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RESUMO 

 

Brasil é condecorado como o país do futebol e por este motivo o esporte é constantemente 

citado nas conversas entre amigos, vizinhos e outros grupos. Brigas e assuntos polêmicos 

rodam o mundo futebolístico e a mídia no seu papel de informar acaba por repercutir tais 

casos, contudo o modo como esta vem tratando certos temas é o objetivo de análise deste 

artigo. Diferentes construções discursivas em torno da demissão do técnico Dorival Júnior 

do time do Santos, ocorrida em outubro de 2010, rendeu audiência aos meios de 

comunicação. Imagens foram criadas com o objetivo de identificar os sujeitos e aproximar 

o leitor nas matérias publicadas nos sites globoesporte.com, estadão.com e lancenet.com. 

 

PALAVRAS-CHAVE: análise dos discursos, estratégias enunciativas; futebol; Dorival 

Júnior. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Historicamente, o Brasil é conhecido como o país do futebol. Por ser considerada a 

paixão nacional, esta modalidade esportiva ocupa grande espaço nas editorias de esporte 

dos variados meios de comunicação. 

Devido à velocidade, à instantaneidade, à hipertextualidade e à interatividade, os 

sites especializados em esporte caíram no gosto dos torcedores, que, por meio da internet, 

encontram informações atualizadas e instantâneas sobre seu time, jogador preferido, 

bastidores do mundo futebolístico, entre outros. 

A escolha do tema deste artigo como ponto de partida a observação de como são 

construídos os diferentes discursos em torno de um mesmo acontecimento, que é questão 

central dessa pesquisa: como é construída a imagem do técnico Dorival Júnior, a partir das 

matérias publicadas nos sites globoesporte.com, estadão.com e lancenet.com, sobre a 

demissão deste do Santos Futebol Clube? 
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A partir da análise foi possível compreender como discursos são construídos com o 

objetivo de firmar contratos de audiência com os seus leitores; como é construída a imagem 

do técnico durante o processo de demissão do clube para o qual trabalha; e como cada site 

constrõe sua versão sobre o episódio da demissão. 

Partimos das hipóteses que a mídia cria os seus estereótipos como forma de 

recolocar certos discursos em debate e a necessidade desta em construir heróis e vilões 

como forma de manter a audiência, utilização do maniqueísmo (bem e o mal). 

Com o objetivo de entender como o indivíduo pode se representado, a pesquisa se 

baseia na Análise do Discurso (AD), proposta pela Teoria dos Discursos Sociais 

(PINTO,1999;2003), em que este (o discurso) se constitui como objeto de conhecimento 

construído a partir de produtos culturais empíricos, que são chamados de textos. Contudo 

não se trata apenas de textos verbais, orais ou escritos, pois envolvem outras semióticas, 

como as imagens. 

Na ligação entre o enunciador e destinatário surge o Contrato de Leitura
5
. A sua 

análise abrange consequentemente, todos os aspectos da construção de um suporte e sua 

ligação com o leitor: cobertura, relação texto/imagem, modo de classificação do material 

redacional, dispositivos de chamadas (títulos, subtítulos, chapéus, etc.), modalidades de 

construção das imagens, tipos de percursos propostos ao leitor e as variações que são 

produzidas.  

No contrato o que importa na relação entre um suporte e seu público são as 

estratégias utilizadas na construção discursiva. Os discursos de cada suporte são diversos 

percursos oferecidos ao leitor. 

Através do estudo do Contrato de leitura de Véron, do modo como esse conceito 

ajuda a construir as imagens dos sujeitos durante a enunciação, que observamos como a 

imagem do Dorival Júnior foi construída pelos sites analisados. 

2. O USO DA IMAGEM  

O Contrato de Leitura se constitui num laço estabelecido entre o enunciador e 

destinatário, formado por meio de três dispositivos, segundo Véron (2004): o primeiro deles 

é a imagem de si no discurso, ou seja, o modo como se constrói a imagem daquele que fala 

(enunciador). Imagem aqui designa lugar, ou lugares, que aquele que fala atribui a si. O 

segundo dispositivo refere-se à imagem do Outro, a quem o discurso é dirigido 

                                                 
5 VERÓN, E. Fragmentos de um tecido. São Leopoldo (RS): Ed. Unisinos, 2004. 
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(destinatário). E o terceiro elemento é a relação entre enunciador e destinatário, que se 

constrói no e pelo discurso. 

