram incorporadas e 
desenvolvidas durante o processo de construção da crônica esportiva. Essa 
característica pessoal influencia sobremaneira a construção opinativa presente na 
crônica brasileira, caracterizando-a e diferenciando-a de outras formas de escrita 
(COSTA, FERREIRA NETO E SOARES, 2015, p. 26). 

 

 

Conforme Padeiro (2015, p. 01), são duas as formas de se fazer crônica esportiva 

no Brasil: a noticiosa, de análise do jogo, e que é mais frequente nos jornais atualmente, e a 

poética e menos realista, que ainda é utilizada, só que em menor escala. Dentre estas duas, 

o estilo preferido dos profissionais da crônica esportiva nacional de hoje é o informativo, 

noticioso. No jornalismo esportivo atual, o maior desafio que um profissional pode ter é 

distinguir o que é informação e o que é opinião. A distinção e o limite entre informar e 

opinar são questões preponderantes no jornalismo esportivo. Ao informar, apregoa-se a 

busca por uma pretensa imparcialidade, e é necessário ouvir diversos lados para entender 

do assunto. 

O comportamento, porém, não invalida o tratamento da notícia por meio da opinião 

e do subjetivismo. A escolha da pauta e do entrevistado e a tradução em palavras, imagens 

ou áudio já sofrem influência da formação social, profissional e cultural do mediador. 

Conforme o autor, a raiz dessa discussão remete ao início do século XX, quando 

representantes das classes mais altas da sociedade ocupavam o jornalismo esportivo 

interessados em determinados eventos. Fonseca (1981) pontua que, devido à participação 

de uma espécie de elite no jornalismo esportivo, o texto era eminentemente opinativo e 

influenciado pela literatura da época (FONSECA, 1981, apud. PADEIRO, 2015, p. 02). 

Na década de 1920, antes mesmo de o futebol ter sido profissionalizado no Brasil, 

já houve um debate sobre a função e as diretrizes do jornalismo esportivo. Conforme 

Padeiro (2015, p. 02), naquele momento, ganhava espaço a cobertura do futebol no jornal 

Crítica, de propriedade da família Rodrigues, em que as crônicas sensacionalistas eram 

valorizadas. 

Se nessa época já havia uma discussão acerca das funções que o jornalismo 

esportivo pode exercer, com certeza isso ajudou a construir as definições atuais da editoria 

de Esporte. Ela tem a responsabilidade de dar a informação completa e de formar a opinião 

do público. Segundo Padeiro (2015, p. 04), a atenção do público depende da quantidade e 

da qualidade da informação transmitida. Insere-se nesse contexto a especialização do 
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jornalista, que ocorreu concomitante à evolução do noticiário esportivo durante o século 

passado. O maior conhecimento do comunicador em relação à modalidade na qual transita 

leva a uma tendência de análise e de crítica. Para um amante de esportes, trabalhar com 

jornalismo esportivo pode ser um prazer sem dimensão. Fazer o que mais gosta na carreira 

que escolheu é unir o útil ao agradável. O trabalho parece fluir com mais naturalidade. 

Segundo Unzelte (2009, p.1-15), o jornalista esportivo para trabalhar bem nessa 

área tem que gostar, além da própria profissão, de algum esporte, e também de algum time. 

Mas que não é preciso esconder isso. Para ser profissional basta ser coerente e colocar a 

razão acima de tudo, que o clubismo não interferirá na qualidade do trabalho. O 

profissional precisa ter uma grande habilidade para usar o esporte como ferramenta para 

chamar a atenção do leitor ou espectador. Uma boa fonte de dados também ajuda nesse 

processo. O autor ainda destaca que o processo de produção para fazer jornalismo 

esportivo é o mesmo usado pelas outras editorias: pauta, apuração e redação (p. 17). 

 Dentro do jornalismo esportivo, existem diversas ramificações (modalidades 

esportivas) de trabalho. E o jornalista tem o direito de se especializar em qualquer uma 

delas. Por outro lado, o profissional precisa estar preparado para trabalhar fora de seu 

esporte preferido quando chamado (UNZELTE, 2009, p. 94-95). Dessa forma, não tem 

como ignorar completamente um ou outro esporte em detrimento de outro. 

Quanto às questões éticas, Unzelte (2009, p. 104-107) coloca que o jornalista tem 

que saber separar as amizades pessoais das profissionais. Nem toda fonte de informação dá 

para considerar como amiga de si. E que a relação entre jornalista e fonte se dá através da 

troca de conhecimento e informações. O autor ainda esclarece que a fonte deve ser 

respeitada quanto a seus pedidos de não ter o nome revelado ou até mesmo a informação, o 

famoso “falar em off” (p.107-109). 

E dentro desse assunto, o que ocorre de mais prejudicial ao jornalismo esportivo é a 

miscelânea de informação e opinião, cujo ensejo esteja na simpatia do comentarista, 

narrador, apresentador ou repórter por um dos protagonistas na competição. Padeiro (2015, 

p. 05) cita alguns casos simples no Brasil, como o patriotismo de Galvão Bueno, as 

provocações de Milton Neves e os ‘corintianismos’ do ex-jogador Neto e do jornalista 

Chico Lang. 

Considerando que o turbilhão de vídeos, fotos e entrevistas dos protagonistas da 

partida e as análises de especialistas, divulgados pela televisão, rádio e internet, esgotam a 

cobertura objetiva horas depois do evento esportivo, os meios impressos optaram por 
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oferecer, no dia seguinte, uma opinião pessoal ou uma crônica de um observador externo 

ao mundo do jornalismo esportivo, muitas vezes oriundo de diferentes áreas do 

conhecimento. Nos jornais grandes isso já é praticamente comum, mas no meio disso 

sobrevivem os jornais menores, mais precisamente os interioranos. Muitos deles circulam 

em municípios onde a internet ainda não é a principal fonte de informação. Nesses casos, 

vale muito fazer a cobertura objetiva no meio impresso, que geralmente circula só nas 

terças-feiras, pois não há pessoal suficiente para fazer plantão no fim de semana. Unzelte 

(2009, p. 109-111) ainda questiona a presença da publicidade no meio do jornalismo 

esportivo, com jornalistas fazendo merchandising, deixando aberta a possibilidade que 

qualquer um assumir um lado na história, mesmo que sua opinião seja contrária.  Sobre o 

presente e o futuro do jornalista esportivo, o autor (p. 131-132) diz que a rotatividade 

profissional hoje é muito maior do que antigamente, na mesma medida que as 

oportunidades de trabalho aumentaram. Por um lado isso é bom, faz com que o profissional 

adquira experiência em várias áreas. Por outro, o ruim é que o jornalista não fixa raízes em 

nenhum veículo, e estabelece poucos contatos. Unzelte (2009, p. 134) aponta para o fato 

das redações reduzirem cada vez mais, e o trabalho freelancer ganhar cada vez mais 

visibilidade. 

 

 

 

2.4 - Coberturas de jornalismo esportivo 

 

 Em 2008, os olhos do mundo se voltavam principalmente para a China, mais 

precisamente Pequim, pois lá se realizava mais uma edição dos Jogos Olímpicos. Um 

pouco antes, na Áustria e na Suíça, se realizou uma edição da Eurocopa de Futebol.  Dois 

grandes eventos com igual cobertura jornalística. Na época, houve cobertura nacional dos 

dois eventos, principalmente do primeiro, que fez com que muitos brasileiros trocassem o 

dia pela noite para acompanhar as disputas das modalidades. Uma das que mais teve 

destaque foi o futebol, na qual nas duas categorias (masculino e feminino), o Brasil era 

favorito, mas frustrou: bronze com os homens e prata com as mulheres. Canais de TV e de 

rádio dedicaram boa parte de sua grade para a repercussão desses e de muitos outros fatos, 

como o ouro do nadador César Cielo e do time feminino de vôlei, na forma de programas 

de debate. Esses canais de televisão e rádio sempre apresentam programas de debate e 
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mesas redondas sobre futebol. Seguindo o exemplo, os veículos impressos e a Internet 

perpetuam a padronização da notícia e das transmissões esportivas. Maluly (2015, p. 10) 

propôs na época citada que fosse feita a substituição desses programas por transmissões de 

diversas modalidades, muitas de baixo custo, como o tênis de mesa e as de luta. Do mesmo 

modo, a cada dia uma modalidade integraria as páginas dos cadernos impressos de esporte. 

