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RESUMO 
 

A mídia ocupa um papel central nas relações entre os campos sociais na atualidade. Pela 
importância que a mídia tem nessas relações, este estudo propôs verificar como a agenda do 
Jornal Nacional construiu os temas Eleições Presidenciais e Copa do Mundo, dois eventos 
importantes para os brasileiros, durante a realização do mundial, que ocorreu de 9 de junho a 
9 de julho. Através de algumas técnicas da Análise de Discurso procurou-se evidenciar que 
durante a cobertura da Copa do Mundo houve um apagamento de outros temas na agenda do 
telejornal, incluindo o tema Eleições Presidenciais. Por meio de algumas marcas discursivas, 
analisadas através de 26 edições do telejornal, observou-se que houve uma supervalorização 
do mundial e uma constante auto-referencialidade do Jornal Nacional para mostrar sua 
competência discursiva, além da garantia de que tudo seria noticiado durante o evento. 
  

Palavras-chave: mídia, Eleições Presidenciais e Copa do Mundo. 
 

 
ABSTRACT 
 

Means of communication has a central place according to social areas nowadays. By the 
importance that means of communication has in these relations, this study proposed to check 
how the Jornal Nacional schedule prepared the themes for the Presidential Elections and for 
the World Cup, two important events for Brazilians, during the worldwide games that 
happened from June ninth to July ninth. Through some speech analysis techniques it tried to 
clarify that during the World Cup there was some lack of other themes in Jornal Nacional 
schedule including the Presidential Election themes. Through some speech marks analyzed in 
twenty-six newscast publishing, it was observed there was a super appreciation in the world 
and a constant self-reference from National News to show its speech competence, besides the 
assurance that everything would be showed during the event. 
 

Key words: Means of communication. Presidential elections. World Cup. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Copa do Mundo 2006 é um evento importante para os brasileiros, assim como 

outros acontecimentos, como as Eleições Presidenciais1 que ocorrem no mesmo ano e que 

disputam espaço na agenda de um telejornal. Componentes de dois campos sociais distintos, o 

político e o esportivo, mesmo que com temporalidades e agendas diferentes, disputaram, 

espaço durante um mês, período de realização do mundial. Por se tratar de dois temas 

distintos são publicizados de maneiras diferentes, com enquadramentos, angulações e critérios 

de seleção diferenciados.  

Para qualquer nação, uma Eleição Presidencial é importante, pois se escolhe quem irá 

governar e, através das propostas do eleito, se tem uma idéia dos rumos do país. Neste ano, a 

Eleição Presidencial brasileira veio com uma expectativa grande devido à ampla publicação 

de denúncias e escândalos envolvendo partidos governistas e também da oposição. Os 

candidatos à Presidência se prepararam para uma ampla campanha, onde não faltaram 

denúncias e acusações.  

Em contraponto à seriedade da escolha dos governantes, a Copa do Mundo é um 

momento em que os brasileiros vivem intensamente, durante um mês, seu lado 

torcedor/patriota. Este ano, a Copa do Mundo ocorreu na Alemanha, mesmo país que o Brasil 

venceu a final do mundial anterior, tornando-se a única seleção pentacampeã. Assim como na 

política, em que se aguardaram os resultados dos eleitos, houve também uma grande 

expectativa em torno do desempenho dos jogadores brasileiros para que a seleção fosse 

hexacampeã.  

Algumas mídias abordaram o fato de o país do futebol sentir orgulho por ter a melhor 

seleção do mundo, mas, por outro lado, de também estar decepcionado, historicamente, com 

aqueles que governam o Brasil. A mídia tematizou desde o início do ano, ora momentos de 

euforia, vividos na época da Copa, ora momentos decepção com a política, ou mesmo o 

inverso. 

A Copa do Mundo teve duração de um mês, ocorreu de 9 de junho a 9 de julho. Já o 

período eleitoral durou 4 meses2: oficialmente, a campanha eleitoral aconteceu de 10 de junho 

a 29 de setembro. Desde o início do ano, os partidos políticos brasileiros se prepararam para o 

                                                 
1 Para padronizar este estudo optou-se por escrever Copa do Mundo e Eleições Presidenciais com letras 
maiúsculas nos seus inícios. 
2 Foi designado período eleitoral, neste trabalho, de acordo com o calendário eleitoral deste ano (ANEXO A). 
Esta data foi escolhida porque a partir daí acontecem as convenções para decidir candidatos e coligações.  



  

pleito. Durante esse período, ocorreram decisões importantes para as Eleições Presidenciais: 

convenções  dos  partidos,  definições  de  chapas  e   registros   de  candidaturas  foram  feitas   

para a  realização da campanha oficial. 

Como esses dois temas não têm o mesmo calendário e, portanto, temporalidades 

distintas, sabe-se que em termos de noticiabilidade os dois acontecimentos são avaliados com 

pesos diferentes de acordo com suas agendas. Porém, mesmo assim, propõe-se a analisar a 

forma como o Jornal Nacional construiu os temas Eleições Presidenciais e Copa do Mundo 

durante o Mundial. Em termos de problemática, o ideal seria também verificar como o 

telejornal construiu os temas referentes às eleições a um mês do pleito, mas como o estudo 

refere-se a uma reflexão monográfica e não haveria tempo hábil para tal, decidiu-se focar a 

análise durante a Copa. 

