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Resumo 

 

O presente artigo procura analisar o uso da mídia impressa como fonte e objeto de análise 

da mídia televisiva e as repercussões dos assuntos ligados à abertura da Copa do Mundo de 

2014 e o jogo entre Brasil e Croácia. Para contextualizar a temática tratada no trabalho será 

feita uma arqueologia das origens do jornalismo impresso esportivo. Também serão 

abordados os conceitos de jornalismo opinativo e clipping jornalístico. O embasamento 

teórico do artigo estará apoiado em autores como SOUSA (2001), COELHO (2009), 

BELTRÃO (1980) e MELO (2003). O objeto de estudo é o programa Redação Sportv, 

transmitido pelo Sportv, canal de televisão por assinatura pertencente ao grupo Globosat 

Neste trabalho será analisado especificamente a edição do dia 13 de junho de 2014. 
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Introdução 

Em época de Copa do Mundo, as pessoas querem assistir aos jogos e se informar 

acerca do maior evento futebolístico do planeta. O estudo World Cup Behaviors
5
, publicado 

pela empresa de marketing digital Global Web Index, ressaltou que 85% dos usuários de 

Internet assistiram às partidas na edição de 2014, realizada no Brasil. Entre eles, 77% 

escolheram ver ao vivo pela televisão. No país, esse número aumenta, chegando a 96%.  

Durante o evento, os programas esportivos são dedicados ao tema, tendo, muitas 

vezes, sua programação original reformulada para atender à demanda do público. Alguns 

surgem especialmente para informar sobre a competição, como é o caso do Central da Copa 

da Rede Globo. Já os transmitidos regularmente têm mais assunto para explorar. O Redação 
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Sportv, objeto de estudo do presente trabalho, tem como característica utilizar capas e 

conteúdos dos jornais impressos de diferentes países como pauta para seus debates.   

Uma mídia ser fonte para outra mídia é um processo cada vez mais comum. 

Informações recolhidas da internet já serviram de pauta para programas televisivos, como 

vídeos que fazem sucesso na rede, memes que divertem internautas nas redes sociais e 

postagens de famosos no Twitter ou Instagram. Capas de jornais internacionais também são 

frequentemente mostradas na televisão, fato que ocorreu durante a Copa do Mundo nos 

principais telejornais do país, como o Bom Dia Brasil durante as entradas ao vivo do 

correspondente em Londres Renato Machado. 

No que tange esta mídia tradicional, os jornais impressos, segundo pesquisa 

realizada pelo Ibope a pedido da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, 

são a fonte de informação mais confiável para a população do Brasil. Porém, 97% dos 

brasileiros têm o costume de assistir televisão e 25% têm o hábito de ler jornal impresso. 

Para esta pesquisa será analisada a edição do Redação Sportv do dia 13 de junho 

de 2014, que repercutiu o dia anterior - abertura Copa do Mundo, e estreia do Brasil contra 

a Croácia, jogo disputado na Arena São Paulo (também conhecida como Itaquerão), pela 

primeira rodada da fase de grupos. O objetivo é verificar a prática da clipagem de jornais 

impressos nacionais e internacionais como forma de pautar os assuntos que serão discutidos 

durante o programa. Porém, dentre os vários assuntos abordados durante a uma hora e meia 

de duração do Redação Sportv, somente serão levados em consideração os assuntos já 

supracitados: o confronto entre Brasil e Croácia e a cerimônia de abertura da Copa 2014. 

Como aporte teórico serão abordados os históricos do jornalismo impresso no 

mundo e do jornalismo esportivo no Brasil, a fim de contextualizar o momento histórico 

dos objetos aqui tratados, bem como o pensamento de Pedro Jorge Sousa (2001), do 

jornalista Paulo Vinícius Coelho (2009) importante comentarista dos canais ESPN Brasil, 

do comunicólogo Luiz Beltrão (1980) e de José Marques de Melo (2003). 