Quanto à Internet, o autor aponta com a possibilidade da transmissão ao vivo das diversas 

competições sendo feitas também pelos atletas, clubes e federações, que, além de 

arrecadar, divulgariam as diversas modalidades. 

Maluly (2015, p. 11), diz ainda que as transmissões esportivas necessitam de 

programação diversificada, com o público sendo privilegiado pelo contato com os mais 

variados esportes e com a atividade física. O mesmo se diz do jornalismo impresso, ao 

implantar uma política editorial que equilibre os cadernos de esportes, atualmente quase 

exclusivos ao futebol. 

O autor ainda questiona o modo de se reproduzir o modelo de cobertura esportiva 

nas faculdades de jornalismo: 

 

 
O conteúdo dos noticiários produzidos por universitários se limita à publicação 
dos resultados das competições e, quando possível, principalmente no rádio, aos 
comentários e entrevistas sobre os assuntos já divulgados e de interesse da 
grande imprensa. Alunos e professores reforçam o padrão estabelecido, sem se 
preocupar em estabelecer um debate sobre a atual situação e o destino do esporte 
e da atividade física no Brasil. Cabe aos jornalistas que trabalham nas empresas e 
nas universidades modificarem o atual quadro, com a introdução de novas pautas 
que possam ir além do futebol (MALULY, 2015, p. 11). 

 

 

O autor finaliza concluindo que se torna essencial para o jornalista esportivo 

perceber que existem adeptos dos variados esportes, assim como as pessoas cansam dos 

mesmos assuntos. “Ao explorar o universo do desporto e da atividade física, o campo de 

trabalho aumenta, possibilitando o surgimento de especializações e de novos veículos, 

programas e jornais. Das derrotas e das vitórias, resultam as lições para o jornalismo 

promover o debate público em benefício da população brasileira” (MALULY, 2015, p. 11). 

 

 

 

 



 
 

2.5 - Futebol e cultura brasileira 

 

O futebol e a cultura brasileira são duas coisas que, no passar do tempo se atrelaram 

uma a outra. É uma questão histórica. Se a música popular, o carnaval e o futebol podem 

parecer ao leigo apenas objetos de prazer e de folia, no Brasil e para os brasileiros, eles 

estão muito além das aparências. Estão, na verdade, na essência do seu povo. Caldas 

(1997, p. 76) destaca, por outro lado, que é certo e sabido que o país não possui tradição 

nas competições esportivas, a não ser no futebol. “A explicação para isso vem de longe e 

data ainda do século XIX quando, em 1882, Rui Barbosa, chefe da Comissão Nacional de 

Ensino tenta, sem sucesso, introduzir a educação física no currículo das escolas primárias”. 

A partir daí, esta atividade ficaria a mercê de alguns imigrantes europeus que lá chegavam 

e da voluntariedade de um reduzido número de brasileiros que havia estudado na Europa e 

adquirido o hábito de praticar esportes. Foi assim, por exemplo, que apareceu o futebol no 

Brasil em 1894.  

No início, mas por pouco tempo, o futebol ficaria restrito aos jovens da elite de São 

Paulo e do Rio de Janeiro. Os colégios que podiam importar material esportivo como o 

Anglo-Brasileiro, os Colégios Militares e o Alfredo Gomes, logo incorporaram o futebol 

nas atividades físicas dos seus alunos (CALDAS, 1997, p 76-77). 

Mas, se no início o futebol no Brasil teve um caráter elitista, os motivos o 

justificam. É preciso ver que os ingleses, introdutores desse esporte naquele país, 

integravam a elite da sociedade paulistana e carioca, segundo Caldas (1997, p. 77). Só eles 

e os brasileiros ricos, tinham acesso ao futebol. Esta foi uma das características do futebol 

brasileiro até início dos anos 1940. Apesar da evidente popularização desse esporte, boa 

parte da elite burguesa não aceitava subordinados nem negros no seu time. A própria classe 

dirigente do futebol estimulava a discriminação social e racial. Assim, a grande maioria 

dos jogadores era formada por universitários 

Caldas (1997, p. 77) destaca ainda que o futebol no Rio de Janeiro já se dirigia para 

zonas menos nobres da cidade, como na zona norte, onde a população era proletária e de 

baixas classes da classe média. Origina-se daí todo o processo de democratização do 

futebol brasileiro e sua popularização. Um movimento de muitas batalhas e pelejas 

políticas entre administradoras de clubes e jogadores. 

Daqui para frente, o futebol já não era mais aquele esporte que só as elites podiam 

praticar. Nas ruas, nos espaços vazios da periferia e na várzea, os jovens que não 



22 
 

pertenciam à elite econômica começavam a improvisar suas partidas de futebol, que mais 

tarde seriam chamadas popularmente de “peladas”. É aqui que nasce a expressão. Segundo 

Caldas (1997, p. 78), nem sempre a bola era de couro. “Muitas vezes era de meia e corda 

ou de borracha, mas sempre atraindo jovens que se habituavam a jogar e um público 

disposto a se divertir assistindo a pelada”. Pode-se dizer que o nome “pelada” está 

diretamente ligado à popularização desse esporte no país. Inclusive, estando incorporada à 

cultura futebolística do torcedor brasileiro. O autor explica que a pelada nada mais é que 

uma partida cuja principal característica é a desorganização tática e técnica dos jogadores 

em campo. Não é necessário que haja vinte e dois jogadores. O jogo se realiza com 

qualquer número, desde que igualmente para cada time. Não há necessariamente árbitro 

nem bandeirinha, mas as regras do futebol devem ser rigorosamente respeitadas pelos 

jogadores. 

Mas como nada é perfeito, no jogo pode haver confusão, que pode não chegar ao 

fim. Como os que só terminam por um acordo entre os times ou quando os jogadores 

chegarem à exaustão. Tudo recomeça no dia seguinte, seja na várzea, na praia, na periferia 

ou em qualquer espaço vazio com marcas improvisadas. Segundo Caldas (1997, p. 78), a 

expressão “pelada”, por outro lado, tem muito a ver com uma cultura da pobreza dos 

jovens da periferia no Brasil.. Seu tempo se limita, eventualmente, à escola e não futebol. 

Por não terem dinheiro para comprar material esportivo, eles costumam jogar descalços e 

sem camisa. Explica-se por que: eles não devem estragar seus sapatos ou tênis jogando 

futebol, muito menos suar a camisa. 

Quanto à importância desta categoria de futebol no Brasil, Caldas (1997, p. 80-81) 

alguns nomes que começaram bem por baixo no esporte são Garrincha, Zizinho, Pelé, 

Sócrates, Didi e Romário. Mesmo com toda a modernização, as peladas mantêm a mesma 

importância. É na várzea que os olheiros vão à procura de novos talentos. E dada a 

importância e o desenvolvimento desse esporte no Brasil, há hoje toda uma infraestrutura 

destinada a preparação de jogadores. Os clubes possuem verdadeiros laboratórios por onde 

passa o atleta. 