O Jornal Nacional é um programa jornalístico da Rede Globo de Televisão com mais 

de 35 anos. O foco deste trabalho centrou-se nos temas vinculados ao pleito e não à política 

como um todo. Levou-se em conta ações governamentais ligadas somente aos candidatos à 

Presidência da República e ao pleito. 

Escolheu-se o Jornal Nacional por ser o telejornal de maior audiência de todo o Brasil, 

por seu alcance, atingindo todas as regiões do país, e por dar ampla cobertura a eventos como 

a Copa do Mundo e as Eleições Presidenciais, mobilizando equipes profissionais para eventos 

como esse. O Jornal Nacional foi o primeiro noticiário de televisão em rede do país 

transmitido ao vivo. Foi ao ar pela primeira vez no dia 1º de setembro 1969 e, desde essa data, 

vem noticiando ao Brasil os principais fatos do país e do mundo. 

Este ano, o Jornal Nacional mobilizou seus principais repórteres para cobrir a Copa do 

Mundo, enviando inclusive um de seus âncoras, Fátima Bernardes, para a Alemanha. O 

mesmo ocorre com a política, que desde a primeira eleição direta, depois da abertura política, 

em 1990, o telejornal dedica boa parte de sua agenda quando as Eleições Presidenciais se 

aproximam. 

Neste contexto, o telejornal noturno de maior audiência do Brasil - o Jornal Nacional - 

agenda o que está sendo discutido sobre os temas da atualidade a partir de construções 

próprias. A centralidade que o campo midiático ocupa na sociedade faz com que os temas da 

atualidade passem pela sua agenda. 

Como foi dito, o período de realização da Copa foi de 9 de junho a 9 de julho, já o 

período eleitoral, processo mais longo, dura cerca de quatro meses e tem seu ápice no dia 1º 

de outubro, quando o povo brasileiro foi às urnas. Durante a Copa, ocorreu intensa campanha 

e preparação por parte dos candidatos para as Eleições Presidenciais. Porém, as articulações 



  

em torno das eleições nem sempre foram incluídas na agenda midiática, ficando, muitas 

vezes, apenas nos bastidores. 

O trabalho jornalístico é composto por várias etapas que vão desde a produção nos 

bastidores - relacionadas às técnicas, processos e decisões do campo midiático e suas 

organizações - passando por outras ações, como a oferta enunciativa do produto midiático 

(enunciado), o discurso (enunciação), a busca pelo efeito de sentido junto ao receptor, até 

chegar à recepção e aos efeitos de sentido produzidos por eles. 

Dentro  dessa   rotina  produtiva  do  campo  jornalístico,  analisa-se  algumas  

estratégias discursivas do Jornal Nacional e a relação com a construção de sua agenda durante 

a Copa do Mundo, em que há uma cobertura intensa deste evento, mas que há outros 

acontecimentos, como as Eleições Presidenciais. 

Pelo imediatismo e factualidade que orienta a construção do jornalismo durante a 

Copa do Mundo, sabe-se que este acontecimento será publicizado de forma intensa durante 

seu período de realização. Mas também se sabe que a ocorrência de alguns acontecimentos 

noticiados neste período são regidos por outros critérios de noticiabilidade. Porém, durante a 

cobertura do mundial, as Eleições Presidenciais já estão acontecendo e existem fatos a serem 

noticiados. 

 Para a realização deste objetivo foi feito um levantamento dos temas do Jornal 

Nacional durante a Copa do Mundo 2006 e verificadas algumas marcas discursivas presentes 

na agenda do telejornal que possam evidenciar o apagamento do tema Eleições Presidenciais. 

Essas estratégias discursivas foram observadas através de algumas técnicas da Análise de 

Discurso, que visa observar sua enunciação em um certo contexto. A análise foi feita através 

de categorias criadas a partir da observação da agenda do Jornal Nacional durante a Copa do 

Mundo. 

Após esta breve introdução sobre o que será estudado, parte-se para o segundo 

capítulo, onde há uma revisão das teorias que auxiliaram no processo de entendimento da 

mídia e de que forma ela atua nos demais campos sociais. Neste capítulo, também foram 

vistas algumas estratégias enunciativas e a estrutura de um telejornal, além de coberturas 

esportivas e políticas. 

No terceiro capítulo, o tema central foi o objeto de estudo: o Jornal Nacional. 

Abordou-se um breve histórico, com enfoque para as editorias de política e esporte, que são 

os temas centrais deste estudo. Também se mostra como é o formato do telejornal e como ele 

se organiza através de suas editorias e temas. Finalizando este capítulo, evidencia-se como a 

Copa do Mundo mudou a estrutura e formato do Jornal Nacional. 



  

No quarto capítulo, são feitas as análises quantitativa e qualitativa das escaladas e 

cabeça de matérias para se observar como o Jornal Nacional constrói sua agenda durante a 

cobertura do mundial. O quinto e último capítulo fecha este trabalho com as considerações 

finais sobre o que foi analisado durante o processo desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para efetivar a proposta deste trabalho é preciso aprofundar teorias que dão base para 

melhor compreensão do tema escolhido. Entender como algumas teorias da comunicação 

social - especificamente do jornalismo – ajudam a perceber a forma como o Jornal Nacional 

constrói suas estratégias discursivas. Através das teorias dos Campos Sociais e Midiatização, 

Agendamento e Tematização e Valores-notícia serão estudados como o Jornal Nacional 

constrói os temas referentes à Copa do Mundo e às Eleições Presidenciais. 