O Jornalismo Impresso No Mundo: um breve histórico 

O surgimento do jornal impresso está associado ao imperador romano Júlio César, 

que criou a Acta Diurna para divulgar suas conquistas militares. A publicação oficial do 

Império Romano surgiu no ano de 59 a.C.  Para Sousa (2001), “as Actae talvez sejam, no 

Ocidente, as antepassadas mais remotas dos atuais jornais”.  
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Na Idade Média, o jornalismo teve um grande salto. O alemão Johannes Gutenberg 

inventou a prensa de tipos móveis que possibilitou que o trabalho, antes feio manualmente, 

ganhasse velocidade e reprodutibilidade com o auxílio de máquinas. No século XVII, a 

popularidade da informação provocou transformações culturais, sociais e econômicas na 

sociedade. Com a criação de Gutenberg disseminada na Europa, as gazetas, que eram as 

formas de informativos da época, difundiram-se entre as camadas da elite. Segundo Albert e 

Terrou (1990), as gazetas, os pasquins e os libelos desenvolveram as três principais funções 

do jornalismo, a informação sobre os fatos da atualidade, o relato dos pequenos eventos 

cotidianos e a expressão das opiniões. 

Sousa (2001) afirma que “é grande a controvérsia sobre qual teria sido o primeiro 

jornal impresso digno do nome”. Costella (1984) destaca que para alguns historiadores o 

jornal mais antigo é o Noviny Poradné Celého Mesice Zari Léta, editado em Praga em 

1597. Já outros acreditam que o Nieuwe Tijdinghen, criado em Autuérpia no ano de 1605 é 

o impresso mais velho. Em 1611, é criado o Mercure Français e onze anos depois nasce o 

Weekly News, na Inglaterra. 

Em 1641, nasceu a imprensa periódica portuguesa com o jornal Gazeta, que durou 

seis anos. Nos Estados Unidos, foi criado o Public Occurrences Both Foreign and Domestic 

em 1690, substituído pelo Boston News-Letter no ano de 1704. Segundo Sousa (2001), até 

o começo do século XIX, a evolução técnica da indústria gráfica foi muito lenta, mas isso 

mudou com a invenção da rotativa por Koning, em 1812, que favoreceu a produção de um 

grande número de cópias por preços baixos. De acordo com Albert e Terrou (1990), os 

jornais se diversificaram em diversas categorias. Eles afirmam que a tiragem da imprensa 

diária, em Paris, subiu de 36 mil em 1803 para 1 milhão de exemplares no ano de 1870. 

No início do século XIX, a imprensa era opinativa, ideológica ou de partido devido 

à proliferação de movimentos político-ideológicos nessa época. A partir de novos inventos, 

como o telégrafo, aumenta também a quantidade de informação disponível. Os jornais 

opinativos deram espaço para impressos mais noticiosos nos Estados Unidos na década de 

1830.  Durante a Guerra de Secessão, que ocorreu entre 1861 e 1865, foram usadas, pela 

primeira vez, novas técnicas de informação, como entrevista, reportagem e crônica.  

No final do século XIX, os jornais ficaram mais baratos e acessíveis para a 

população norte-americana. Para Sousa (2001), estas circunstâncias provocaram a primeira 

grande mudança na forma de fazer jornalismo. Os jornais ocidentais tornaram-se mais 

descritivos com a I e II Guerra Mundial. Já nos anos 60 do século XX, o jornalismo evoluiu 
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para um modelo de análise. O jornalismo sofreu algumas mudanças nos anos 1980 com o 

surgimento das novas tecnologias. A quantidade de assuntos noticiáveis aumentou e 

infográficos passaram a ser comuns nos impressos. Essa época também foi marcada pela 

formação de grandes grupos multimidiáticos. 

Jornalismo Esportivo e as Mídias 

O jornalismo esportivo ocupa papel de destaque na TV brasileira. Porém, segundo 

o jornalista Paulo Vinícius Coelho (2009), no início do século passado, muitos acreditavam 

que este tipo de jornalismo não teria êxito em território nacional. Mesmo assim, os jornais e 

rádios desde cedo dedicaram espaço ao assunto, geralmente com notas que tinham por 

objetivo atingir um público de um poder aquisitivo mais baixo e mais numeroso.  

 

De fato, menor poder aquisitivo significava também menor poder cultural e 

consequentemente ler não constava de nenhuma das prioridades. E se o futebol – 

como os demais esportes - dela fizesse parte, seria necessário ao apaixonado ir ao 

estádio, isto é, ter menos dinheiro para comprar boas publicações sobre o assunto. 

(COELHO, 2009, p 9). 