É importante lembrar que as imagens podem ser consideradas discursos ao se 

apresentarem como dispositivos de enunciação e isto deve ser levado em conta já que cada 

vez tornam- se mais comuns os textos mistos.  

Pinto (1999) declara que as imagens, apontando que são poucos os casos em que o 

único sistema semiótico presente em um texto é imagético, o mais comum na cultura 

midiática contemporânea são os textos mistos, que reúnem texto verbal e imagens ou texto 

verbal, e sistemas sonoros, ou os três. A análise de discurso defende a ideia de que qualquer 

imagem, mesmo isolada de qualquer outro sistema semiótico, deve ser sempre considerada 

como sendo um discurso, recusando a categoria de “signos icônicos” ou ”ícones”, em geral, 

classificados pelos semiólogos.  

As imagens podem ser interpelativas, ter sentidos em concordância com os textos 

escritos ou isolados, e podem trazer a identificação do autor e podem propor uma 

proximidade com o leitor.  

A especificidade esportiva no estudo deste projeto está relacionada com a análise de 

discurso e a construção da imagem do técnico Dorival Júnior.  

3. A ANÁLISE DE DISCURSO VISTA COMO OS MODOS DE DIZER: MOSTRAR, 

INTERAGIR E SEDUZIR  

No entanto, é por meio das modalidades do dizer, segundo Véron (2003), que se 

estabelecem os contratos de leitura – um dispositivo de enunciação adotado por um suporte. 

No contrato o que importa na relação entre um suporte e seu público são as estratégias 

utilizadas na construção discursiva. Os discursos de cada suporte são diversos percursos 

oferecidos ao leitor.  

Trata-se de uma análise indicial e não simbólica ou icônica. Busca-se os indícios das 

tensões e lutas sociais nos textos. Interessa no como e por que o diz e mostra, procurando 

explicar os usos comunicacionais da linguagem e de outras semióticas exibidos pelos 

textos, ou seja, os modos de dizer (modos de mostrar, interagir e seduzir).  

Os modos de dizer se assemelham ao modo como Gotlob Frege definiria “sentido”, 

ou seja, o modo de apresentar os objetos no uso referencial da linguagem.  

Para Pinto (1999), o problema que o emissor tem de resolver, é o de reforçar os 

valores hegemônicos vigentes no interior da instituição em que se dá o processo de 
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comunicação ou de procurar modificá-los segundo novas estratégias persuasivas, tornadas 

possíveis por mudança nas condições sociais de produção. 

A mídia, seja ela imprensa ou não, tem presença constante no cotidiano das 

pessoas e em decorrência desta onipresença, exerce uma certa influência nos valores, 

opiniões e comportamento da sociedade.  

Em um estudo recente, de 1993, do americano George Gerbner, sobre o impacto da 

televisão em nossa cultura, ele afirma que suas imagens e mensagens influem na maneira de 

socialização, das relações de convivências entre diferentes gerações. 

Para Milton Pinto, o ponto de partida para qualquer análise de discurso de produtos 

culturais empíricos, produzidos por eventos comunicacionais, que são considerados textos, 

é a textura dos textos.   

O discurso é visto como sendo simultaneamente um texto linguístico, prática 

discursiva e prática sócio-cultural. Por isso ele procura representar através de palavras as 

dinâmicas sociais e internas. Segundo Michel Foucault na Arqueologia do Saber (1969), o 

discurso é uma prática social de produção de sentidos
6
. 

Pinto afirma que como prática social no interior de instituições, o discurso é 

determinado pelas estruturas sociais, sendo regido por regras, normas e convenções mais ou 

menos estáveis (o que define o gênero de discursos a ser utilizado em cada situação de 

comunicação) e tem sempre uma finalidade social previamente determinada (informar, 

convencer, justificar etc).  

Enquanto prática, o discurso só adquire especificidades, por causa da atuação dos 

sujeitos, que são submetidos ao mundo de regras. O objetivo geral dos discursos é tentar 

entender e dar conta dos processos. São os discursos e as leis de seus funcionamentos que 

criam os objetos – falam sempre de algum lugar e não falam sozinhos – que estão 

perpassados por condições de produção de natureza histórica, política, social, cultural, 

filosófica e outros. É impossível afirmar, nesta perspectiva, que exista um único sentido e 

que ele esteja fechado no objeto, uma vez que é infinito e está sempre em processo de 

construção, produzido pelos atos de fala.  