De toda a cultura que o futebol brasileiro tem como folclore, a imagem que o 

esporte tem é muito positiva. Sempre vai atrair olhares e curiosidades das pessoas. O 

estouro da várzea ocorre na década de 1940, momento em que o Brasil se preparava para 

receber a Copa do Mundo de 1950. O primeiro mega evento esportivo que o país recebeu 

na história. Olhando hoje, parece que aquela Copa foi feita na pressa, ainda mais se 
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compararmos a organização daquela época com as atuais. Mas para o povo, pouco ou nada 

importou se o Maracanã ficou com tijolos e sacos de cimento expostos nas arquibancadas 

ou andaimes erguidos na entrada. Essa era justamente a essência do futebol no mais remoto 

campinho. O tempo passou, a várzea seguiu em frente revelando craques, mas parece que a 

essência do torcedor se perdeu no meio do caminho. No acompanhamento da organização 

da Copa do Mundo 2014, a expressão mais usada foi o “Padrão FIFA”. Tudo o que 

envolveu a Copa deveria se encaixar neste padrão. O torcedor, um tanto mais crítico e 

atento do que aquele de 64 anos atrás embarcou nesta e se tornou um grande fiscal da 

organização da Copa. Isso que aconteceu no ano passado dá para se dizer que é uma coisa 

inédita: o torcedor deixou de ser apenas um amante do futebol para ter uma visão mais 

crítica do mesmo, não só pelos resultados de jogo, mas pelo que envolve o extracampo. 

Mas, e no meio disso tudo, onde fica o jornalismo? 

 

 

 

2.6 - Os mega eventos esportivos 

 

Todo e qualquer mega evento esportivo vai atrair olhares de, além da mídia, dois 

tipos de público: pessoas interassadas e amantes do esporte em disputa, e pessoas que 

acompanham apenas por curiosidade. A tarefa do jornalismo no meio disso tudo é a de 

conseguir extrair o máximo de informação e de entretenimento para dar a eles a 

possibilidade de tirar suas próprias conclusões, como no caso de uma Copa do Mundo, de 

quem será campeão, zebra ou artilheiro. Sempre foi comum na história os megaeventos 

chamarem a atenção, sobretudo os esportivos. Desde as Olimpíadas da era antiga passando 

pelas da era moderna, todos querem saber o que se passa nas competições, e o melhor meio 

para isso é a comunicação.  

 

 
[...] na sociedade atual, que está estruturada na troca de informações e 
conhecimento, a comunicação virou elemento estratégico e está cada vez mais se 
especializando. A comunicação esportiva surge para dar conta das demandas 
existentes para a área comunicacional dentro do mundo desportivo (CAMPOS, 
2015, p. 12-13). 
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Segundo Bozzetto (2015, p. 05), há uma tendência, em geral, de refletir sobre a 

natureza dos acontecimentos públicos sob a ótica de sua relação com a mídia. Embora se 

saiba que o papel da mídia é um dos elementos importantes dos acontecimentos, entende-

se que não é o único. A recepção dos acontecimentos no âmbito social, as operações e 

práticas de discussão e debates que engendra e seus desdobramentos em ações e reações na 

esfera pública, são parte intrínseca do fenômeno acontecido. 

Enquanto o fato situa-se, enclausurado, em um determinado tempo-espaço, o 

acontecimento transborda em ambos os sentidos, espaço e tempo: “Espacialmente porque o 

acontecimento estende-se a lugares muito distantes ao ocorrido e, temporalmente, porque o 

acontecimento expande-se na reconstituição do passado e futuro” (AGUIAR E BARONI, 

2009, apud. BOZZETTO, 2015, p. 05). 

Qualquer partida de qualquer esporte em qualquer lugar do mundo pode ser 

acompanhada em tempo real por uma plateia planetária. Por isso, Campos (2015, p. 13) diz 

que a instrumentalização das ferramentas comunicacionais ganha uma nova faceta, mais 

sofisticada, pois poderá levar em conta o contexto em que se dará a comunicação e a 

responsabilidade na forma como o esporte será comunicado seja na propaganda, na 

publicidade ou nas ações de relações públicas. 

No que diz respeito ao jornalismo, todo fato social é um acontecimento em 

potencial para a mídia e toda a notícia é um acontecimento em potencial para a sociedade. 

Quando diz que o sistema auto-organizador impõe seu determinismo sobre o 

acontecimento do ecossistema na construção da notícia. Conforme Alsina (2009, apud. 

BOZZETTO, 2015, p. 06), a notícia é produto da mediação da instituição comunicativa. 

Ou seja, a mídia vai enquadrar os acontecimentos e assim ela expressará a valorização do 

fato. 

A partir dessa definição, estabelece os seguintes elementos como sendo essenciais 

para os processos produtivos e para o acontecimento, conforme Alsina (2009, apud. 

BOZZETTO, 2015, p. 06): a variação do ecossistema, a comunicabilidade do fato e a 

implicação dos sujeitos. Um acontecimento que dure excessivamente no tempo perderá sua 

categoria de acontecimento. O acontecimento tem uma data de validade, porque a variação, 

com o passar do tempo, transforma-se no que é normal. A espetaculosidade, outra 

característica da variação, é de extrema importância nesse estudo. Um acontecimento é 

algo extraordinário, ou seja, é um fato que vai além do ordinário. Uma variação pressupõe 
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uma ruptura da normalidade, e enquanto maior for essa ruptura, mais espetacular será o 

acontecimento. 

A imprevisão também é um elemento fundamental, pois a variação do ecossistema 

pode ser prevista ou imprevista. No caso da Copa, ninguém sabe qual seleção será a 

campeã. Quanto a comunicabilidade dos fatos, Para Alsina (2009, apud. BOZZETTO, 

2015, p. 07), o acontecimento precisa ser percebido, mas quando se trata de acontecimento 

jornalístico, sua comunicabilidade é condição necessária, principalmente, se entender-se o 

acontecimento jornalístico como fato social. 

Bozzetto (2015, p. 07) destaca que questões que envolvem a criação do 

acontecimento-notícia pela mídia ajudam no entendimento do papel midiático na 

construção dos acontecimentos jornalísticos. A mídia confere-lhes publicidade, 

construindo assim, por definição, o acontecimento-notícia. A forma espetacular de 

comunicação, do acontecimento-notícia, parece ser consubstancial com o sistema da mídia.  

O entendimento que seguimos é que o jornalismo esportivo precisa ampliar não só 

a sua pauta como a visão do que vem a ser o esporte, dentro dessa nova comunicação 

esportiva. Campos (2015, p. 13) destaca que, com os megaeventos esportivos, o jornalismo 

esportivo é muito mais que fazer cobertura dos esportes no seu momento de realização das 

partidas e torneios. Isso precisa ser revisto nas pautas da área, sob risco de um maior 

enfraquecimento do mundo jornalístico ante aos interesses do entretenimento e do 

marketing, atualmente bastante avançados e convergentes na área de comunicação.  

Alsina (2009, apud. BOZZETTO, 2015, p.08) completa falando da importância 

dada ao momento em que cada um vive um acontecimento, vai depender da implicação de 

cada sujeito, pronto ou não para o entendimento e conceituação do acontecimento 

jornalístico. 

E segundo Campos (2015. p. 13-14), com a realização da Copa do Mundo de 2014 

e do agendamento dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o jornalismo está na berlinda. É dever 

dos comunicadores sociais e das empresas onde eles trabalham se preparar para fazer seu 

papel. Cabe ao jornalismo esportivo pensar uma nova pauta e também uma nova forma de 

atuação para a cobertura midiática dos esportes no Brasil, privilegiando a complexidade 

envolvendo o tema, os agentes e os contextos em que o esporte se insere na vida do 

brasileiro. 

