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Resumo

Os meios de comunicação de massa tem a capacidade de pautar, agendar, as pessoas que os
consomem. A Copa do Mundo de Futebol Masculino se configura como o maior evento do
esporte  no  mundo,  este  ano  a  competição  teve  o  Brasil  com  sede.  O  presente  artigo
investiga  o  agendamento  feito  pelo  jornal  A Tarde  a  respeito  da Seleção  Brasileira  de
Futebol, na semana anterior ao início da Copa do Mundo e consequentemente à estreia da
equipe na competição.
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Introdução

A Teoria do Agenda-setting (Agendamento) propõe que os meios de comunicação

de massa conseguem determinar os assuntos a serem discutidos por seus usuários, de forma

que mesmo que não consigam definir  como pensar ou discutir,  decidem sobre o que a

parcela da sociedade atingida pelos meios de comunicação de massa debaterão.

Conforme  (SOUSA,  2004)  destaca,  ao  falar  sobre  a  teoria  em  questão,  a

comunicação social pode não ter frequentemente êxito em dizer às pessoas o que têm de

pensar, mas surpreendentemente tem êxito ao dizer às pessoas sobre o que devem pensar.

O  futebol,  esporte  de  maior  destaque  na  mídia  e,  consequentemente,  de  maior

aceitação na população foi escolhido justamente devido à sua capacidade de apreender a

atenção da sociedade para ser uma das temáticas do trabalho. O artigo visa,  através da

análise de conteúdo, mostrar como o caderno de esportes do jornal A Tarde, o A Tarde
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Esportes, trabalhou as notícias a respeito da Seleção Brasileira, em sua preparação para a

Copa do Mundo de Futebol Masculino 2014 da Federação Internacional de Futebol, a Fifa,

na semana anterior a estreia da equipe na competição.

Revisão de Literatura

Agenda - setting

Os meios de comunicação de massa, devido a sua produção industrial e logística de

distribuição  de  amplo  alcance  público,  tem  a  capacidade  de  pautar  e  influenciar  as

discussões da sociedade. A teoria do agendamento, ou agenda setting, surgida no início dos

anos  70,  defende  a  ideia  de  que  os  consumidores  de  notícias  tendem a  considerar  os

assuntos que são veiculadas na imprensa como mais importantes, de modo que os meios de

comunicação  agendam nossas  discussões.  Os  principais  pensadores  do  Agenda Setting,

MacComb e Shaw (EUA) afirmam que:

“Em  consequência  da  acção  dos  jornais,  da  televisão  e  dos  outros
meios  de  informação,  o  público  sabe  ou  ignora,  presta  atenção  ou
descura,  realça  ou  negligencia  elementos  específicos  dos  cenários
públicos.  As pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos seus
próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem
do seu próprio conteúdo. Além disso, o público tende a atribuir àquilo
que  esse  conteúdo  inclui  uma  importância  que  reflecte  de  perto  a
ênfase atribuída pelos mass media aos acontecimentos, aos problemas,
às pessoas.” (SHAW apud WOLF, 2001, 144).

(MEZZAROBA; PIRES, 2010) trazem ainda a explicação de que,

“Na classificação proposta por Ruótolo (1998), a perspectiva da agen-
da-setting estaria incluída nas perspectivas atitudinais – “pauta” –, cujo
foco  de  interesse  está  ‘na  eventual  habilidade  dos  meios  de
comunicação de influenciar a opinião dos receptores. As atitudes são
definidas como sendo a  predisposição do indivíduo de agir  de uma
determinada maneira’.” (MEZZAROBA; PIRES, 2010, p.4)

A construção ou formação da realidade social, de acordo com o que a perspectiva da

Agenda-setting  propõe,  acontece  através  da  seleção  e  classificação  que  editores  e
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programadores  fazem com as informações.  Essa construção feita  por estes  profissionais

geram um produto conhecido como informação (TRAQUINA, 2001).

Desse modo, de acordo com a referida teoria, os meios de comunicação de massa

pautam os nossos relacionamentos. Acredita-se que os efeitos midiáticos se dão de maneira

acumulativa  (efeitos  indiretos),  com efeitos  de  longo  prazo.  É  neste  paradigma  que  o

conceito de agenda-setting se insere, durante a transição nos estudos de comunicação de

massa (PENA, 2008).