É no cotidiano, por meios dos textos, no caso jornalístico, das notícias, que batalhas 

são travadas (relação de poder). Os participantes dos processos comunicacionais buscam 

dar a última palavra sobre determinado assunto. Segundo a Teoria dos Discursos Sociais, 

um discurso para ser aceito e reconhecido pelos receptores, como legítimo e verdadeiro, não 

                                                 
6 PINTO, M. J. Comunicação e discurso: introdução à análise de discursos. São Paulo: Hacker, 1999. 
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significa que ele seja o único, mas foi na batalha pela estabilização dos sentidos 

hegemonicamente aquele que venceu. A realidade é formada por contextos distintos e 

variados, que são essencialmente campos de luta simbólica pela busca da hegemonia.  

Os sentidos produzidos não são imanentes, mas construídos a cada situação de 

comunicação. É sempre através da mediação de textos, via trabalho do sujeito, que há a 

transformação de uma ordem plural e complexa para uma ordem singular. As marcas e as 

estratégias enunciativas permitirão, ao analista, descobrir porque, em certa situação, uma 

produção textual foi investida por certas operações de sentidos e não por outras.  

4. ESPETACULARIZAÇÃO DA MÍDIA 

Configurando o cenário da comunicação atual, percebemos que os meios de 

entretenimentos exibem as pessoas distintas formas de vida, que na sua maioria são 

atraentes e tentadoras, que mudam tantas vezes a realidade cotidiana, a forma de pensar, 

agir, usar, que movimento político pertencer, que time de futebol torcer, que esportes 

praticar e isso se define como um processo chamando espetacularização, neste caso estamos 

falando de uma manipulação que a mídia e ou meio de comunicação de massa “impõe” a 

sociedade atual. 

Percebemos que na sociedade atual, caracterizada como uma sociedade fluida
7
 e 

articulada em torno do consumo da população, possui inúmeras armadilhas lançadas pelos 

meios de comunicação, e na maioria das vezes a televisão é a responsável em pautar os 

demais. 

No contexto atual do cenário esportivo percebemos uma mídia centrada em 

promover propagandas em torno o jogador de futebol do Santos, Neymar. No qual a mídia 

redefine alguns conceitos sobre identidade, sobre o propósito de vida, de felicidade, do que 

é belo, pois o que percebemos através da televisão rádio, internet, redes sociais são um 

emaranhado de informações, novas tendências no modo de se vestir, na estética, nos cortes 

de cabelo, estilos de vida, gostos musicais. 

Através da cobertura esportiva, independente do meio, percebemos que o Esporte é 

mostrado para os espectadores como um espetáculo midiático, onde é rodeado de 

propagandas, os atletas são celebridades e o mais importante de tudo o Esporte tem que se 

adequar a grade de programação dos veículos.  

                                                 
7 BAUMAN, Z. Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity, 2006. 
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Deste modo, para que os meios de comunicação capturem mais audiências em torno 

dos programas, neste caso matérias dos sites esportivos , tem que se propor ao telespectador 

recursos tecnológicos inovadores que fisgue a atenção, criando assim um vínculo de 

fidelidade. 

 

Os esportes que não se adaptarem à televisão estarão fadados 

ao desaparecimento; da mesma forma, as televisões que não 

souberem buscar o acesso aos programas esportivos jamais 

conseguirão sucesso financeiro e de público. (NUZZMAN, 

1996, apud PIRES, 2002; 92).  

 

Podemos dizer que o Esporte teve um aliado muito importante que promoveu o 

grande desenvolvimento e maior espetacularização midiática, que é a globalização
8
. 

Através dela, as sociedades e as pessoas ficam midiaticamente interconectadas tendo acesso 

às mesmas informações, em menos tempo e num espaço curto. A consequência disso foi a 

popularidade do Esporte, já que com a internet a prática esportiva é retratada quase que em 

tempo real e as mídias possuem mais interatividade. 