 

2.1 AS RELAÇÕES ENTRE OS CAMPOS SOCIAIS E O PROCESSO DE 

MIDIATIZAÇÃO 

 

 Um campo social possui legitimidade própria em questões específicas que só cabem a 

ele. Para explicar esse conceito, toma-se por base Rodrigues (2000, p.193) que compreende 

campo social como “uma instituição dotada de legitimidade indiscutível, publicamente 

reconhecida e respeitada pelo conjunto da sociedade”. Cada campo social impõe regras 

particulares em seu domínio, que são seguidas pelos seus componentes.  

Segundo a teoria dos campos sociais, a mídia ocupa um espaço importante e central 

junto aos outros campos. A mídia faz a mediação entre os demais campos, de acordo com 

Rodrigues (1997, p.156): “a natureza vicária do campo dos media tem a ver com a delegação 

por parte dos outros campos sociais de uma parte de suas funções expressivas...”. O campo 

midiático3 promove diálogos entre os demais campos, fazendo com que eles se relacionem, 

muitas vezes, exclusivamente por intermédio dele, criando relações de várias ordens.  

Por sua natureza delegada, o campo midiático gera discussões que vão além da 

legitimidade específica que cada campo possui. É através dele que na modernidade os demais 

campos se relacionam e publicizam suas questões. A mídia, segundo Rodrigues (2000, p.202) 

“é a instituição que possui a competência legítima para criar, impor, manter, sancionar e 

restabelecer a hierarquia de valores, assim como o conjunto de regras adequadas a respeito 

desses valores”, essa competência do campo midiático serve para ele próprio e para os demais 

campos sociais, que muitas vezes, através da mídia estabelecem hierarquias e mantém regras 

legítimas de cada campo. 

O  campo  midiático  torna   evidentes  questões  de  outros  campos  sociais  e,  como   

                                                 
3  Neste trabalho será usado o termo “campo midiático” e não campo dos media, como alguns autores utilizam. 



  

cita Rodrigues (2000) “ao mesmo tempo, constitui e é constituído pelo público”. Os demais 

campos utilizam a mídia para tornar públicas questões de interesse próprio, assim como, a 

mídia utiliza os outros campos como “meio” de sustentação, pois é através deles que a mídia 

se mantém na sociedade atual, construindo as notícias. 

Essa centralidade da mídia, como instância sociabilizadora, liga os campos sociais e 

tematiza-os, proporcionando, algumas vezes, um diálogo entre eles e produzindo uma 

construção da realidade. Segundo Fausto Neto (2002, p.3): “a vida das pessoas e das 

instituições, se apresenta cada vez mais pela mão dos meios de comunicação [...] constituem o 

lugar, hoje, onde os vínculos sociais se produzem com mais efetividade”. Pela importância 

que a mídia representa na sociedade atual, estudou-se como o Jornal Nacional tematizou, 

construiu, selecionou e agendou a Copa do Mundo e as Eleições Presidenciais 2006 durante a 

realização do mundial. 

Esse espaço que a mídia ocupa faz com que na modernidade esta modalidade seja, 

talvez, a maneira mais acessível de se enxergar o mundo vivido: “O papel mais importante do 

campo dos media será provavelmente cada vez mais a sua capacidade de tematização 

pública...” (RODRIGUES, 2000, p.210). Através desta tematização é que a mídia mostra ao 

público o que é importante - de acordo com sua própria avaliação - ser debatido e 

questionado. 

Vinculado à teoria dos campos sociais, deve-se compreender o conceito de 

midiatização. A partir de Verón (1997, p.15) que coloca o campo midiático no centro das 

relações dos demais campos e dos atores individuais que constituem a sociedade. Este 

esquema propõe se pensar nas relações sociais construídas pela mídia. O gráfico representa os 

fenômenos da midiatização onde a mídia está no centro das relações entre eles: 

 

Esquema da Semiose da Midiatização (VERÓN, 1997). 
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Segundo o autor, a mídia também é uma instituição, porém diferenciada das outras, 

pois realiza mediações entre os campos e os atores individuais, “os meios afetam a relação 

entre os campos e os atores” (VERÓN, 1997, p.15-16). Os meios se relacionam tanto 

isoladamente com as instituições, quanto com os atores e também se relacionam 

simultaneamente, agindo, muitas vezes, como (único) elo de ligação entre eles. 

Segundo Verón (1997, p.15) este esquema “simplifica grosseiramente a extraordinária 

complexidade dos fenômenos da midiatização”. As relações são complexas, pois envolvem 

vários elementos e rotinas produtivas do campo midiático, que não são mostrados neste 

esquema de forma resumida, mas que ilustram os vínculos de mão dupla. 

Não é de interesse estudar o que pode ser feito na pesquisa de recepção e de que forma 

a mídia age sobre os atores individuais. Porém, como o autor propõe, os atores individuais 

fazem parte do processo de midiatização, que é objeto de estudo. 

 

2.2 AGENDAMENTO E TEMATIZAÇÃO 

 

A posição central que a mídia ocupa faz com que ela agende o que será debatido na 

sociedade, que se relaciona de diferentes formas com o campo midiático. O estudo sobre o 

agendamento surgiu nos EUA a partir de pesquisas feitas por Maxwell E. McCombs e Donald 

L. Shaw, na campanha presidencial de 1968, com eleitores indecisos de Chapel Hill. Esta 

pesquisa procurou investigar como a mídia agia na opinião pública, nascendo assim, a teoria 

do Agendamento ou Agenda Setting.  