(PENA, 2008) destaca as três características básicas da relação entre a ação da mídia

no conjunto de conhecimentos sobre a realidade social e a formação da cultura apontadas

por Wolf:

“a acumulação (poder da mídia para criar e manter a relevância de um
tema);  a  consonância  (mensagens  mais  semelhantes  que
dessemelhantes);  e a onipresença (difusão quantitativa dos meios de
comunicação  de  massa  e  o  caráter  particular  do  saber  público).”
(PENA, 2008)

Nota-se  então  que,  ao  escolherem determinado  veículo  de  comunicação  para  se

informarem sobre algo,  as pessoas dão um voto de confiança ao veículo escolhido, que

busca  aprimorar  e  formar  a  sua  opinião,  o  seu modo  de  olhar  para  o mundo objetivo.

Entretanto, essa confiança pode ser dada também de maneira inconsciente, automática, sem

que se perceba que a simples escolha de qual site utilizar para se informar, qual canal de

televisão assistir ou qual a frequência de escolher no dial a estação de rádio influenciará e

muito sua vida cotidiana.

Para as pesquisas em comunicação, a escolha das categorias em que o documento,

no caso os jornais, serão analisados é um ponto crucial da análise (SOUSA, 2006).

“As  categorias  podem  não  conter  em  si  mesmas,  nos  seus  traços
definidores, todas as características substantivas dos elementos que aí
foram classificados, ou seja, dito de outro modo, o estabelecimento de
categorias é sempre uma operação limitada no seu alcance.” (SOUSA,
2006, p.670)

A priori  a  pesquisa se  dará de acordo as categorias  de notícia  apresentadas  nos

jornais: notícia, reportagem, nota e infográficos. (ERBOLATO, 1991) caracteriza a notícia
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pela objetividade apresentada e pela  relação com o tempo,  já que o que hoje é notícia,

amanhã pode não ser. Além disso o autor aponta como ponto fundamental na notí cia a

resposta de seis perguntas clássicas no jornalismo: Quem? Quê? Quando? Onde? Por quê?

Como?

O leitor quer novidades. Deseja saber o que ainda desconhece, ou que
sabia apenas superficialmente, por haver assistido ao jornal transmitido
pelo rádio ou televisão. Se fossem publicados apenas acontecimentos
antigos e irreais, os jornais estariam divulgando história e romance e
não notícias. (ERBOLATO, 1991, p.55)

Segundo (LAGE, 1999) a reportagem já se diferencia da notícia em sua pauta. Isto

porque na pauta da reportagem deve haver informações em abundância,  ao contrário da

notícia que mostra indicações de fatos. O autor aponta que a reportagem não é rígida, sendo

assim aberta a interpretações.

“De  qualquer  maneira,  existe  sempre  alguma  interpretação  nas
reportagens. O importante é que se respeitem os fatos, dos quais não se
pode discordar, e se dê ao leitor, com humildade, o direito de avaliá-los
segundo seu próprio repertório, seus valores.” (LAGE, 1999, 48)

A  nota  tem,  de  acordo  com  (JUNQUEIRA;  MORAES  JÚNIOR,  2013)  como

características  principais  a  brevidade  do  texto  e  a  rapidez  de  informação.  Os  autores

mostram, ainda, que apesar de os padrões textuais da nota a levar para o conceito de notícia

pequena, a nota pode vir acompanhada de outros recurso visuais, como o infográfico, que

acrescente informação.

“A  tendência,  portanto,  é  gerar  primeiro  a  nota  antes  dos  outros
formatos,  que  necessitam  de  apuração  mais  detalhada  para  a  sua
construção. Dessa forma, existiria uma sequência em que primeiro um
assunto  configura  uma  nota,  para  depois  gerar  uma  notícia.”
(JUNQUEIRA; MORAES JÚNIOR, 2013, p.4)

O infográfico cumpre a função de dinamizar a leitura.  (MÓDOLO, 2007) aponta

que o infográfico não ocupa a posição apenas de ilustrar as páginas dos jornais, porque
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também  carrega  informações.  Desse  modo,  transmite  conteúdo  com  uma  visão  mais

atraente, permitindo assim uma maior interatividade.

“[…]  um  dos  principais  objetivos  dos  infográficos  seria  mostrar  a
notícia em lugar de somente falar sobre ela. Além disso, esse tipo de
linguagem  ainda  apresenta-se  como  um  recurso  para  apresentar  a
informação em formato visual, a fim de atingir um número maior de
leitores.” (MÓDOLO, 2007, p.5)

O infográfico possibilita a leitura rápida para aqueles leitores que não tem o hábito

de ler, ou que não tem um tem hábito para ler uma reportagem mais elaborada. No entanto,

para  o  infográfico  cumprir  essa  função,  ele  precisa  ser  rico  em  contúdo  informativo.