  



 
 

3 - METODOLOGIA 

 

 O objetivo desta pesquisa é compreender as práticas de produção da cobertura 

referente à Copa do Mundo de 2014 publicadas nas edições da Revista Placar. Para tanto, 

é feita uma análise de conteúdo sobre sete edições da revista seguindo determinadas 

variáveis observadas durante a determinação da amostragem. A respeito da análise de 

conteúdo aplicada, Bardin (1977) afirma que: 

 

 
“A análise de conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é um método 
muito empírico, dependente do tipo de ‘fala’ a que se dedica e do tipo de 
interpretação que se pretende como objetivo. Não existe o pronto-a-vestir em 
análise de conteúdo, mas somente algumas regras de base, por vezes, 
dificilmente transponíveis. A técnica de análise de conteúdo adequada ao 
domínio e ao objetivo pretendidos, tem que ser reinventada a cada momento, 
exceto para usos simples e generalizados, como é o caso do escrutínio próximo 
da decodificação e de respostas a perguntas abertas de questionários cujo 
conteúdo é avaliado rapidamente por temas.” (BARDIN, 1977) 

 

 

A análise de conteúdo, como um conjunto de técnicas de análise da comunicação, 

apesar de poder ser considerada como um instrumento de análise é marcada por uma 

diversidade de formas e é adaptável a um campo de aplicação muito vasto, no caso aqui, o 

jornalismo esportivo. A análise de conteúdo pode ser uma análise dos “significados”, (os 

acontecimentos e personagens da Copa do Mundo em si), ou uma análise de 

“significantes”. De acordo com a autora, a análise de conteúdo é definida como: 

 

 
“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 
destas mensagens.” (BARDIN, 1977) 
 

 

Aqui será usada a primeira opção de análise, a dos significados, pois é ela que nos 

oferece os assuntos relacionados à Copa do Mundo. A outra opção será dispensada, pois 

entra em uma questão mais técnica. Mas antes de tudo, uma breve linha do tempo da 

Placar, bem como seu histórico de cobertura das Copas. 



 
 

3.1 - Objeto de estudo: Revista Placar 

 

A história da Revista Placar é parte também da história do futebol brasileiro. A 

revista começou a circular pelo território brasileiro em março de 1970 trazendo como 

principal assunto a Copa do Mundo de 1970 no México (XAVIER, 2004) e o conturbado 

momento político em que a seleção brasileira estava, com troca de técnico, cheia de 

incertezas a cerca de seu desempenho no campo. Tudo mudaria da água para o vinho até a 

edição 15, a que trouxe os detalhes do tricampeonato: “O Caneco é de Vocês”. 

Diferente dos jornais da época, Placar adentrava a fundo no assunto futebol. 

“Algumas características eram inéditas na imprensa esportiva brasileira. Fotos 

espetaculares, coloridas, arrojadas. Placar não se limitava a contar o jogo como fazia a 

imprensa escrita”. (XAVIER, 2004) 

Durante a década de 1970, o principal foco da revista era nas matérias de bastidores 

e na Loteria Esportiva, grande sucesso da época, e que mais tarde seria o alvo do maior 

trabalho jornalístico que a Placar já fez. 

Em 1980, Placar passou pela primeira mudança gráfica, com as cores não se 

limitando apenas à capa. E foi dentro desse layout que Placar se consagrou como o maior 

veículo de comunicação de esportes na época, com a matéria-denúncia “A Máfia da 

Loteria Esportiva”, na edição 648, em outubro de 1982. As denúncias foram tão fortes que 

a loteria nunca mais se reergueu. (XAVIER, 2004) 

Em 1983, Placar abriu seu leque de informações com o lançamento de Placar Todos 

os Esportes. Como tudo que sobe tem que descer, Placar teve queda de visibilidade. O 

futebol voltou à cena maior em 1985, mas a revista não recuperou seu público. (XAVIER, 

2004) 

Se o grande desempenho brasileiro na Copa do Mundo de 1970 consolidou a 

Placar naquele ano, o fiasco brasileiro na Copa do Mundo de 1990 derrubou a revista. 

“Placar deu lugar à Ação, uma revista para cobrir esportes da classe A (automobilismo, 

esportes radicais etc). Ação durou apenas um ano” (XAVIER, 2004). No ano seguinte 

Placar voltava com edições temáticas mensais. 

A Copa do Mundo tem mesmo o poder de construir e destruir, seja o que for. O 

tetracampeonato brasileiro nos Estados Unidos 1994 motivou mais uma grande mudança 

de Placar. Em abril de 1995, a revista voltou com um visual jovem, com vendas de 

assinaturas para leitores e o slogan “Futebol, sexo e rock & roll”. (XAVIER, 2004) 
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Entre outras mudanças, “em 2001, mais uma experiência semanal e, em 2002, 

Placar apostou todas as fichas em especiais” (XAVIER, 2004), até o retorno ao formato 

mensal regular em 2003 e que vem mantendo até hoje, exceto em época de Copa do 

Mundo, quando ocorre a circulação de edições pós-jogo do Brasil. Em 2010, a revista se 

aventurou no mundo dos jornais, com o lançamento do Jornal Placar, distribuído 

gratuitamente nas ruas de São Paulo e em PDF’s na internet. 

 

 

 

3.1.1 - Placar nas Copas 

  

Placar nasceu apenas três meses antes da primeira Copa do Mundo coberta por ela, 

a de 1970 no México. Semanal, a revista teve o Mundial come mote principal nas suas 15 

primeiras edições. Da mesma forma isso ocorreu nas edições das Copas seguintes, entre 

1974 e 1990. Tiragem semanal, com crônicas, tabelas, reportagens e artigos de opinião.  A 

partir da Copa do Mundo de 1982 na Espanha, a revista passou também a lançar, semanas 

antes do pontapé inicial, um Guia, que até hoje é publicada, sempre com, no máximo, um 

mês de antecedência ( PLACAR, 2010, p.114-125). 

 Em 1994, já mensal, Placar mudava sua rotina na Copa do Mundo. Edições pós-

jogo do Brasil eram sempre lançadas, sempre no dia seguinte à partida. Esse sistema ficou 

até 2006, retornando em 2014. Ainda em 1994, o Guia pela primeira vez ganhou as fotos 

dos jogadores convocados pelas seleções. Em 1998, os especiais pós-jogo eram produzidos 

diretamente na França, sendo transmitidas para as gráficas em São Paulo pela internet. 

Nesta mesma Copa, a revista pela primeira vez utilizou seu site para auxiliar na cobertura. 

Para 2002 e 2006, tudo continuou na mesma. Em 2010, as edições pós-jogo deram lugar ao 

Jornal Placar, vendido diariamente nas bancas em São Paulo e divulgado para o resto do 

mundo em PDF no seu site (PLACAR, 2010, p. 126-133). Finalmente, em 2014 os 

especiais pós-jogo retornaram. 

 

 

 

 

 



 
 

3.2 - Amostragem e variáveis 

  

A análise de conteúdo começará na edição de janeiro de 2014, passando pelos 

meses seguintes, até finalizar na edição de julho de 2014 (o Mundial foi disputado entre os 

dias 12 de junho e 13 de julho de 2014). O período foi assim estipulado pelo fato de ser o 

ano da Copa do Mundo e as seis primeiras edições representarem o início de uma pré-

cobertura da Copa, e a última delas abordar o torneio já finalizado. 

Sobre a amostragem, as variáveis abrangem as matérias publicadas relacionadas à 

Copa do Mundo, a fim de encontrar nelas elementos que ajudem a compreender os 

processos produtivos da cobertura adotada pelo veículo em relação à participação brasileira 

na competição a partir de alguns questionamentos que ajudam a definir as variáveis de 

conteúdo:  

a) Placar foi, a partir do conteúdo, neutra sobre a seleção brasileira, ou 

conforme o início do Mundial se aproximou ela se vestiu com as cores da 

bandeira? 

b) A revista abordou as outras seleções com a mesma antecedência e o 

mesmo entusiasmo ou se lembrou dos outros 31 países apenas na hora de 

começar a Copa?  

c) A revista deu espaço ao extracampo ou preferiu não abordar assuntos que 

não dizem respeito ao futebol? 