A pesquisa mostrou que muitos dos assuntos debatidos pelos eleitores eram pautados 

pela mídia e que, muitas vezes, esses assuntos não eram essenciais para a política do país e, 

conseqüentemente, para a opinião pública. Esta teoria diz que a mídia, especificamente, a 

mídia jornalística, “pelo simples facto de prestarem atenção a certos acontecimentos e 

ignorarem outros, produzem efeitos sobre as pessoas que os consomem. [...] diz ao público em 

geral quais são os temas importantes da actualidade” (SANTOS, s/d, p. 97). Este conceito de 

agendamento elege as questões importantes para serem debatidas e interrogadas. Isso 

evidencia, desde a fundamentação do conceito de agendamento, que a mídia tem papel central 

na vida das pessoas que a consomem. É através dela que o público tem as informações, que 

são mostradas e hierarquizadas pelos enquadramentos da mídia. 

A partir desta teoria, muitas das campanhas eleitorais passam  a  ser  estudadas  sob  

esta ótica, a do agendamento. Segundo Traquina (2001, p.14): “No contexto da comunicação 

política, o conceito de agendamento defende, que o papel dos mídia se torna fulcral na decisão 



  

do voto devido à crescente importância das questões (os assuntos que são discutidos)”. A 

teoria do agendamento propõe que as questões discutidas pela sociedade são determinadas 

pela mídia e, quando ocorre um processo eleitoral, a mídia é determinante nesse 

acontecimento, pois não diz apenas o que os eleitores devem pensar, mas diz sobre como 

pensar nas questões públicas que serão postas em pauta pela agenda política. 

 Sobre o que pensar e como pensar são princípios abordados por McCombs e Shaw e 

que servem como base para os estudos de agendamento desde a época em que a teoria foi 

proposta:  

 

O agendamento é consideravelmente mais que a clássica asserção que as notícias 
nos dizem sobre o que pensar. As notícias também nos dizem como pensar nisso. 
Tanto a seleção de objetos que despertam a atenção como a seleção de 
enquadramentos para pensar esses objetos são poderosos papéis do agendamento 
(MCCOMBS; SHAW apud TRAQUINA, 2001, p. 33). 

 

 A seleção dos temas e enquadramentos dados a eles, citados pelos autores da teoria do 

agendamento, diz no que e como se deve pensar. Em época de campanha eleitoral, muitos têm 

apenas a mídia como meio de informação a respeito da política e daqueles que poderão 

governar o país. Por ser, em alguns momentos, o único meio, as informações veiculadas pela 

mídia acabam sendo o principal referencial para os receptores. 

Sobre esses aspectos vistos do ângulo de quem produz as informações sobre os 

acontecimentos é possível perceber que vários autores de gerações diferentes têm idéias 

semelhantes. Walter Lippmann, em 1922, já descrevia o papel da mídia sobre a sociedade: “os 

mass mídia são a principal ligação entre os acontecimentos no mundo e as imagens desses 

acontecimentos em nossa mente” (TRAQUINA, 2001, p.18). Naquela época, Lippmann não 

usou o termo agendamento, mas já questionava o papel da mídia e sua relação com a 

sociedade, o que futuramente daria base para a teoria.   

Algumas das imagens e as representações que as pessoas têm do mundo - atualmente e 

mesmo em outras épocas - são formadas pela agenda da mídia. Essas imagens que o campo 

midiático passa para os receptores, muitas vezes, são as únicas a respeito de um 

acontecimento. Mais tarde, a teoria do agendamento foi aprofundada por Cohen que, em 

1963, escreveu: “... a imprensa pode, na maior parte das vezes, não conseguir dizer às pessoas 

como pensar, mas tem, a capacidade espantosa para dizer aos seus próprios leitores sobre o 

que pensar” (TRAQUINA, 2001, p.18-19). O mundo parece diferente as diversas pessoas, 

isso depende do que é ofertado, diariamente, pelo campo midiático, que possui formas 

diferentes  de  mostrar os  acontecimentos, de acordo com os jornalistas, editores e a regras da  



  

empresa jornalística. 

A mídia oferta diariamente uma agenda, mas cada um se relaciona com ela de maneira 

diferente. Essa forma de negociar com o que é oferecido pela mídia depende do grau de 

necessidade de informação que cada receptor tem, de qual mídia se consome e suas 

características individuais e contexto sócio-cultural. 

Esta percepção diferente do mundo segundo Cohen, depende das diferentes mídias que 

atuam na sociedade e de como a agenda midiática age sobre a agenda pública e sobre a 

agenda de cada pessoa que, na maioria das vezes, discutem os enquadramentos dados pelo 

agendamento da mídia. 

A agenda midiática age de forma diferente nas pessoas dependendo do grau de 

“dependência” de informações que as pessoas têm em relação à mídia. Nos estudos feitos por 

McCombs e Shaw, na campanha de 1968, o que se percebeu é que as pessoas indecisas em 

relação aos candidatos buscavam, através da mídia, mais informações sobre as eleições do que 

aquelas que já sabiam em quem iam votar.  

Incerteza e busca por saber mais sobre qualquer tema são fatores que levam o processo 

de agendamento a ser mais eficiente, segundo Hohlfeldt (apud HOHLFELDT; MARTINO; 

FRANÇA, 2001, p.200) “... a influência do agendamento por parte da mídia depende, 

efetivamente, do grau de exposição a que o receptor esteja exposto, mas, mais que isso, do 

tipo de mídia, do grau de relevância e interesse que este receptor venha a emprestar ao tema”. 