(MÓDOLO, 2007)

Jornalismo Esportivo no Brasil

Quando  o  futebol  chegou  ao  Brasil,  em 1895  (STYCER,  2007),  a  maioria  das

pessoas não acreditava que ele poderia agradar aos brasileiros, muito menos imaginavam

que este se tornaria o esporte mais popular do país. Naquela época o remo, modalidade

esportiva em alta, não conseguia estampar seus feitos nas capas dos jornais. Provavelmente,

por isso naquela época era patente o descrédito com o futebol.

Mas o gosto da imprensa brasileira ao poucos foi mudando. Ao longo da década de

1910, surgiu em São Paulo o Jornal Fanfulha, dedicando páginas à divulgação esportiva.

Nos anos de 1930 foi fundado no Rio de Janeiro o  Jornal dos Sports, o primeiro diário

esportivo do Brasil, totalmente dedicado ao segmento. Esses foram dois destaques entre os

jornais  esportivos  que  surgiram  e  desapareceram  na  primeira  metade  do  século  XX.

(COELHO, 2003).

“Em 1925, o futebol já era o esporte nacional.  O Brasil  havia sido
bicampeão sul-americano em 1919 e, em 1922, faltavam apenas cinco
anos  para  o  início  da  primeira  Copa  do  Mundo  […].”  (COELHO,
2003, p. 10)

Ainda assim, somente por volta de 1940 é que se concretizou a profissionalização
dos jogadores, o que gerou um grande desconforto em alguns clubes, pois muitas pessoas
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acreditavam que era desnecessário o pagamento para se jogar futebol, inclusive há quem
pense  assim  até  os  dias  atuais.  Paralelamente  a  imprensa  evoluía  porque,  segundo
(STYCER, 2007), começara a se transformar tecnicamente baseada em modelo de jornais,
dos Estados Unidos, já consagrados, muitos anos antes.

“Dois  valores  formam a espinha dorsal  desse  modelo:  liberdade de
imprensa e objetividade. Por trás do primeiro está a idéia de que uma
imprensa  livre  é  a  garantia  de  uma  sociedade  democrática  –  e  os
jornalistas, sempre em busca da verdade, são os cães de guarda desse
valor. O segundo, a idéia de que só o registro mais factual possível da
realidade,  livre  de  opiniões,  permite  ao  cidadão  fazer  escolhas
livremente20.” (STYCER, 2007, p. 6)

Entre  as  revistas  esportivas,  a  primeira  a  se  destacar  foi  a  Revista  do  Esporte,

implantada no final da década de 50, que deu cobertura à a Seleção Brasileira de Futebol

quando foi campeã mundial duas vezes consecutivas, em 1958 na Suécia e em 1962 no

chile.  Meses antes da Copa de 70, conquistada pelo Brasil,  surgiu a  Revista Placar,  da

Editora Abril.  Apesar de ter  conseguido ter êxito'  nos meses  seguintes ao título,  de tri-

campeã  mundial  da  Seleção  Brasileira,  logo  depois  estava  ameaçada  de  extinção

(COELHO, 2003).

Apesar de o Brasil  ser considerado país do futebol,  por ter  a Seleção com mais

títulos de Copas do Mundo da Fifa, segundo (STYCER, 2007) a imprensa esportiva só foi

se consolidar a partir da década de 70. A cobertura voltada aos esportes ganhou mais espaço

dentro dos jornais, adquirindo também autonomia e uma característica mais informativa.

Quem saiu  na  frente  foi  à  Itália,  que  já  em 1927  contava  com  uma  revista  dedicada

exclusivamente aos esportes. A Argentina é outro país que avançou primeiro que o Brasil

nesse aspecto.