 

Existia, nesse período, muita incerteza em torno do esporte, em um aspecto geral e 

não apenas do futebol, que ainda não era uma paixão nacional, lugar esse ocupado pelo 

remo (COELHO, 2009). Não existia o que pode se chamar de jornalismo esportivo.   Esse 

panorama começou a mudar com os textos de Nelson Rodrigues e Mario Filho. Segundo 

Brettones (2010), Mario Filho dedicava páginas inteiras ao futebol, esporte que mesmo 

popular era marginalizado, e ainda fundou o Jornal dos Sports, nos anos de 1930. A 

linguagem era acessível, a fim de aproximar os leitores que gostavam dessa temática. 

Nelson Rodrigues, por sua vez, aproveitava sua paixão pelo Fluminense e fazia as seções 

esportivas do "Jornal dos Sports" e da "Última Hora", onde assinava a coluna "À Sombra 

das Chuteiras Imortais". 

Outro meio de comunicação importante na história do jornalismo esportivo foi o 

rádio. Em 1920, já se faziam transmissões esportivas por essa plataforma. Em 1938, foi 

transmitido pela primeira vez um campeonato mundial de futebol: a Copa do Mundo da 

França. A pesquisadora Gisela Ortiwano (2000) conta que serviços de alto-falantes foram 

instalados nas praças de centenas de municípios brasileiros para que a população pudesse 

acompanhar os jogos. Desde então, a relação do rádio com o esporte só aumentou.  
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Em 1950 surge a televisão que acabou se tornando a principal concorrente do 

rádio. Nesse período houve uma migração tanto de profissionais quanto de estilos de 

programas do rádio para a televisão. De acordo com Ushinohama e Marques (2013) a 

primeira transmissão esportiva ocorreu na TV Tupi em 15 de outubro de 1950: uma partida 

entre São Paulo e Palmeiras realizada no Pacaembu, válida pelo campeonato paulista 

daquele ano (mas, que só acabou em 1951 com a vitória do Palmeiras). Esse jogo também 

foi a primeira transmissão de TV no horário da tarde.  

Entretanto, foi a TV Record (inaugurada em 1953) que avançou no jornalismo 

esportivo. Em 1954, a TV lança o programa Mesa Redonda, apresentado por Raul Tabajara 

e Geraldo José de Almeida. No outro ano, mais precisamente no dia 18 de setembro de 

1955, aniversário de 5 anos da televisão brasileira, a Record fez a primeira transmissão 

externa de um jogo de futebol com a partida entre Santos e Palmeiras. A Rede Bandeirantes, 

por sua vez, transmitiu com exclusividade os campeonatos brasileiros entre 1986 e 1993 e 

se autointitulava “o canal do esporte”. Nessa época, a TV Globo, segundo Paulo Vinícius 

Coelho (2009), se limitava a fazer jornalismo. No dia seguinte aos eventos esportivos, 

dentro do Globo Esporte
6
, eram apresentados os lances, melhores momentos e notícias. 

Hoje, a compra dos direitos de transmissão de eventos esportivos é uma das 

maiores batalhas entre as emissoras de televisão no país
7
. Ao contrário do que acontecia no 

início, os valores são altos, grandes clubes recebem grandes quantias, seja por direitos do 

Campeonato Brasileiro, Libertadores, estaduais, regionais ou Copa do Brasil. Isso sem citar 

as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Paulo Vinícius Coelho (2009, p 65) fala que a inflação 

começou quando o Brasil seguiu o exemplo inglês: “Desde a criação da Premier League – a 

liga inglesa que passou a organizar o futebol local - os clubes da Inglaterra já receberam 2,4 

bilhões de reais. E este é um desafio enfrentado por todas as emissoras.” 

Jornalismo Opinativo 

Textos jornalísticos opinativos disponibilizam para o público, comentários e 

avaliações sobre determinado assunto. Para Beltrão (1980), algo só se torna opinável 

quando a sociedade o considera passível de discussão. De acordo com o autor, opinião é 

uma função psicológica pela qual o homem, informado de ideias, fatos ou situações 

conflitantes, exprime o seu juízo a respeito. 