O caminho para buscar a resposta a esses questionamentos será o da análise de 

elementos técnicos, como o gênero textual, o espaço dedicado na capa e no interior das 

revistas, o uso de imagens e cores, descritas a seguir nas variáveis dos processos: 

Gênero textual: a partir de quais formatos dos gêneros jornalísticos é estruturada 

cada edição da revista: informativo (entrevista, notícias factuais ou reportagem) ou 

opinativo (crônica, artigo ou coluna). Segundo Melo (1985, p. 65), a entrevista é um relato 

que privilegia um ou mais protagonistas do acontecer, possibilitando-lhes um contato 

direto com a coletividade. A notícia é o relato integral de um fato que já eclodiu no 

organismo social. A reportagem se caracteriza por ser um relato ampliado de um 

acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu alterações que são 

percebidas pela instituição jornalística. 
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Espaço dedicado: quantas páginas a revista usou para publicar conteúdos 

relacionados à Copa do Mundo, se o conteúdo foi a maior matéria da edição, de que 

maneira o assunto foi chamado na capa, ou na manchete principal ou como rodapé. 

Uso de imagens: qual o número de imagens usadas, quais levam maior destaque e 

a relação delas com o texto. Ainda, comparação do espaço usado para as fotos com o 

espaço reservado ao texto. Também uma análise da diagramação das páginas referentes às 

matérias escolhidas. Como a revista posicionou título, fotografias, boxes, como se utilizou 

cores e gráficos. O uso de cores vivas para as coisas positivas e desbotadas para as 

negativas pode nos dar uma ideia do que a revista realmente pensa e quer nos passar, assim 

como o uso das letras em um tamanho grande ou em um tamanho normal.  

Seguindo as variáveis propostas, as matérias analisadas em relação ao gênero textual 

e uso de imagens são as seguintes, pela proximidade com o período da Copa do Mundo e a 

importância que ambas têm para o entendimento do que acontece no evento e no que o 

rodeia. 

   Janeiro de 2014: Não é fraco não! (p. 26-32) 

   Fevereiro de 2014: Entre a cruz e a espada (p. 26-33) 

    Perigo: por que os gringos estão apavorados com a Copa no Brasil (p. 34-38) 

   Março de 2014: As três estrelas da Copa (p. 26-33) 

   Abril de 2014: Sinal amarelo (p. 61-63) 

   Maio de 2014: A Copa que você nem imagina (p. 28-39) 

   Junho de 2014: O dono do time (p. 36-44) 

   Julho de 2014: Teve muita Copa (p. 30-38)  



 
 

4 - ANÁLISE 

  

Depois de toda a parte teórica nos introduzindo aos mundos do jornalismo 

esportivo, do futebol e da Copa do Mundo, partimos para a análise das matérias da revista 

Placar, para entender como se deram as práticas produtivas da publicação. 

 

 

 

4.1 - Quanto ao gênero de texto 

 

4.1.1 - Levantamentos 

 

Na primeira edição analisada, em janeiro, a matéria selecionada fala do jogador 

Daniel Alves, lateral-direito da seleção e do Barcelona e o fato do profissional ser mais 

ídolo na Catalunha do que no Brasil. A revista contra a história dele através de uma 

entrevista, com um pequeno texto de perfil introduzindo as perguntas. Placar publicou 22 

perguntas feitas pelo repórter ao jogador. Grande parte das legendas das fotografias são 

olhos de frases ditas pelo lateral durante a entrevista. A matéria ainda traz um resumo da 

carreira do jogador, com o número de títulos, de jogos, de gols, de assistências, de recordes 

e um gráfico da evolução do salário dele. 

 
Figura 1: matéria selecionada na edição de janeiro 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, janeiro, 2014, p. 1, 26-31. 
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A primeira matéria da segunda edição, em fevereiro, fala de toda a seleção 

brasileira, especialmente na montagem do time e a dificuldade do técnico Felipão em 

encontrar o time titular ideal. O texto é construído como uma reportagem, e dividido em 

quatro partes. A primeira parte introduz ao assunto, a segunda fala da disputa no gol, a 

terceira fala da disputa no ataque, e a última fala do restante do time. Em cada uma das 

partes sequenciais, a revista mostra também os jogadores dispensados (com menor técnica) 

pelo técnico brasileiro e dificuldades de outros países nas mesmas posições que o Brasil 

sofre. 

 
Figura 2: matéria selecionada na edição de fevereiro 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, fevereiro, 2014, p. 1, 26-33.  

 

A segunda matéria de fevereiro fala da preocupação que os estrangeiros têm com a 

realização da Copa do Brasil. É a primeira da análise que foge da esfera esportiva e cai na 

social. Ela se caracteriza como notícia, sem o ponto de vista da revista, que apenas replica 

frases e fatos ditos pelas fontes indiretas. Ela é dividida em oito partes, com cinco 

intertítulos numerados. A primeira parte serve como introdução, as outras falam dos 

problemas que os estrangeiros enxergam no Brasil. Todos os tópicos são construídos com 

duas frases ditas ou escritas pelos estrangeiros a respeito de cada tema citado e ao final de 

cada, um contraponto de acordo com a organização da Copa. 
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Figura 3: segunda matéria selecionada na edição de fevereiro 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, fevereiro, 2014, p. 34-38. 

 

Na edição de março, pela primeira vez outros países ganham espaço. Mais 

especificamente dois jogadores. Na reportagem, a revista lança uma pergunta na capa: 

“Quem será o craque da Copa?”. Nas páginas da matéria, os três candidatos escolhidos 

pela revista, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Cada jogador ganhou um espaço próprio, 

a reportagem foi dividida em quatro partes. A última parte fala sobre os craques das Copas 

anteriores. Nas partes referentes aos jogadores, uma chuva de estatísticas sobre suas 

carreiras. 

 
Figura 4: matéria selecionada na edição de março 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, março, 2014, pg 1, 26-33. 

 

A matéria da edição de abril não aborda a seleção brasileira. A notícia fala do 

colombiano Falcao García e a correria pelo seu tratamento da lesão no joelho dar certo e 

ele poder participar da Copa. Não é um material muito extenso, não tem divisões, mas traz 

um histórico de outros jogadores que passaram por situação igual em Copas anteriores. 
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Figura 5: matéria selecionada na edição de abril 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, abril, 2014, p. 61-64. 

 

Em maio, nos temos a matéria mais completa de toda a análise. Placar faz um 

balanço de toda a organização da Copa do Mundo e aponta tudo que pode dar certo e ser 

positivo ou exatamente o contrário. É uma reportagem dividida em sete partes, uma 

introdução, cinco fatos que foram discutidos durante todo o período de organização, seus 

pontos e contrapontos, e no final um quadro verdades e mentiras sobre a organização da 

Copa, com afirmações populares sobre a Copa e o que realmente aconteceu. 
 

Figura 6: matéria selecionada na edição de maio 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, maio, 2014, p. 1, 28-34, 36, 38-39. 
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Na edição de junho, uma matéria enorme sobre o zagueiro e capitão do Brasil 

Thiago Silva. Um reportagem perfil conta boa parte de sua carreira, a partir de sua estada 

no futebol do Paris Saint German (PSG) e na própria seleção brasileira. Dessa vez a 

divisão é apenas em duas partes. Uma maior é o perfil do jogador em si e a outra sobre as 

lideranças do time fora o capitão. Essa matéria no fim acaba bem próxima daquilo que a 

revista faz mensalmente há uns 20 anos. 
 

Figura 7: matéria selecionada na edição de junho 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, junho, 2014, p. 1, 36-42, 44. 

 

Na matéria de edição de julho, um balanço da realização da Copa, que responde 

algumas das questões que as matérias anteriores levantaram. A reportagem é dividida em 

oito partes, mas dessa vez há pouca ligação entre elas, mais parecem minimatérias que 

juntas foram a grande reportagem. Não fala de futebol, todo o restante da revista aborda o 

que aconteceu dentro de campo. 
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Figura 8: matéria selecionada na edição de julho

                          
Fonte: Reprodução – Revista Placar, julho, 2014, p. 1, 30-34, 36, 38. 