“As mudanças ocorridas na imprensa na segunda metade do século XX
levarão,  por  conseqüência,  a  uma  reconfiguração  das  posições  no
subcampo do jornalismo esportivo. No caso dos jornais de prestígio,
que se tornam mais sóbrios, o espaço dedicado à cobertura esportiva
aumentou,  a  partir  dos  anos  60,  chegando  a  conquistar,  em alguns
jornais,  uma  certa  autonomia,  em  forma  de  cadernos  próprios.  A
divisão do trabalho,  dentro de um grande jornal,  também se tornou
mais  nítida.  As  “seções”  passam a  ser  chamadas  de  “editorias”.  O
termo  “cronista”  como  forma  de  designar  todos  os  jornalistas  da
categoria cede espaço a termos mais específicos. A editoria de esportes
de  um  grande  jornal  chega  a  contar  com  20  profissionais,  entre
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repórteres,  redatores,  assistentes  de  edição  e  o  editor.”  (STYCER,
2007, p.6)

Em  1997  chegou  as  bancas  o  diário  esportivo  Lance!,  propondo  aos  leitores  uma

maneira diferente de se fazer jornalismo esportivo no Brasil, mostrando-se com uma estrutura

moderna  e  fugindo  do  que  acontecia  até  então,  com  a  imprensa  dominada  por  grupos

familiares(STYCER, 2007).  Hoje o Lance! acabou se tornando não só um jornal e sim um

grupo midiático, que conta com outras marcas, dentre elas o site LANCENET!. O LANCE! hoje

é considerado como o maior jornal especializado em esportes da América Latina, de acordo

com a agência LANCE!PRESS. Segundo a Associação Nacional de Jornais em 2013 o diário

teve uma média de circulação de 77.658 exemplares.

Diante dessa breve cronologia de evolução associativa entre o esporte e os jornais e

revistas  impressos  no  Brasil,  o  presente  artigo  se  propõe  a  analisar  aspectos  da  cobertura

esportiva do Caderno de Esportes do jornal A Tarde, no que se refere a Seleção Brasileira,

durante a semana anterior ao início da Copa do Mundo da Fifa de 2014.

Trata-se, portanto, de estudo de caso e análise de conteúdo que busca investigar como e

por quê a equipe de produção do jornal construiu reportagens, notícias, fotos, infográficos e

outros  produtos  jornalísticos  para  oferecer  ao  seu  publico  detalhes  sobre  o  principal

acontecimento esportivo no Brasil durante o ano em curso.

Metodologia

A Análise de Conteúdo é um método de pesquisa que seleciona e analisa textos

(escritos, audiovisuais, imagens estáticas, etc) veiculados na mídia. O objetivo desse tipo de

pesquisa  é  fazer  inferências  entre  teoria  e  prática  sobre  seus  conteúdos  e  formatos

(HERSCOVITZ, 2008).

Segundo (BARDIN, 1977) a análise de conteúdo deve ser dividida em três fases. A

primeira  fase é  a  pré  análise,  que  é  a  escolha  dos  documentos  que  vão ser  analisados

durante a pesquisa, os objetivos e hipóteses a serem avaliadas e corresponde a fase que se

insere esse projeto. Ainda segundo a autora antes do começo da análise dos documentos é

preciso que se faça, o que ela chama, de leitura flutuante, que nada mais é do que o primeiro

contato com o texto a ser avaliado.
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A segunda fase apontada por (BARDIN, 1977) é a exploração do material coletado.

A boa consolidação da segunda fase depende do desempenho da primeira,  ou seja, se a

pesquisa for bem planejada:

“[...]a  fase  de  análise,  propriamente  dita,  não  é  mais  do  que  a
administração  sistemática  das  decisões  tomadas.  Quer  se  trate  de
procedimentos  aplicados  manualmente  ou  de  operações  afectuadas
pelo ordenador, o decorrer do programa completa-se mecanicamente.
Esta fase longa e fastidiosa, consiste essencialmente de operações de
codificação,  desconto  ou  enumeração,  em  função  de  regras
previamente formuladas [...].” (BARDIN, 1977, p. 101)

A  terceira  fase  apontada  pela  autora  é  o  tratamento  dos  resultados  obtidos  e

interpretação.  Esse  é  o  momento  é  que  o  pesquisador  pegam as  informações  brutas  e

lapidam, transformando-as em estatísticas. O resultado dessa fase pode ser usados como

base para outras pesquisas (BARDIN, 1977).

Para a pesquisa do presente artigo foram utilizados os jornais A Tarde da semana

que antecedeu a abertura da Copa do Mundo de 2014 e, consequentemente, a estreia da

Seleção  Brasileira  na  competição.  Segundo  (SOUSA,  2006)  a  quantidade  de  material

selecionado  para  efetuar  uma  análise  de  conteúdo  varia  de  acordo  a  pesquisa  e  da

abundância em que o dado pesquisado aparece na coleta. Desse modo, os cinco edições do

jornal escolhido se fez suficiente para a realização da análise.