                                                 
6 O Globo Esporte é um telejornal esportivo transmitido pela Rede Globo desde 14 de agosto de 1978.  
7 http://trivela.uol.com.br/os-bastidores-de-um-mercado-aquecido-como-os-direitos-de-transmissao-sao-negociados/  

http://trivela.uol.com.br/os-bastidores-de-um-mercado-aquecido-como-os-direitos-de-transmissao-sao-negociados/
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Mudanças estruturais na sociedade, como o aumento da população, as 

modificações políticas, além do interesse das pessoas em saber o que acontece em todo o 

mundo, foram fatores decisivos para transformar o jornalismo em instrumento 

essencialmente político e opinativo nos séculos XV e XVI. Jornais brasileiros, como o 

Correio Braziliense, publicado por Hipólito José da Costa em Londres, o Sentinela da 

Liberdade, criado por Cipriano Barata na Guarita de Pernambuco, e o Censor Maranhense, 

editado em São Luís por João António Garcia de Abranches, foram marcados pelo 

monolitismo opinativo, o que significou a disseminação de uma única opinião em todo o 

veículo. Beltrão (1930) afirma que o jornal tem o dever de exercitar a opinião, pois ela 

valoriza e engrandece a atividade profissional. 

Para alguns autores como Melo (2003), a manifestação de opinião no jornalismo 

contemporâneo não é um fenômeno monolítico. A divulgação de diferentes ideias deve-se 

ao número maior de profissionais em uma equipe. Por esse motivo, é impossível o controle 

total do que vai ser exposto. 

 

Por mais que a instituição jornalística tenha uma orientação definida (posição 

ideológica ou linha política), em torno da qual pretende que as suas mensagens 

sejam estruturadas, subsiste sempre uma diferenciação opinativa (no sentido de 

atribuições de valor aos acontecimentos). (MELO, 2003, p.101).  

As opiniões são apresentadas em diferentes gêneros. De acordo com Melo (2003), 

as ideias da empresa são manifestadas no editorial. Já a opinião dos jornalistas pode 

aparecer sob a forma de comentário, resenha, coluna, crônica, caricatura e eventualmente 

artigo. Colaboradores, geralmente personalidades representativas da sociedade civil que 

buscam os espaços jornalísticos para participar da vida política e cultural, expressam suas 

opiniões em forma de artigos. E, por fim, leitores podem se comunicar através da carta ou 

outras formas de expressão. 

Nos últimos anos, o Brasil vem conhecendo um aumento significativo dos espaços 

destinados à opinião nos veículos de comunicação eletrônicos. Emissoras de rádio e 

TV ampliam a presença de colunistas e comentaristas. Ao mesmo tempo os 

editoriais e artigos de especialistas, que praticamente não existiam, vem ganhando, 

cada vez mais, lugares destacados nas edições diárias e semanas de programas 

jornalísticos e telejornais. (VIEIRA, 1998) 
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No jornalismo esportivo isso já parece ser algo implícito, pois nos assuntos ligados 

a essa temática só a informação não contempla o telespectador inteiramente e ele exige que 

o assunto em questão seja analisado e especulado. Para Venâncio, 

o Jornalismo Esportivo é um jornalismo técnico. De números, de fatos, de jogo e de 

dinâmicas próprias. Possui suas interfaces com a História, com a Sociologia e com a 

Economia, mas sua atividade-fim é relatar o jogo, opinar de acordo com os 

parâmetros postos e entrar na lógica de interesse público que o esporte demanda. 

Como o esporte é pura competição, essa situação permeia o Jornalismo Esportivo, 

especialmente no desenvolvimento de subjetividade. (VENÂNCIO, 2014) 

O autor afirma que a opinião jornalística de esportes pressupõe não só um time que 

alguém torce, mas também todos os outros que essa pessoa não torce. Ele também ressalta 

que o jornalismo esportivo não dissimula como os demais e que nele não há fingimentos.   

Sportv e Redação Sportv  

Para o aprofundamento na temática deste artigo é importante contexturalizar o 

programa Redação Sportv. O canal Sportv foi dos primeiros canais da Globosat, lançado em 

19 de outubro de 1991 sob o nome de TopSports, o qual foi alterado em 1994 para o nome 

atual. No país, o Sportv está entre os canais exclusivos voltados a conteúdo esportivo e 

desde então a emissora transmite eventos e programas próprios, e ainda conta com outros 

dois canais o Sportv 2 e Sportv 3. 