 

 

4.1.2 - Considerações 

 

Aqui vemos que a Placar fez uso total do gênero informativo nas matérias, com 

preferência para o formato de reportagem, em cinco edições. A revista não tem o costume 

de publicar notícias como matérias independentes, salvo notas nas seções O País do 

Futebol e Planeta Bola. Mas com o advento da Copa do Mundo, a revista usou tal gênero 

para falar do evento. Ainda, a revista não focou sobre a seleção brasileira com muita 

intensidade, optou por individualizar suas matérias, pois somente uma fala do time de 

maneira geral, enquanto três jogadores do Brasil em especial ganharam atenção. A 

preferência pelos jogadores pode ser atribuída à relevância de suas histórias. Ainda, não se 

percebe a presença do gênero opinativo nas edições. 

 
Tabela 1: resumo da análise de gênero textual 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Capa Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Sim 

Formato textual 
mais presente E R N R N R R R 

Foco das matérias J S O J J O J O 
Legenda: E = entrevista; R = reportagem; N = notícia;                                                                          

J = jogador (es); S = seleções da Copa; O = organização da Copa 



 
 

4.2 - Quanto ao espaço dedicado 

 

4.2.1 - Levantamentos 

 

 A matéria da edição de janeiro teve seis páginas dedicadas. Foi a segunda maior da 

edição daquele mês, perdendo apenas para a Festa e tragédia em 2013, uma retrospectiva 

de 13 páginas. Todavia, a matéria levou a manchete principal da capa, com a maior foto 

para o Daniel Alves. Ela é a primeira a aparecer na revista, logo após as seções fixas que 

Placar usa todo mês. Antes da matéria vem um anúncio de duas páginas do programa 

Esporte Espetacular, da Rede Globo que, por sinal, é detentora dos direitos de transmissão 

da Copa do Mundo de 2014. 

 A primeira matéria de fevereiro foi a maior da edição, com oito páginas, e com 

direito a capa, na manchete principal. Assim como a matéria analisada em janeiro, foi a 

primeira a surgir na revista, logo depois da seção fixa O país do futebol. Dessa vez não há 

nenhum anúncio antecipando ou sucedendo a reportagem. 

 A segunda matéria de fevereiro aparece logo na sequência da primeira, sendo 

também a segunda com maior espaço na revista, com cinco páginas. Na capa, a matéria 

aparece numa chamada no canto superior direito, junto com matérias sobre o Ranking 

Placar de Clubes, o futebol russo e o presidente do STJD. 

 Na matéria de março ocorre a mesma coisa que nas anteriores. A matéria conta com 

oito páginas, sendo a maior da edição. Como as outras, ela aparece por primeiro na ordem 

e ganha a manchete principal e a arte da capa. Antes de começar a reportagem, um anúncio 

institucional da Editora Abril sobre sua participação em Copas passadas. 

Em abril, a única matéria que não fala nada sobre o Brasil é jogada para o fim da 

revista, logo após a seção Planeta Bola, que fala de futebol internacional. Com apenas três 

páginas, é a menor matéria analisada. Com o mesmo espaço na edição, temos uma matéria 

sobre Muay Thai e uma entrevista com o jogador Walter. Na ordem, ela é a sexta matéria a 

aparecer. A maior matéria desta edição é uma sobre jogadores estrangeiros no futebol 

brasileiro, que tem oito páginas. Na capa, a manchete foi para a entrevista com ex-goleiro 

Bruno, já a matéria sobre Falcao ficou só com uma bandeira no rodapé. Nada de anúncios 

A matéria de maio teve um espaço de dez páginas. É a maior da edição e também a 

primeira a aparecer. Como a maioria das anteriores, levou também a capa. Sobre anúncios, 
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três de página inteira, um antecedendo a matéria os outros dois intercalando com o texto, 

talvez para não cansar a leitura ou por questões comercias, de venda prévia do espaço. 

Em junho, outra vez a matéria analisada é a maior da edição, com oito páginas e a 

manchete da capa. A única diferença para as outras é a ordem na qual ela aparece, em 

segundo, no centro da revista. Ela perde o posto da primeira para uma entrevista com Pelé. 

Quanto aos anúncios, curiosamente acontece a mesma coisa que na edição anterior. Uma 

página interira antecedendo e duas páginas intercaladas. 

Por fim, a edição de julho. Mais temática e fora do padrão, a edição conta com 

quase todas as matérias sobre a Copa. A matéria aparece em quarto lugar na ordem da 

revista. Contêm sete páginas sendo a segunda maior da edição, atrás da retrospectiva da 

Copa com 18 páginas. Na capa, a matéria não ganha exatamente uma manchete ou uma 

chamada, pois ambas podem servir tanto para uma quanto para outra. 

 

 

 

4.2.2 - Considerações 

 

Diante disso tudo se pode notar que, aos poucos a revista teve sua cobertura 

intensificada cinco vezes (tabela 2) conforme a Copa se aproximou e foi realizada, embora 

no mês de abril tenha ocorrido uma queda grande, sendo este mês o que tenha menor 

número de páginas em relação à própria edição e aos demais. Não houve nenhum 

acontecimento que pudesse estar acima da realização da Copa. Mas foi nesse mês que a 

revista contou com uma entrevista com o ex-goleiro Bruno, preso há cinco anos. Foi essa 

matéria que ganhou a capa do mês. No editorial da edição, o diretor Maurício Barros 

justifica que foram meses de negociação com a Justiça para conseguir a entrada do repórter 

na penitenciaria, além do fato de o mês de abril ser o de aniversário de Placar. O número 

total de páginas segue um padrão observado da revista, com variações devido ao número 

de anúncios. 

Sobre o fato de fevereiro contar com duas matérias, isso se deve ao fato de a notícia 

ser a única a abordar o temor dos estrangeiros com a Copa no Brasil. E também, por estar 

relacionada com a matéria de julho, dando a entender que em fevereiro recebemos as 

perguntas, e em julho entregamos as respostas. 
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Tabela 2: resumo da análise de espaço dedicado 
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Capa Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Sim 

Número de páginas 
das matérias 
analisadas 

6 8 5 8 3 10 8 7 

Número de páginas 
sobre a Copa 9 16 12 7 17 29 45 

Numero total de 
páginas 76 68 68 76 76 76 76 

 

 

  

4.3 - Quanto ao uso de imagens e cores 

 

O item levantamentos já foi aplicado na análise dos itens 4.1 e 4.2, de modo que 

agora passamos diretamente para a análise e considerações. 

 

 

 

4.3.1 - Considerações 

 

 Em janeiro, por ser uma entrevista, as imagens caíram para o segundo plano da 

matéria (figura 1), ainda que uma foto de Daniel Alves com semblante sério venha antes 

mesmo do título ocupando uma página inteira e na capa. Quanto às fotos no corpo da 

entrevista, nove fotos, todas do jogador em atuação nos clubes em que jogou. Comparando 

com o espaço visual que o texto ocupa, a impressão que temos é que há poucas imagens, já 

que a revista preferiu não exagerar do tamanho delas, mesmo nas fotos recentes. A 

valorização só ocorreu nas fotos de estúdio. Ainda assim, nada de Daniel Alves fardado 

com o uniforme do Brasil. Ele está de terno, para indicar seriedade no que ele fala. 

 A diagramação da matéria da edição de janeiro foi um tanto quanto patriótica 

(figura 1). A revista utilizou apenas duas cores além do obrigatório branco para ilustrar os 

textos: o verde e o amarelo. A colunagem das páginas foi feita inspirada basicamente nos 
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jornais da primeira metade do século XX, com direito inclusive a linhas verticais entre as 

quatro colunas. Respiro de espaço, apenas na segunda página da matéria, nas laterais. Por 

outro lado, o amarelo de fundo nessa página quebra o objetivo de descansar os olhos do 

leitor. A revista utiliza somente um box5 na entrevista, o que justamente traz as estatísticas 

da carreira do Daniel Alves. Na capa, o fundo e a letra verdes em tons diferentes 

harmonizam com o terno verde do jogador. Por último, um detalhe gráfico, quase 

semiótico. Seis estrelas verdes no topo da matéria introduzem ao assunto, porém a última 

delas está apenas com um contorno, já dando a entender a posição da revista quanto ao 

desempenho que ela esperava do Brasil na Copa. 