Resultados e Discussão

A edição de segunda-feira, 2 de junho, não foi dedicada à Copa do Mundo da Fifa.

Desse modo, só teve meia página tratando da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, com

duas  notícias  e  uma  nota,  sendo  uma  das  notícias  dedicada  a  falar  sobre  a  visita  da

namorada de Neymar,  a atriz  da Rede Globo, Bruna Marquezine,  à Granja Comary no

domingo. Apesar de o dia ter sido aberto para a visita de familiares e namoradas, o jornal só

deu destaque à presença da atriz. A segunda notícia abordou a insatisfação de Felipão com a

a primeira semana de treinos da equipe, no centro de treinamentos da Seleção Brasileira, em

Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. A nota veiculada na edição, foi a respeito dos

organizadores da Copa do Mundo de 2022 terem negado algum tipo de irregularidade, na

escolha do Catar como país sede.
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No A Tarde Esportes de terça-feira, 3 de junho, foram publicadas uma notícia, uma

reportagem e uma nota e um infográfico sobre a equipe do Brasil. Todos os 23 jogadores

convocados  para  a  Seleção  foram  citados.  Isto  porque  o  jornal  publicou  a  lista  da

numeração  das  camisas  na  edição.  A  notícia  contabilizada,  na  terça,  não  foi  dedicada

somente à Seleção Brasileira. A primeira parte se referia a jogadores que saíram por lesão

ou se recuperaram de uma, com o subtítulo “Brasil tem numeração”, que explicava a tabela

com a lista. A nota falava sobre o treino da seleção, na segunda-feira em Goiânia, cidade

onde foi o amistoso da terça.

A reportagem,  desse  mesmo  dia,  foi  a  respeito  do  técnico  Luís  Felipe  Scolari,

popularmente conhecido como Felipão, ter se tornado avô e de uma parte da história dele

com a  seleção.  O texto  ganhou um subtítulo  no  final  para  falar  sobre  o  treino  do dia

anterior. Foi considerado reportagem por se encaixar na abordagem descrita anteriormente,

no referencial teórico, em que aponta que a reportagem é um texto mais elaborado e que

não  dá  destaque,  na  sua  maior  parte,  por  fatos  atuais.  O  infográfico  veio  acoplado  a

reportagem porque mostrava a escalação do Brasil e do Panamá para o amistoso, além de

outras informações sobre o jogo. 

No  jornal  da  quarta-feira,  4  de  junho,  a  Seleção  Brasileira  apareceu  em  duas

notícias, uma reportagem e duas notas. A capa do Caderno de Esportes foi sobre a equipe,

com uma foto do atacante Neymar e uma nota sobre atuação do jogador no amistoso, na

terça, contra o Panamá. A segunda nota, bem pequena, foi a respeito da dúvida sobre a

permanência do jogador Paulinho na equipe, por conta de uma contusão. A reportagem da

quarta contou a história do jogo, mas focando na forma como o atacante jogou. O texto foi

acompanhado  por  um  infográfico  com  os  melhores  momentos  do  jogo,  o  quadro  foi

considerado assim pela definição trazida no referencial teórico de que o infográfico cumpre

a função de trazer a informação de um modo mais visual, se diferenciando do texto corrido.

A primeira notícia foi sobre o jogador baiano, Daniel Alves, mostrando como o gol

que ele marcou no amistoso deu novo fôlego a sua posição de titular na equipe. A segunda

notícia foi, novamente, sobre o atacante Neymar, discorrendo sobre um afirmação que o

atleta fez após o jogo, a respeito de sua forma física. A matéria contou com um subtítulo

falando sobre a escalação que seria feita pelo técnico da Seleção Brasileira para o último

amistoso antes da estreia na Copa. 

Na edição de quinta-feira, 5 de junho, a Seleção Brasileira ocupou uma página do

caderno de esportes, onde foram publicadas uma notícia e três notas. A notícia foi a respeito
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do a tranquilidade e alegria dos jogadores no treino, da quarta-feira, 4 de junho, na Granja

Comary e do retorno as atividades de atletas que não participaram do amistoso contra o

Panamá, no dia 03 de junho. As três notas foram de somente um parágrafo cada e falavam

sobre o comportamento durante o dia e no treino do técnico,  Felipão,  do lateral-direito,

Daniel Alves, e do zagueiro e capitão do time, Thiago Silva. 