Inicialmente o Redação Sportv foi apresentado por Luís Roberto, tendo em seguida 

sido comandado por Marcelo Barreto, Luiz Carlos Júnior e eventualmente por Cláudio 

Uchôa, e mais outros quatro comentaristas. O programa nasceu a partir de uma necessidade 

da emissora de preencher o horário da manhã. Como fala Brettones: 

 

Com o Bem, Amigos! transmitido nas segundas-feiras durante a noite e o Arena 

SporTV no período da tarde de todos os dias da semana, a grade da emissora na 

parte da manhã ainda estava sem nenhuma produção da casa, e foi por este motivo 

que o Redação SporTV se encaixou na primeira parte do dia. (BRETONES, 2010, p 

29) 

Em seu formato, apresentador e dois outros convidados debatem sobre os assuntos 

noticiados pelos meios de comunicação, especialmente jornais impressos diários de todo o 

país e do mundo (mas também se utiliza de portais e outras fontes online), acerca dos 

acontecimentos esportivos, sendo uma característica do programa ser essencialmente 
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opinativo. Outra característica é a intervenção de repórteres em várias cidades do Brasil, 

através das afiliadas da Rede Globo e também pelo mundo, através do projeto “Passaporte 

Sportv”
8
. O telespectador tem a possibilidade de mandar sua mensagem ou questionamento 

para o twitter do Redação Sportv
9
. As mensagens são lidas pelo próprio apresentador. 

O Clipping Jornalístico 

Para uma maior compreensão do objeto de estudo deste artigo, que são as 

repercussões da abertura da Copa do Mundo 2014 e do jogo entre Brasil e Croácia na mídia 

impressa dentro programa Redação Sportv, é necessário abordar o conceito de clipping (ou 

clipagem), uma das práticas mais comuns no meio jornalístico, em especial nas assessorias 

de imprensa. “O termo originado do inglês clipping (“corte” ou “recorte”) é o nome que se 

dá ao serviço de pesquisa, coleta, seleção e fornecimento de material veiculado por um ou 

por diversos meios de comunicação.” (SILVA, SANTOS, 2012 p. 2) 

Apesar do termo falar sobre a prática literal de extrair uma notícia de um meio de 

comunicação, esta, na verdade, é uma ferramenta estratégica de grande importância dentro 

da comunicação organizacional e refere-se ao monitoramento e seleção de notícias, sobre 

um determinado assunto, empresa ou pessoa, independente do meio de comunicação. 

Bueno fala sobre o clipping dentro da assessoria de imprensa: 

 

Impresso ou eletrônico, ele representa a etapa final de um esforço de comunicação, 

geralmente empreendido pelo assessor, e mediado pelos veículos (jornais, revistas, 

rádio, TV e, mais recentemente, as publicações on line), tendo em vista divulgar 

fatos, informações, produtos, etc., de interesse de uma empresa ou entidade. 

(BUENO, 2002). 

O trabalho de clipping está ligado à análise de conteúdo. Este método começou a 

ser desenvolvido na primeira metade do século XX pelas escolas norte-americanas de 

jornalismo e até à década de 1950, esteve restrita à análise quantitativa de recortes de 

jornais, detendo-se a uma descrição objetiva e sistemática do conteúdo divulgado. Com o 

passar do tempo o método começou a incorporar uma operação lógica destinada a analisar 

outros aspectos da mensagem. O clipping é fundamental para o trabalho de auditoria de 

imagem na mídia. Pois, atualmente, a imagem pública é muito valorizada no mundo 

                                                 
8 O Passaporte Sportv é um projeto iniciado em 2010, no qual a emissora selecionou alguns profissionais recém-formados 

em jornalismo para serem correspondentes internacionais. 
9 https://twitter.com/Redacao_Sportv  

https://twitter.com/Redacao_Sportv
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moderno e isso em uma visão organizacional é imprescindível para qualquer empresa ou 

grupo que queria se manter em evidência. 

Análise Redação Sportv 

O programa Redação Sportv é transmitido de segunda a sexta a partir das 10 horas 

da manhã, com 1 hora e 45 minutos de duração. É apresentado pelo jornalista André Rizek, 

que recebe a cada edição dois convidados que junto com ele discutem os fatos esportivos 

mais importantes divulgados pela mídia. Durante o período da Copa do Mundo o programa 

sofreu algumas alterações: era maior ou menor dependendo da programação de jogos a 

serem transmitidos no dia, passou a ir ao ar também aos sábados e domingos, e a partir da 

estreia do “É Campeão!”
10

, apresentado também por André Rizek, o Redação Sportv passou 

para o comando do narrador Roby Porto. Entretanto, a edição analisada neste artigo 

aconteceu antes dessa mudança de comando e ainda com a duração padrão. 