5. ANÁLISE DOS SITES 

A primeira estratégia realizada foi à catalogação de todas as matérias na amostra 

relacionadas ao tema. Essa catalogação utilizou como critério as matérias publicadas de 10 

a 21 de setembro de 2011, que correspondem com o primeiro embate sobre o técnico-

Santos-jogador e finaliza com a saída de Dorival Júnior do Santos. Como resultado 

obtivemos o seguinte: 13 matérias no Estadão, 7 no Globoesporte.com e 1 no Lancenanet.  

A primeira matéria sobre o caso é retrata pelo Estadão com o título “Xingado por 

Neymar, técnico do Santos diz que assunto é interno”, apesar do técnico e jogador 

confimarem discussão, mas desconversarem sobre o assunto da briga. No subtítulo “Sem 

educação”, o eu se marca, e torna a polemizar o assunto trazendo a fala do técnico do 

Atlético-Go, René Simões, com que o Santos havia jogado na noite do dia 15 de setembro. 

No dia seguinte, o colunista Wagner Vilaron volta a discutir o caso, como enunciado 

“Fizeram Neymar acreditar que é mito”. Em seu texto, o enunciador aproxima-se do leitor e 

                                                 
8 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
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marca o tu ao relatar as confusões anteriores relacionadas ao jogador e em vez de fazer um 

julgamento, ele diz: “Em vez disso, convido você, leitor, torcedor ou não do Santos, a fazer 

algumas reflexões”. Nesse momento, ele interage com o seu leitor, mas ao mesmo tempo 

usa-se dessa estratégia enunciativa para opinar sobre o caso, como fosse o próprio público 

falando. O colunista culpa o time do Santos pelos problemas e retrata de forma negativa o 

jogador: “O sujeito não diferencia mais sua realidade profissional da pessoal. O cara não se 

sente apenas um jogador diferenciado, passa a se sentir um ser divino, superior. Daí para 

ignorar princípios de hierarquia é só questão de tempo”. 
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 Ainda no dia 16 de setembro de 2010, o Estadão publica outra matéria, mas agora 

com a resposta do Santos sobre o fato. Com o título “Após polêmica, Santos decide multar 

Neymar”, o enunciador relata todos os casos negativos do jogador ao seu leitor.  Em outra 

matéria, do mesmo dia, a polêmica do jogo volta ao cenário, mas agora na versão do 

jogador. Em “Neymar admite que errou e pede desculpas no Santos”, o enunciador dá a voz 

ao jogador, que se mostra arrependido por ter desrespeitado o técnico. O eu se marca no 

enunciado ao concordar que o jogador errou. 

 Apesar da punição, o tema continua a ser discutido durante toda a semana. Dessa 

vez o colunista Antero Greco estimula o leitor e marca o tu com o enunciado “Cadê o 

limite?”, do dia 17 de setembro. Em seu texto, o enunciador resume o fato na seguinte frase: 

“Enfim, a repetição, no terreno boleiro, do duelo eterno entre Bem x Mal, Deus x Diabo”. O 

enunciador faz uso de adjetivos como estratégias enunciativas para caracterizar Neymar 

como: nervosinho, mal-educado, pirralho.  
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Com os títulos “Santos fica do lado de Neymar e demite Dorival Júnior” e “Dorival 

Jr.tenta tirar Neymar, mas cai”, o Estadão põe fim a polêmica entre o técnico e o jogador 

nos dias 22 e 23 de setembro. Nos dois enunciados, o eu se marca no título ao utilizar 

verbos no presente. 

Observou-se também que o site Estadão utiliza-se da estratégia de dialogismo 

(dialoga com textos anteriores), como se o leitor estivesse acompanhando o caso. O nome 

do jogador é sempre pronunciado no discurso principal ou é utilizada sua imagem, mesmo 

que este não seja o principal personagem de quem se fala ou a voz atuante no discurso.  

Já o site Globoesporte opta por defender o jogador e mostrar o lado “durão” do 

técnico, como motivação do embate. Neste caso, o Dorival Júnior é sempre o personagem 

principal, aquele de quem se fala, e que aparenta ar de comando, enquanto Neymar aparece 

nas fotos sempre de cabeça baixa, como forma de piedade.   
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Em outra matéria veiculada no dia 20 de setembro, como título “Volta de Neymar 

depende apenas do anúncio oficial de Dorival Júnior”, o enunciador marca o eu ao afirmar 

que é quase certeza a presença do jogador no confronto contra o Corinthians e que para isto 

acontecer basta uma “mera formalidade: o anúncio oficial do técnico Dorival Júnior”. 