 
Figura 9: detalhe gráfico da matéria de janeiro 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, janeiro, 2014, p. 27 

  

Na primeira matéria de fevereiro, as imagens contam com mais valorização (figura 

2). A foto da capa é ambientada em um vestiário, com uma camisa 1 e uma camisa 9 

penduradas em cabides e dois calções e dois pares de chuteiras atirados no banco, trazendo 

a ideia da falta de jogadores. No decorrer da matéria, fotos grandes dos jogadores 

principais do texto, Júlio César e Fred. Em ambas, eles em jogo pelo Brasil, mas 

recortados. Claramente, a revista indica nesses recortes a ideia de que eles podem estar 

também recortados do time. Ainda, fotos menores deles em jogo e treinamento pelos seus 

clubes. As fotos de seus possíveis substitutos na seleção - Jefferson, Victor, Cavalieri, 

Fábio, Leandro Damião e Jô - estão menores, trazendo a ideia de disputa. Na última parte, 

vemos imagens dos jogadores esquecidos (Ronaldinho, Lucas e Kaká), também recortados 

do fundo e do time. Por fim, uma imagem de Diego Costa, que preferiu a Espanha ao 

Brasil, jogando pelo seu clube. 

Sobre a diagramação, nota-se que há um corte no otimismo inicial (figura 2). De 

cara, a foto das camisas nos cabides dá um ar de sombrio. Na sequencia, pouco verde e 
                                                           
5 Box: espaço graficamente delimitado que normalmente inclui um texto explicativo ou sobre assunto 
relacionado à matéria principal (MEDEIROS E ALCALDE, 2015). 
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amarelo, mas muito branco. Sobre o número de colunas, três, que é algo mais fiel ao 

padrão da revista. Os intertítulos das matérias estão exageradamente grandes, para a revista 

colocar a dimensão de sua preocupação com a situação proposta. A reportagem conta ainda 

com um número grandes de boxes: seis, sendo dois para cada intertítulo. São neles em que 

o verde e o amarelo citado anteriormente aparecem, mas de maneira bem desbotada e 

suave. Para finalizar, dois olhos6, um na parte do Júlio César e outro na parte do Fred, com 

opiniões sobre a capacidade de ambos. As estrelinhas sumiram da revista. 

 
Figura 10: detalhe fotográfico da primeira matéria de fevereiro 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, fevereiro, 2014, p. 27 

 

A segunda matéria da edição de fevereiro não usa fotos (figura 3). Quase toda ela é 

ilustrada com desenhos, sem cores vivas, desde a que aparece na primeira parte - a taça da 

Copa com uma caveira em cima sobre o globo terrestre. Nas sete partes restantes, os 

desenhos remetem aos assuntos abordados e, junto com cada ilustração, um cartaz de filme 

que conta história semelhante ao que é escrito no texto. 

Nessa matéria é feito muito mais o uso de olhos do que texto mesmo (figura 3). Em 

cada um dos oito tópicos, os pontos e contrapontos estão separados entre si. Mais uma vez 

os intertítulos estão maiores que o normal, mais uma vez para dimensionar o tamanho da 

preocupação com o que pode dar errado. A revista ainda fez uso de linhas pontilhadas para 

separar cada texto dentro de um espaço específico. No início, mais uma vez ocorre uso de 

                                                           
6 Olho: colocado no meio da massa de texto, entre colunas, para ressaltar trechos e substituir quebras; são 
muito utilizados em entrevistas (MEDEIROS E ALCALDE, 2015). 
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página inteira para apenas a imagem junto do título. O texto de introdução tem sua fonte 

tipográfica7 aumentada a ponto dele ser transformar quase em uma linha de apoio. Ainda, a 

valorização do branco parece ser um padrão na diagramação da revista. As cores seguem 

desbotadas, mostrando quase um desânimo com a situação. 

 
Figura 11: detalhe gráfico da segunda matéria de fevereiro 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, fevereiro, 2014, p. 34 

  

Na matéria de março, nós conseguimos perceber a preferência da revista sobre o 

craque da Copa (figura 4). Messi e Cristiano Ronaldo contam com três fotos de si, com 

todas ocupando quase uma página. Já em Neymar, é visível a diminuição do tamanho. Tem 

apenas uma foto dele, na metade da escala em relação às outras. As fotos ainda contam 

com muitos efeitos de edição. Ainda podemos encontrar na matéria bonecos de outros 

jogadores cotados, como Müller e Hazard, além de craques antigos como Kempes e 

Cruyff. 

Na diagramação, a impressão que se tem é a de que caiu tinta (ou água) nas páginas 

(figura 4). Algo que foge totalmente do padrão da revista é dá um tom de esboço, como 

realmente a reportagem especula. Os intertítulos colocados em branco e inclinados dentro 

das manchas reforçam essa ideia. Os contrastes do branco com as manchas deram um 

efeito interessante, até deixando parecer que a revista não diagramou totalmente a matéria. 

Dessa vez, Placar optou por usar apenas duas colunas e tentou separar bem os elementos, 

                                                           
7 Fonte tipográfica: a escolha e o uso das fontes nos textos influem na maneira como o leitor apreende os 
textos, através da legibilidade, dimensão e caráter das fontes (MEDEIROS E ALCALDE, 2015).  
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jogando todos os textos para as páginas da esquerda e as fotos e informações de box para 

as páginas da direita. Na parte dos craques das Copas anteriores, o fundo amarelado, como 

uma folha antiga é claramente um clichê para chamar a atenção. 

 
Figura 12: detalhe gráfico da matéria de março 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, março, 2014, p. 27 

  

Na matéria de abril, o uso de imagens do Falcao é quase padrão, apenas para 

ilustrar texto (figura 5). Três fotos, uma da lesão, uma do tratamento e outra de jogo. A de 

jogo é a maior e ocupa um espaço das outras duas somadas. Na frente da matéria, a foto 

recortada do jogador comemorando mostra a posição e o desejo da revista de que ele possa 

se recuperar e jogar na Copa, o que acabou não acontecendo. 

Para a matéria mais simples da amostragem, uma diagramação simples (figura 5). A 

revista mantém as duas colunas para organização do texto. O interessante de ver é a quebra 

que as imagens, as legendas e o olho fazem, no centro das duas páginas. Isso não cansa a 

leitura e valoriza o texto em contorno das figuras. Quanto ao box, ocupando quase todo o 

rodapé, percebe-se que ele ficou como último elemento na ordem do trabalho, sendo 

colocado no espaço que sobrou. O único destaque negativo fica para a página de 

introdução, uma margem branca interna e inferior, parece que houve um erro no momento 

da impressão, que acaba desmistificado no momento em que se enxerga o número da 

página. 
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Figura 13: detalhe gráfico da matéria de abril 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, abril, 2014, p. 61 

  

Na matéria de maio, nota-se bem que a revista preferiu dar destaque às imagens 

positivas (figura 6). As fotos da torcida e dos estádios prontos aparecem muito maiores que 

as das obras e dos protestos. Na capa e no início da matéria se vê um torcedor pichando um 

muro. A revista é irônica nesse ponto, já que as pichações são dos personagens da Copa, 

além do famoso “Vai ter Copa sim”, diferente do que aconteceu na realidade, quando os 

manifestantes foram contra o Mundial. 