A edição que interessa para este trabalho foi ao ar no dia 13 de junho de 2014, o 

apresentador André Rizek esteve acompanhado dos convidados, os escritores, Arthur 

Dapieve e Ruy Castro. O programa foi dividido em 3 blocos com duração média de 30 

minutos cada. O foco da pesquisa é observar como se dá a utilização dos jornais nacionais e 

internacionais como fonte de discussão para o programa acerca da cerimônia de abertura da 

copa do mundo e o confronto entre Brasil e Croácia, o primeiro jogo do mundial. Conforme 

foram apresentados no programa esses assuntos se concentraram no primeiro bloco, os 

outros dois foram dedicados às entradas de reportes ao redor país e do mundo tratando de 

outros assuntos, como a preparação das demais seleções que estrearam naquele dia. 

O programa começou com a discussão sobre o lance do pênalti marcado pelo 

árbitro japonês Yuichi Nishimura sobre Fred, que deu a chance para a seleção brasileira 

virar a partida, que estava empatada. A seleção ainda marcaria novamente com Oscar, 

finalizando a vitória com o placar de 3 a 1. Como exemplo da repercussão nacional foi 

apresentada a capa do jornal O Globo (Figura 1), cuja manchete “Uma vitória sofrida” 

exaltava as dificuldades da equipe durante a partida e isentava o árbitro de culpa. 

                                                 
10 Programa especial que foi ao ar pela primeira vez no dia 28 de junho de 2014 e durou até o último dia da copa, era uma 

mesa redonda que contava com a participação de vários capitães campeões de copas do mundo como comentaristas, dentre 

eles estavam o brasileiro Carlos Alberto Torres, o argentino Daniel Passarella, o alemão Lothar Matthäus e o italiano 

Fabio Cannavaro, campeões por suas seleções respectivamente em 1970, 78, 90 e 2006. 
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Figura 1: Capa do Jornal O Globo de 13/06/2014. 

Todos os componentes da bancada concordaram que houve simulação da parte de 

Fred e que a infração foi marcada de forma errada pela arbitragem. E essa opinião foi 

reforçada quando foram mostradas as capas de alguns jornais internacionais. Foram 

apresentadas as capas dos jornais El País da Espanha, Bild, da Alemanha, Corriere dello 

Sport, da Itália, Olé, da Argentina, Spar Sport, de Barcelona, Mundo Deportivo, La Gazzeta 

dello Sport, L’equipe da França e Ovación do Uruguai. (Figura 2) Todas trazem a foto de 

Neymar como o grande responsável pela vitória do Brasil, porém também ressaltaram a 

atuação do árbitro e o lance do pênalti ao qual também falam que não aconteceu. 

 
Figura 2: Capas de jornais internacionais 

 

Os jornais abriram uma nova discussão, Neymar, com dois gols foi escolhido o 

melhor da partida pela FIFA e a maioria das capas exaltava sua atuação, porém, os 

membros da bancada acabaram discordando dessa informação e apontaram os jogadores 

Oscar e Luís Gustavo como os que tiveram as melhores atuações contra a Croácia.  

A primeira entrada de ao vivo no Redação Sportv foi do repórter Eudes Jr. direto 

da Granja Comary, em Teresópolis, Rio de Janeiro, centro de concentração e treinamento 
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da seleção brasileira. Ele abordou dentre outras coisas sobre a agenda da equipe para aquele 

dia no qual haveria treinamento apenas dos reservas e não aconteceria entrevista coletiva. 