Em capítulos seguintes, o dialogismo é marca presente nos textos e o enunciador 

torna-se didático e mostra-se dentro do contexto situacional, chegando até a prever o que 

viria em seguinte, como na matéria “Revoltada com veto a Neymar, diretoria pode demitir 

Dorival Júnior”. O técnico é posto como aquele que “assumiu o risco” e “merece pagar por 

isso”. 
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Na tentativa de afirmar o seu discurso, o Globoesporte traz outros personagens como 

jogadores e comentarista, que apontam negativamente o técnico, como o caso da matéria 

abaixo com o enunciado: “Diretor santista: Dorival quis bater um pênalti que não era para 

ele”. O diretor do Santos crítica a posta do técnico  

Após o desfecho do caso, o Globoesporte traz uma matéria exclusiva com o jogador 

Neymar. Sorridente, ele afirma que exagerou. Com o enunciado “Neymar admite peso na 

consciência pela saída de Dorival Júnior”, o enunciador destaca a situação financeira e os 

bons resultados do jogador. 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 12 

Opondo ao site anterior aparece o Lancenanet, com apenas uma matéria sobre o 

assunto, que tem como título “Neymar: Achava que quem era famoso podia fazer tudo”. 

Apesar da frase, a matéria é uma entrevista do jogador falando sobre o assunto. No decorrer 

do texto, o enunciador constrói uma proximidade com o leitor ao relatar gestos e utiliza-se 

de verbos no passado, no qual sugere um saber técnico sobre o assunto a ser tratado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na busca pelo maior número de acesso, os sites esportivos acabam transformando a 

notícia jornalística em “shownarlismo”. É comum a veiculação de matérias que narram os 

fatos jornalísticos como episódios típicos de novela das oito - com direito a vilões e 

mocinhos. 

Ao analisar as matérias do Estadão observou-se uma tendência em relação ao 

técnico Dorival Júnior, onde ele é tratado como aquele que sofre pelas ações “erradas” do 

jogador Neymar e pela direção do time. O jogador, no entanto, é colocado na figura de vilão 

ou lhe é questionada a titulação de “o mito”, com o exemplo o título da matéria Wagner 

Vilaron que diz: “Fizeram Neymar acreditar que é mito”. Nesse debate discursivo até o 

torcedor é prejudicado, como declara Luiz Zanin: “O torcedor é punido no caso Neymar”.   

No caso do Globoesporte, o lugar de fala é colocado ao lado do jogador, que apesar 

das intrigas é aquele que merece ser escalado para a Seleção Brasileira, pois é um craque 

com apenas 18 anos e pode ser comparado ao rei Pelé. 

De forma mais neutra, o Lance!Net prefere se ausentar do assunto durante toda a 

confusão, somente após o desfecho do caso, o site mostra-se que apesar de tudo, está por 

dentro do ocorrido. 

Com os respectivos títulos: “Ponto para Neymar: Santos demite Dorival Júnior por 

insubordinação”, “Santos fica do lado de Neymar e demite Dorival Júnior” e “ ‘Mal-

entendido’ causou demissão, diz Dorival”, os sites, cada um à sua maneira, narrou ao 

público o fato. 

Pelo contrato de leitura, de cada jornal, pudemos observar algumas marcas dão 

identidade para cada suporte enquanto sujeito semiótico. O que se pode perceber com a 

análise realizada é que cada site se apresenta de forma bem específica para seu público.  

Durante a análise foi percebido que as vozes existentes nos três sites se dividem 

entre os representantes do futebol, desde presidente do clube aos comentaristas. Com essas 

diferentes vozes, os sites buscam passar credibilidade e legitimidade ao que está sendo dito. 

Além disso, percebeu-se que há um silenciamento nas vozes de menor poder, identifica 

como os demais jogadores dos Santos, que de certa forma, poderiam relatar determinados 

fatos que foram à tona na esfera pública. 

Com a análise, pudemos perceber que existe um embate na produção dos três sites. 

Eles entram em choque a partir da tentativa de legitimar seus discursos e de se colocar em 

uma posição privilegiada. Percebemos que a produção de sentido realizada pelos três é feita 
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a partir do lugar que ele se coloca diante do leitor e que buscam a utilização de regras na 

produção discursiva para propor uma negociação entre as identidades. 
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