Neste mesmo dia houve uma notícia em que a Seleção Brasileira não foi citada, mas

o atacante  Neymar,  sim.  Assim como na coluna  “Planeta  Copa”,  espaço que aparecem

comentários de outros jornais ou revistas sobre a Copa, onde Neymar foi citado novamente

em uma nota que não falava sobre a Seleção. 

O A Tarde Esportes da sexta-feira, 6 de junho, contou com duas notícias e duas

notas, sobre a equipe do Brasil. A capa do caderno foi sobre a Seleção Brasileira, com uma

foto de Neymar e Ramires num treino e uma nota, sobre o amistoso que o time teria no dia,

e um subtítulo falando do “pitaco” de uma Tartaruga Marinha a respeito do resultado do

jogo. Nota aqui não foi definida como uma matéria  pequena,  mas como um texto com

primeira  informações  que  vão  ser  complementadas  depois,  como  foi  apontado  no

referencial teórico. A segunda nota falou sobre a nova chuteira que seria usada pelo jogador

Oscar, no amistoso contra a Sérvia e durante a Copa, feita em homenagem a filha recém-

nascida do jogador.

A primeira notícia, desse mesmo dia, abordava os desafios do técnico, Felipão, para

o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. A notícia continha um subtítulo que

falava sobre a dúvida da participação no amistoso, do meia Oscar, por conta do nascimento

de sua filha. A segunda notícia foi sobre o pedido do técnico da Seleção Brasileira para que

a torcida de São Paulo, local do amistoso contra a Sérvia, apoiasse a Seleção. O texto veio

com um subtítulo falando do hábito da torcida paulista de vaiar a seleção.

A análise de conteúdo, do presente artigo,  visou a busca da presença de notícia,

reportagens, notas e infográficos a respeito da Seleção Brasileira.  No entanto,  durante a

pesquisa foram encontradas, ao longo dos cinco dias coleta, seis colunas que abordavam,

diretamente, a Seleção. Além disso, a seleção através de uma charge e de uma foto dos

atacantes Neymar e Hulk com o cantor, de forró, Wesley Safadão. E ainda, dois cabeçalhos

de capas, na segunda e na quinta-feira, e duas citações com destaque, na quinta e na sexta-

feira.
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Conclusões

Após  a  análise  dos  dados  apresentados  é  possível  perceber  que  o  caderno  de

esportes do jornal A Tarde, o A Tarde Esportes, não deu atenção exclusiva ao agendamento

da Seleção Brasileira durante a cobertura da Copa do Mundo, na semana que antecedeu ao

início da competição, sendo que a edição da segunda-feira não foi um especial de Copa do

Mundo, como as outras.

Ao todo o A Tarde  Esportes  publicou,  além dos tipos  de textos  que não foram

buscados pela pesquisa, 8 notícias, 2 reportagens, 9 notas e 2 infográficos sobre a equipe do

Brasil.  Isto quer dizer que 20% das notícias, 33,3% das reportagens, 17,3% das notas e

13,3% dos infográficos publicados no caderno de esportes do jornal foram destinadas a

cobertura da Seleção Brasileira. De acordo com o observado, se percebe ainda que o A

Tarde Esportes deu prioridade a publicação de notas a respeito da seleção, visto que esse

tipo  de  texto  aparece  com maior  frequência  nos  dias  pesquisados.  As notícias  também

ganharam uma atenção especial do jornal, tendo a diferença de apenas uma publicação em

relação as notas.

De acordo com o observado, o jornal pode utilizar mais dos recursos da reportagem

e do infográfico para informar. Haja vista, que com a explosão da internet as notícias sobre

o treino de ontem, no caso do jornalismo esportivo, acabam se tornando velhas para quem

compra o jornal no dia seguinte ao episódio. No caso do jornal estudado, a diferença é

enorme, no que se refere ao uso das categorias de informação.

Conclui-se esse trabalho com a ideia de que, durante a semana pesquisada o jornal

não priorizou o agendamento da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, mesmo sendo

essa a semana anterior ao início da Copa do Mundo e consequentemente a estreia da equipe

na  competição.  Considerando  que  o  futebol  e  o  esporte  mais  popular  no  Brasil,  há  a

necessidade de que o jornal, em períodos como esse, que antecede grandes competições do

esporte, dê uma atenção especial à cobertura da Seleção Brasileira. 
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