A busca por orientação ou grau de incerteza do receptor pode influenciar no alcance do 

agendamento das decisões de cada pessoa e esses são alguns dos fatores de que o 

agendamento depende.  

 O processo de agendamento faz com que as pessoas tenham opinião sobre qualquer 

tema e busquem informações. E, em época de eleições as mídias “estabelecem a agenda das 

campanhas, e que cada candidato adapta o seu discurso a temas que pensa poderem atrair 

mais a atenção da imprensa, garantindo-lhe assim publicidade” (SANTOS, s/d, p.98). A 

mídia, através do agendamento de temas, pauta, além dos temas a serem debatidos pelo 

público em geral, também a agenda do  campo  político, que  em  tempos de  campanha  

midiatizada  analisa  o  que  pode  ser construído em seus discursos através da agenda da 

mídia. 

Entre campanhas eleitorais e outros temas da agenda midiática surge um evento 

programado, a Copa do Mundo, que é acompanhado por milhões de pessoas do mundo todo. 

Através dessa visibilidade dada pela mídia ao acontecimento, a agenda de cada meio de 

comunicação seleciona o que avalia como mais “importante”.  



  

A Copa do Mundo disputa espaço com outros assuntos que entram na agenda diária de 

um telejornal. Mas, como o mundial é um evento programado com antecedência, há uma 

grande estrutura cobrindo o evento e, conseqüentemente, mais reportagens serão veiculadas 

durante o mundial. 

Nessa disputa por um lugar dentro da agenda surge outro acontecimento, também 

programado, as Eleições Presidenciais. Durante um mês, os brasileiros e a mídia se encontram 

concentrados diante do esporte genuinamente brasileiro, o futebol. A agenda midiática 

durante a Copa do Mundo, junto de um acontecimento importante como as eleições, evidencia 

diferentes abordagens, tematização e construção do tema pelo do Jornal Nacional durante o 

mundial.  

A agenda midiática pauta as discussões diárias e temas a serem debatidos pela 

sociedade. Para analisar a agenda do Jornal Nacional é preciso rever o conceito de 

tematização, que se refere aos temas que são incluídos na agenda do campo midiático. 

Conceito este, mais recente na comunicação e também ligado à teoria do agendamento, surge 

a partir de Niklas Luhmann, que estuda “os efeitos cognitivos resultantes da acção dos meios 

de comunicação de massas no âmbito do sistema político actual” (SAPERAS, 1993, p.88). 

O agendamento e a tematização são processos midiáticos complementares e estão, 

conseqüentemente, ligados. Porém, o agendamento é um processo mais longo que se faz 

através da proposição de temas, mas que depende das pessoas e a tematização é o processo 

pelo qual o campo midiático constrói a própria realidade social. É através da construção de 

temas que o campo midiático liga e promove relações entre os demais campos e também são 

os temas que “alimentam” a agenda midiática. A seleção dos temas se faz por critérios de 

noticiabilidade, através de escolha, cortes e enquadramentos dos acontecimentos. 

Como cita Saperas (1993) “ambas (agendamento e tematização) as formas de 

investigação surgiram do estudo da opinião pública e da comunicação política...”, os temas 

que estão presentes na agenda midiática passam antes pelo processo de seleção de temas: “a 

tematização se define como o processo de selecção e de valoração de determinados temas de 

interesses introduzidos de forma contingente na opinião pública...” (SAPERAS, 1993, p.94). 

Em época de Copa do Mundo se estabelece a agenda midiática - no caso deste trabalho, a 

agenda do Jornal Nacional – a partir do tema maior, o mundial, e suas implicações. 

Apesar de haver vários acontecimentos paralelos, o que é priorizado durante a 

realização do mundial é o próprio evento. Outro evento para os brasileiros é as Eleição 

Presidencial, que coincide com ano de Copa do Mundo. Esta “disputa” de espaço com o 

acontecimento do futebol se torna desfavorável para a política (eleições), onde no caso do 



  

Jornal Nacional este é algumas vezes apagado em função do mundial. O telejornal faz durante 

um mês a valoração, citada por Saperas, de um tema que naquele momento é mais importante 

que os outros. 

 

2.3 VALORES-NOTÍCIA: OS CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

Devido  à  centralidade  da  mídia, ela agenda e tematiza os temas que serão discutidos  

pelos campos sociais decidindo quais serão noticiados. Segundo Alsina (1989), os 

acontecimentos são gerados mediante fenômenos externos aos sujeitos. Porém, os 

acontecimentos não têm sentido à margem dos sujeitos, pois estes dão sentidos a eles e são os 

sujeitos que compõem os acontecimentos, são participantes dele.  

O autor diferencia acontecimentos de notícias: o primeiro é recebido e o segundo é 

emitido. Para que os acontecimentos se tornem notícias é necessário um trabalho de 

construção jornalística com base nos critérios de noticiabilidade. 

A seleção do que será noticiado se faz através dos critérios de noticiabilidade e os 

valores-notícia que a comunidade jornalística partilha, de acordo com Traquina (2005, p.63) 

os valores-notícia são “o conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer 

um tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como notícia”. Os critérios de noticiabilidade 

são os valores, as características que os acontecimentos possuem para que sejam avaliados e 

possam se tornar notícias.  