Ele enfatizou o fato de mais de 2.000 jornalistas fazerem a cobertura da rotina do Brasil na 

Copa. Logo em seguida, começou-se a falar sobre a repercussão nos jornais brasileiros 

daquela partida. Foram mostradas as capas dos jornais Folha de São Paulo, a capa do 

caderno de esportes do jornal O Globo, O Povo, do Ceará, Jornal do Commercio, de 

Pernambuco, O Estado de Minas, A Tarde, da Bahia e Correio Braziliense (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Capas de jornais nacionais 

 

As capas dos jornais apresentados também fizeram menção aos assuntos que já 

haviam sido destacados pela imprensa internacional, como a atuação de Neymar e o pênalti 

sobre Fred. Ainda sobre a repercussão internacional o programa apresentou um grupo de 

jornais que enfatizavam a cerimônia de abertura. As publicações eram o The Daily 

Telegraph, da Inglaterra, Gazet Van Antwerpen e Dh Les sports, da Bélgica, Irish 

Independent, da Irlanda, ABC, da Espanha, Corriere dela Sera, da Itália, a capa do site do 

The New York Times, El Universo do Uruguai e La Nacion, da Argentina (Figura 4). 
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Figura 4: Capas de jornais internacionais 

 

A maioria das capas aborda em tom de crítica a cerimônia de abertura da Copa do 

Mundo, referindo-se à beleza e à qualidade do que foi apresentado. Quanto a esse assunto 

tanto o apresentador quanto os convidados se limitaram a citar exatamente o que os jornais 

falavam e em momento algum externaram alguma opinião sobre o tema deixando que a 

imprensa aparentemente falasse por eles. Duas capas, do La Nación e El Universo ainda 

trazem a figura de Neymar e do árbitro para falar sobre o início da Copa.  

A segunda entrada ao vivo foi do repórter do projeto Passaporte Sportv, Felipe 

Cury direto de Zagreb, capital da Croácia para falar da repercussão no país da derrota por 3 

a 1. Ele trouxe as capas dos jornais Vecernji List e Sportske Novosti (Figura 5) que traziam 

duras críticas ao árbitro da partida Yuichi Nishimura. O Vecernji List mancheteia "após esta 

derrota, o orgulho segue intacto", já em um tom mais duro o Sportske Novosti ressalta 

"Neymar e o japonês Nishimura quebraram o grande sonho da Croácia". A coletiva de 

imprensa do técnico croata, Niko Kovac, após a partida também foi destaque. 

 

 
Figura 5: Capas de jornais internacionais 
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Dando seguimento ao assunto André Rizek mostrou a capa da Folha de São Paulo 

de 2 de junho de 1986 após a estreia do Brasil contra a Espanha, na Copa do Mundo no 

México
11

. O jogo vencido pela seleção brasileira por 1 a 0 foi marcado pelo erro do árbitro 

australiano Christopher Bambrigde, que não validou um gol espanhol aos 7 minutos do 

segundo tempo. A manchete da edição destacava: “Brasil vence a Espanha com a ajuda do 

juiz”. Outra capa mostrada foi a do Jornal do Brasil do dia 4 de junho de 2002 que falava 

sobre a vitória brasileira de virada por 2 a 1 na estreia do mundial da Coreia do Sul e Japão 

12
 contra a Turquia. Depois de sair perdendo o árbitro Kim Young-Joo marcou pênalti sobre 

Luizão quando a falta aconteceu fora da área o que deu ao Brasil a chance de empatar e 

depois vencer a partida. Quando a isso, uma fala interessante é a de Arthur Dapieve que 

mostra preocupação quanto ao estigma de o Brasil sempre ser ajudado pela arbitragem em 

Copas do Mundo. A menção a publicações antigas reforça a importância do jornal impresso 

como fonte de informação, uma vez que o registro em papel, uma vez conservado, pode ser 

acessado a qualquer momento e mostrar como era o contexto jornalístico daquela época, o 

que nos permite traçar um paralelo com o que existe atualmente. 

No final do bloco foram mostradas imagens da Granja Comary e do treino dos 

goleiros da seleção brasileira e um VT
13

 sobre a entrevista coletiva com o técnico Luís 

Felipe Scolari sobre a possibilidade de William entrar na vaga de Oscar. Os dois blocos 

seguintes do programa foram dedicados às entradas de repórteres em cidades do Brasil e do 

mundo. Como este artigo se limita à analise dos assuntos acerca do jogo entre Brasil x 

Croácia e a cerimônia de abertura, então estes outros blocos não serão aqui tratados. 