E agora temos de volta o patriotismo presente na diagramação (figura 6). O verde e 

o amarelo vivos voltam a marcar presença como as cores principais usadas. Dessa vez com 

a companhia do branco do papel. Os boxes montando em um estilo “origami” fazem uma 

transição interessante com o branco. Não dá para identificar precisamente um padrão na 

colunagem. Nas páginas ocorre uma variação de duas a quatro colunas, dependendo do uso 

das fotos e dos boxes. Uma coisa legal de se ver foi no destaque dado aos contrapontos. A 

figura de uma bomba dimensiona bem o teor do que vem escrito em seguida. No quadro de 

verdades e mentiras, a presença do verde e amarelo diminui, e o que se vê são essas cores 

fazer referência aos semáforos, ao lado do vermelho. O que se enxerga bem nessas duas 

páginas é o preto nas margens, que nos indica que ali o assunto toma um rumo um pouco 

diferente do restante. 
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Figura 14: detalhe gráfico da matéria de maio 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, maio, 2014, p. 28-29 

 

O otimismo toma conta das imagens na edição de junho (figura 7). A revista usa 

exatamente 11 fotos do Thiago Silva. Em apenas duas ele não está feliz ou sério, no box 

sobre ele no Fluminense. O fato de ele ser capitão e líder é valorizado nas fotos em que ele 

aparece erguendo taças e conversando com os colegas. A ideia é de total apoio ao zagueiro, 

embora as fotos dele na seleção apareçam na primeira página e depois somente no fim da 

matéria. 

Nessa matéria vemos que o amarelo foi substituído pelo azul (figura 7). Uma clara 

referência ao time de Thiago Silva, o PSG. A diagramação distribuiu bem as informações 

nas páginas, o texto presente e as imagens estão em equilíbrio entre si nelas. O texto fica 

distribuído em três colunas. O espaço de respiro ficou reservado para as legendas das fotos, 

onde se vê a presença do clássico branco. A distribuição dos boxes ficou interessante, a 

cada duas páginas. A parte negativa fica para a o último deles, ocupando toda a página 

final, mas prejudicado pelo anúncio colocado na página anterior. Parece que as 

informações ali fazem parte de outra matéria. Por fim, as estrelinhas voltaram. Só que em 

um tamanho muito maior, e com a estrela “vazia” do “hexa” acima das outras. Placar 

assumiu de vez sua torcida pelo Brasil, sim ou claro? 
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Figura 15: detalhe gráfico da matéria de junho 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, junho, 2014, p. 37 

 

 Nada de jogador ou jogos nas fotos da matéria de julho (figura 8). A revista usa 

somente imagens do que aconteceu fora do gramado. Porém, nada de tristeza. Somente a 

alegria foi contemplada nas fotos, ainda que haja maior quantidade de texto em relação às 

figuras. Mesmo nos temas negativos, as fotos mais valorizadas foram do que funcionou na 

Copa. Duas fotos em especial, a de um viaduto em obras em Belo Horizonte e de um 

congestionamento em São Paulo nem chegam a ocupar uma coluna, ao contrário do 

aeroporto de Brasília, que ocupa duas colunas. 

Essa matéria foi diagramada como se fosse um pequeno jornal (figura 8). Cada 

tópico ganha seu espaço bem definido. Tirando a introdução, com duas colunas, e os itens 

que ficaram posicionados na parte inferior das páginas, com três, todos os itens restantes 

recebem o padrão de quatro colunas. Quanto as cores, um pouco de amarelo nos chapéus 

dos tópicos, e um azul celeste no único box presente na matéria. Dá para ver ainda que o 

branco não foi uma prioridade, ficando nos lugares em que não tinha muito que fazer. Na 

capa da matéria, o título e a linha de apoio são os que têm o maior tamanho de todas as 

matérias analisadas. Para deixar claro que a Copa deu certo e foi um sucesso. Tanto no 

campo quanto na cobertura da Placar. 
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Figura 16: detalhe gráfico da matéria de julho 

 
Fonte: Reprodução – Revista Placar, julho, 2014, p. 36 

  
Tabela 3: resumo da análise do uso de imagens e cores 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Fotos posadas 4 4 - - - 2 5 - 

Fotos naturais 7 21 - 21 12 21 22 20 

Ilustrações - - 15 - - 2 - 9 

Cores do Brasil Sim Não Não Não Não Sim Sim Não 

 

É possível perceber que, à medida que a Copa se aproximou, a revista tirou a roupa 

do crítico e vestiu a do torcedor. Não houve uma valorização acima do normal nas fotos 

dos jogadores, a revista usou somente o que julgou suficiente para ilustrar os perfis, 

diferente das imagens do extracampo. As imagens dos problemas ora foram desenhos, ora 

foram fotos ao estilo jornal de interior. Ainda assim, a revista tentou ilustrar de tudo. Mas 

as fotos da torcida tiveram muito mais importância para a revista do que as fotos dos 

jogadores, em uma comparação geral. 

 Sobre a diagramação, cada gênero ganha um padrão próprio. Na entrevista, com 

quatro colunas e um texto corrido, nas reportagens com três colunas e intertítulos 

destacados, e nas notícias variando de duas a três colunas, com os subtítulos em julho 

intercalando a colunagem dos textos. 



 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Depois de analisadas as oito matérias das sete edições da Revista Placar sobre a 

Copa do Mundo de 2014, que formam o objeto de estudo deste trabalho, é possível 

ressaltar, em primeiro lugar, que a revista se preocupou em destacar mais os fatos positivos 

do Mundial. A prática produtiva privilegiou o espaço de capa, o uso da grande reportagem, 

o foco sobre a torcida, a recusa em usar de imagens para ilustrar os acontecimentos 

extracampo e a opção de não fazer uso de jogadores da seleção brasileira como atrativo em 

entrevistas. Mesmo nas matérias em que poderia se enfatizar mais os problemas, os 

mesmos ficaram em segundo plano ou frente a um contraponto. Dessa forma, é destacado 

que Placar ficou em um papel neutro sobre as questões extracampo, não emitiu opinião 

nas matérias, apenas reproduziu fatos e constatações externas. 

Em segundo lugar, fica evidente que a revista fez muito pouco caso dos outros 31 

países que participaram da Copa. Em apenas duas matérias temos citações de outros países 

(Argentina, Portugal e Colômbia), ainda assim, somente três jogadores são lembrados. E 

um deles nem jogou. Como é próprio do jornalismo esportivo, Placar revelou sua 

parcialidade ao assumir a posição de torcedora perante às outras nações participantes. Em 

terceiro lugar, é constatado que Placar fez uso muito das cores, principalmente as 

nacionais na diagramação, dos espaços de respiro do branco do papel, e dos títulos em 

tamanhos grandes e com efeitos. Com isso, não há cansaço nem monotonia na leitura. 

 Assim, com base na teoria sobre o jornalismo esportivo e na análise a partir das 

variáveis, é possível alcançar o objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho. As 

matérias respeitam as delimitações do jornalismo esportivo. O aumento de espaço para a 

Copa do Mundo foi gradual (salvo a edição de abril) e Placar manteve uma postura de 

exibir os acontecimentos e os personagens sem emitir opinião desde o começo da análise. 

A conclusão é de que a Revista Placar esteve presente na divulgação e na 

reprodução dos acontecimentos da Copa do Mundo no ano de 2014 de uma maneira muito 

profissional, embora acrítica. Suas matérias são totalmente informativas, o que proporciona 

uma abertura para o leitor tirar suas próprias conclusões acerca do que ele leu nas linhas da 

revista. Sem a presença do gênero opinativo, a ideia é a de que Placar quis, antes de tudo, 

ficar isenta em sua cobertura, embora os citados momentos em que a revista fica com um 

papel de torcedor.  
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Estes resultados servem, unicamente, para atestar as práticas e resultados 

encontrados durante a cobertura da presente Copa, servindo como balizador inicial para um 

trabalho comparativo com outras edições do torneio que poderão em um nível mais amplo, 

traçar um panorama histórico a respeito de como a tradicional revista esportiva cobriu o 

maior evento futebolístico do planeta. 
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