Os critérios e valores-notícia são os meios pelos quais os jornalistas selecionam o 

acontecimento, fato ou evento que tem características (valores-notícia) de suposto interesse 

público e do receptor que podem se tornar notícia. Os valores-notícia são filtros pelo qual 

cada acontecimento passa para se tornar notícia, dentre os muitos eventos de um dia apenas 

alguns são noticiados. Segundo Wolf (2003), a noticiabilidade diz respeito ao conjunto de 

operações, aparatos e critérios com os quais a mídia jornalística escolhe diariamente, de um 

número indeterminado de acontecimentos, uma quantidade finita para se tornar notícia. 

Esses valores-notícia são basicamente os mesmos para todos os jornalistas, 

dependendo, segundo Sousa (2002, p.95), “encontra explicação na conjunção de vários fatores 

conformativos principais: a ação pessoal, a ação social, a ação ideológica, e a ação cultural”. 

Há um consenso em relação a maioria dos valores-notícia, tendo maior ou menor aceitação 

dependendo dos fatores utilizados pelos jornalistas, editores, empresas e organizações em que 

trabalham. 



  

Wolf (2003) classifica os valores-notícia em: valores-notícia de seleção (ou 

substantivos), que elegem quais os acontecimentos podem ser notícias; e os valores-notícia de 

construção, que são os acontecimentos que têm características viáveis dentro do jornalismo 

para se tornarem notícias.  

Segundo Traquina (2005) os valores-notícia de seleção são: morte, notoriedade e 

notabilidade (do ator principal), proximidade, relevância (impacto na vida das pessoas), 

novidade, tempo (atualidade), inesperado, conflito, infração (escândalo), disponibilidade, 

visualidade,  concorrência,  equilíbrio. Os  valores-notícia  de  construção  são:  simplificação,  

amplificação, relevância, personalização, dramatização e consonância. 

Estes valores-notícia são básicos e compartilhados pela maioria dos jornalistas. São 

eles que determinam o que “pode” ou não ser notícia. A partir desses critérios que orientam a 

noticiabilidade será feita a análise quantitativa do Jornal Nacional durante a Copa do Mundo. 

Serão estudados quais os valores-notícia se sobrepõem para a cobertura desse evento. 

A tematização assim como o agendamento e os valores-notícia ajudam na 

compreensão de como a mídia elege o que é notícia durante o mês de intensa cobertura 

esportiva. 

 

2.4 A ENUNCIAÇÃO DO TELEJORNAL 

 

Após breve revisão sobre algumas teorias específicas do jornalismo, aborda-se alguns 

conceitos que remetem às formas de construção de sentido por parte dos telejornais. É 

possível compreender como a mídia faz a cobertura de determinado acontecimento, como a 

Copa do Mundo, através da análise das estratégias enunciativas da estrutura do telejornal. 

A partir de construções próprias, o telejornal publiciza, além do tema Copa do Mundo, 

outros temas. Essas construções se fazem através da competência discursiva que se realiza 

através da enunciação jornalística que se vale também da interdiscursividade. Para 

Maingueneau (2000, p.28) “enunciar no interior de uma formação discursiva é, também, saber 

como se posicionar com relação às formações discursivas concorrentes”. Como marca 

presente durante o mundial, a competência discursiva torna-se uma constante na construção 

dos enunciados do telejornal, pois há várias estratégias discursivas que remetem a isso.  

Essa competência discursiva se dá através da enunciação, que segundo Maingueneau 

(2000, p.33-34) “constitui o pivô da relação entre a língua e o mundo: ela permite representar 

nos enunciados os fatos, mas ela constitui em si um fato, um acontecimento único, definido 



  

no tempo e no espaço”. O enunciado é a língua em funcionamento, ele representa não só 

quem está falando, mas também outras vozes.  

O telejornal é feito de várias vozes que, de acordo com Fausto Neto (2002, p.503), 

“‘vozes de dentro’, ‘vozes de fora’, ‘vozes transversais’, o telejornal se fia em 

enquadramentos e em regimes de discursos, não importa o tema de referenciação...”. Essas 

vozes fazem com que o telespectador construa várias formas de reconhecimento, por isso há a 

busca do telejornal em representar o maior número de vozes possível para uma identificação 

“universal”. 

É através  da  enunciação  jornalística  que  as  mídias   constróem  vínculos  com  seus  

receptores por meio de estratégias discursivas e operações singulares. Essas estratégias por 

parte das enunciações jornalísticas alteram-se com o passar do tempo para que se possa 

estabelecer vínculos de confiança com o público. Segundo Fausto Neto (2006, p.1) “os 

processos que estabelecem a criação de vínculos de confiança entre o sistema de produção 

jornalística e a comunidade de leitores, passam por transformações estratégicas nas últimas 

décadas”, essas transformações a que o autor se refere mudam as estratégias do modo como é 

feito o jornalismo, fazendo com quem novos critérios sejam criados, para que vínculos de 

confiança sejam estabelecidos com o público.  

Segundo Rodrigues (1998, p.147-148), “o telejornal é um dos programas televisivos 

mais ricos e interessantes para o estudo da estratégia enunciativa dos dispositivos de mediação 

tecnológica no domínio da informação”. O telejornal busca alcançar o maior número de 

pessoas e, para isso, necessita de, segundo o autor, um “reconhecimento universal”, para ter 

uma aceitação de um público que é variado, independente de suas experiências e opiniões. 