Predominantemente falou-se sobre a atuação da seleção brasileira, sobre o pênalti 

marcado em Fred e a arbitragem. Apesar de o primeiro jornal apresentado ser brasileiro, 

logo depois são apresentados uma quantidade de 9 veículos internacionais que em suas 

capas abordam não somente a vitória do Brasil, mas questionam o pênalti marcado e isso 

também se reflete nos outros grupos de jornais apresentados, como por exemplo quando as 

publicações falam da cerimônia de abertura, pois também aparecem dois jornais sul-

americanos que abordam esses assuntos. A partir dessa repercussão a discussão entre 

                                                 
11 A copa do mundo de 1986 foi realiza do México, sendo a 13ª edição do evento. Foi vencida pela Argentina em uma 

final contra a Alemanha. 
12 A copa do mundo 2002 foi a primeira que teve duas sedes, a Coréia do Sul e o Japão, também foi a primeira a ser 

realizada em continente asiático, sendo essa a 17ª edição do evento. Foi vencida pelo Brasil em uma final contra a 

Alemanha. 
13

 VT é a sigla para videotape, em inglês: fita de vídeo. E se refere usualmente aos vídeos e/ou matérias 

transmitidas em um programa de TV. 
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apresentador e convidados se desenrola, pois eles podem ou não concordar com o enfoque 

dado por aquela publicação, ou se manter “neutros”. 

No segundo grupo de jornais havia apenas publicações brasileiras que também 

tratavam de assuntos que já tinham sido abordados nas capas anteriores, porém 

acrescentavam o fato de a torcida ter xingado a presidenta Dilma durante a abertura do 

evento. Outra consideração relevante são os estados de onde as publicações são originais - 

todas oriundas de cidades-sedes do mundial e três delas eram da Região Nordeste, dos 

estados do Ceará, Pernambuco e Bahia.  

O terceiro grupo, que traz mais veículos internacionais que tratavam 

predominantemente de um novo assunto. Quanto a isso se percebe que a cerimônia de 

abertura, além de ter sido tratada de forma dura pela mídia, também teve pouco destaque    

e isso pode ser percebido não só pela quantidade de capas com essa temática (7 jornais), 

mas pelos países de onde essas publicações se originaram como Bélgica e Irlanda, tanto que 

André Rizek, Arthur Dapieve e Ruy Castro se ocupam muito pouco com o assunto. E por 

fim foi mostrada a visão da imprensa croata sobre aquela partida, isso com o intuito de 

mostrar o outro lado da história, a repercussão de toda a polêmica do pênalti naquele país. 

A partir da análise do programa Redação Sportv do dia 13 de julho é possível tecer 

algumas considerações. Primeiro, que o programa se organiza a partir das pautas 

importantes do dia e procura na mídia impressa os vários pontos de vista expostos para 

assim estimular a discussão entre os membros da bancada. Para isso, o programa organiza 

as publicações a serem apresentadas em blocos nos quais as publicações coincidem com os 

temas apresentados nas capas dos impressos. Outro ponto é que eles apenas se utilizam das 

capas para fazer a análise do conteúdo do jornal, em detrimento ao que é apresentado 

dentro, ou seja, da matéria sem si. Os membros da bancada não têm comprometimento com 

as publicações e geralmente discordam das posições apresentadas nos jornais. 

Conclusão 

A partir das discussões apresentadas nesse trabalho podemos concluir que a mídia 

impressa, mesmo com a internet e sua rápida circulação de informação, ainda representa 

uma boa fonte de notícia e de discussões para a própria mídia, especialmente a televisiva 

que ainda procura no impresso um tipo de análise diferenciada e mais profunda. A opinião 

dentro do jornalismo esportivo é algo muito importante e encontrado dentro da mídia 
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esportiva televisiva, especialmente em eventos como a Copa do Mundo, mas que ainda 

assim procura em outra mídia fonte de pesquisa e informação.  

Por fim, ao trabalhar a edição de 13 de junho de 2014 do Redação Sportv podemos 

perceber a utilização do jornal impresso ainda como fonte de análise e informação muito 

importante para a televisão. Nele é possível encontrar visões diversas e análises mais 

profundas ainda que o programa somente se utilize das capas para fazer suas considerações 

e fomentar o debate entre os participantes. A organização da sequência de assuntos 

apresentados também é importante tanto que dita o ritmo do programa: aqueles assuntos 

dados como mais importantes e tratados por mais jornais ganham mais tempo de discussão 

em detrimento a outros assuntos. Percebe-se, por fim, que são necessários mais estudos para 

uma melhor compreensão do fenômeno percebido – a mídia pautando a mídia.  
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