A enunciação do telejornal é feita a partir de construções próprias, por uma lógica 

midiática que orienta a organização do telejornal de acordo com os valores-notícia 

determinando a noticiabilidade, como a universalidade e a relevância para que haja uma 

identificação por parte da diversidade de receptores. 

Para essa enunciação se estabelecer dentro de um telejornal há uma estrutura formada 

por vários dispositivos: jornalistas, correspondentes, convidados (entrevistados), vinheta, ou 

como Rodrigues (1998) define, o genérico, que acabam criando um quadro enunciativo 

próprio.  

Segundo Rodrigues (1998, p.150), o jornalista que se encontra na bancada do 

telejornal apaga suas marcas de enunciação: “dentro do telejornal, a estratégia enunciativa 

mais importante que os jornalistas adoptam é a do apagamento sistemático da enunciação, 

pelo uso da terceira pessoa”.  Para que haja uma impessoalização no telejornal, para que não 



  

fique explícito quem está falando, há a adoção do uso da terceira pessoa no telejornal para 

apagar as marcas enunciativas e também como estratégia para mostrar que está sendo 

objetivo, característica do jornalismo tão propagada na enunciação do telejornal. 

Como será mostrado na seqüência, essas estratégias e mudanças são percebidas 

durante a cobertura do mundial, onde há algumas formas de enunciação que quebram o 

padrão normal/ diário do telejornal e que são observadas na análise qualitativa. 

As estratégias enunciativas do Jornal Nacional durante a Copa do Mundo serão 

analisadas pelas técnicas da Análise de Discurso. Segundo Orlandi (2001, p.15) na Análise de 

Discurso “procura-se compreender a língua fazendo sentindo, enquanto trabalho simbólico, 

parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história”. A Análise de 

Discurso tem como fundamento observar os sentidos dos discursos. 

As técnicas da Análise de Discurso procuram identificar os sentidos que se apresentam 

nos textos e discursos. O que tem de ser avaliado quando se faz uma análise de discurso é o 

contexto que este foi criado e as condições de produção, de acordo com Orlandi (2001, p.30) 

“os dizeres [...] São efeitos de sentidos que são produzidos em condições determinadas e que 

estão de alguma forma presentes no modo como se diz [...] pondo em relação o dizer com sua 

exterioridade, suas condições de produção”. A Análise de Discurso estuda o enunciado 

fazendo sentido, em ação (enunciação), como uma atividade intencional, o discurso com 

algum propósito que é objeto da análise de discurso. 

Os sentidos são produzidos antes mesmo dos discursos se tornarem públicos, em 

função de contextos e de momentos histórico específicos. A Análise de Discurso está ligada, 

além do contexto, aos sujeitos do discurso, tanto quem produz quanto quem os recebe e 

negocia com os seus sentidos. 

O campo midiático tem como legitimidade a competência discursiva que se realiza a 

partir de várias estratégias enunciativas, pois é ele que cria, impõe, sanciona e estabelece o 

que é notícia. Esse “dizer que é capaz” faz parte das próprias funções do campo midiático. 

A auto-referencialidade é uma das formas de mostrar essa competência de acordo com 

Fausto Neto (2006, p.7). “A ênfase na própria auto-referencialidade, em que explicita as 

operações com que institui a realidade que constrói. [...] seu modelo de enunciação (auto-

referência) chama atenção para o protagonismo e para a própria testemunhalidade do trabalho 

do suporte”. A partir da explicitação dos processos e operações que passam as notícias a 

mídia tenta criar um vínculo de confiança com o público.  

 Outra marca que remete à competência discursiva é a onipresença enunciada pelo 

campo midiático: “Além de ‘provar que ele está’ [...] estes processos acionam outros índices, 



  

que visam explicitar as pistas com as quais o leitor, deve crer no que lhe propõe o discurso 

jornalístico” (FAUSTO NETO, 2006, p.9). Como foi dito pelo autor, o jornalismo mudou sua 

maneira de se expressar para criar vínculos de confiança com seu público. Algumas alterações 

podem ser percebidas quando o jornalismo se auto-referencia.   

A seguir são apresentados alguns estudos referentes a coberturas de Eleições e Copa 

do Mundo para se ter uma noção de como esses temas são abordados por diferentes autores. 

 

 

 

2.5 ELEIÇÕES E COPA DO MUNDO: DOIS EVENTOS DISPUTANTES 

 

De quatro em quatro anos, os brasileiros são tomados por um misto de euforia e 

responsabilidade. De um lado a torcida pela sua seleção de futebol, no maior campeonato do 

mundo (de uma única modalidade esportiva) e de outro lado, a responsabilidade e eleger os 

representantes da nação.  

Enquanto o processo eleitoral é mais extenso e vem sendo elaborado e construído 

durante todo o ano, a Copa do Mundo acontece num período de um mês, de 9 de junho a 9 de 

julho. Pelo imediatismo que o mundial possui, por ter duração menor que as eleições, sabe-se 

que a mídia, por sua característica essencial de ser factual, dá mais ênfase a este evento. Nesse 

contexto o Jornal Nacional constrói sua agenda durante esse período. Sobre essa dualidade 

vivida pelos brasileiros Rondelli e Weber (2000, p. 69-70) expõem: 

 

... o brasileiro é envolvido por paradoxos entre, de um lado, a festa ufanista, a 
gratuidade, e, de outro, a seriedade, o compromisso. Estrategicamente tratado como 
torcedor ou eleitor, o brasileiro é objeto dos discursos dos media sobre um Brasil 
grande, cheio de provocações e mudanças. [...] Espionar a montagem do espetáculo 
político, neste momento, é importante na medida em que os partidos aparecem 
misturados aos eventos esportivos que foram pródigos com os medias neste período 
pré-eleitoral. 
 

Ser tratado como cidadão, eleitor ou torcedor é uma escolha que a agenda midiática 

faz dependendo do que quer que seja posto em pauta, aí entram novamente as discussões em 

torno de quais os critérios de noticiabilidade são usados. Sentimentos diversos em um ano 

repleto de acontecimentos mexem com os cidadãos do Brasil: “observa-se que o esporte, 

principalmente o futebol, é um tema que perpassa interesses, emoções e cotidianos de vários 

campos sociais, porque está enraizado em várias dimensões de nossa construção cultural, 

simbólica e imaginária” (FAUSTO NETO, 2002, p.5-6). Durante o mundial, os brasileiros são 



  

tomados por um misto de expectativa e emoções de diversas ordens, que abordam com o lado 

patriota do ser brasileiro e ter a melhor seleção do mundo, fazendo com que, algumas vezes, 

nesse período alguns deveres sejam esquecidos. 

O esporte, especificamente o futebol, cria expectativas e ídolos. Na cobertura 

esportiva, em tempos de Copa do Mundo os heróis aparecem, através de construções que a 

mídia faz em cima de alguns atores do evento: “Entre as várias façanhas heróicas que um 

jogador de futebol pode protagonizar [...], se dá no confronto entre as seleções mundiais 

durante uma Copa do Mundo” (HELAL; MURAD, 1995, p.158-159). 

Esta  exposição  do  mundial  dá   visibilidade   aos  jogadores  e   torna   o  evento  um  

espetáculo, que cada vez mais aumenta de proporção porque é midiatizado. O mundial tornou-

se um “acontecimento midiático”, que segundo Dayan e Katz (apud SOUSA, 2002, p.22) 

designa como “acontecimentos programados e planejados para se tornarem notícia, mas que 

ocorreriam mesmo sem a presença dos meios de comunicação...”. Nesse caso, pode-se incluir 

a Copa do Mundo, onde a mídia se volta para esse acontecimento de forma intensa. 

 Para evidenciar a importância desse evento para os brasileiros e de sua identificação 

com o esporte, Gastaldo (2003) coloca o futebol como fato cultural de grande importância, 

assinalando-o como elemento gerador de identidade nacional no Brasil, fazendo com que o 

país possa se apropriar do termo “País do Futebol”, “Assim, o futebol jogado no Brasil é 

reinterpretado segundo os códigos da cultura brasileira, dotando-o de significados que 

ultrapassam as estritas linhas do campo de jogo” (GASTALDO, 2003, p.2). A identificação 

que o público tem com o esporte ano Brasil justifica, em partes, a intensa cobertura que a 

mídia dá ao evento.  

A partir dessa publicização elegem-se ídolos, criam-se mitos e heróis para se ter 

notícia, até mesmo o que em outras ocasiões não seria noticiado acaba virando capa de jornal, 

revista, reportagem na televisão: “Originalmente uma atividade para ser ‘praticada’, o esporte 

tornou-se, com o surgimento e o crescimento da comunicação de massa, cada vez mais um 

‘espetáculo’ para ser ‘assistido’, visando a um consumo massificado” (GASTALDO, 2001, 

p.2-3). Como cita o autor, o esporte passou a ser espetacularizado, tornou-se um 

acontecimento massificado para ser assistido, acompanhado, através da mídia, por milhares de 

pessoas, que consomem o “produto esporte”.  

Pelo seu imediatismo e por ser um evento espetacularizado, durante a realização da 

Copa do Mundo, a mídia dá mais visibilidade a este acontecimento, podendo deixar de lado 

ou apagar de sua agenda outros acontecimentos, como as Eleições Presidenciais.  



  

O interesse dos brasileiros pelo futebol é evidenciado diariamente nas páginas dos 

jornais, revistas especializadas e programas de televisão exclusivos sobre o tema, mas em 

época de Copa do Mundo esse interesse se potencializa. Gastaldo (2002) diz que o interesse 

do brasileiro pelo futebol é pré-existente à Copa do Mundo, mas a “demanda social” durante a 

realização do mundial cresce, vinculando ao caráter midiatizado do evento, aumentando, com 

isso a produção e consumo de “produtos” veiculados pela mídia. 

 Por este caráter midiatizado que o futebol possui, este ano, os jogos da Copa do 

Mundo foram transmitidos, ao vivo, com exclusividade pela Rede Globo. Numa emissora que 

há anos mantém sua programação com horários definidos, o mundial trouxe durante um mês 

mudanças na grade de horário e na vida dos brasileiros. 

 As Eleições Presidenciais também mexem com a vida dos brasileiros e mudam 

inclusive a programação das emissoras de televisão. Este acontecimento é um dos momentos 

decisivos para um país, onde os cidadãos/eleitores debatem questões nacionais e observam 

quem está apto a assumir o governo nos anos seguintes. Ciente disso, a mídia agenda o que 

será veiculado durante o período de campanha. De acordo com Cervi (2002, p.34): 

 

No processo de uma eleição presidencial, ganham destaque as campanhas eleitorais, 
que são os espaços onde os alinhamentos políticos anteriores a elas podem ser 
mantidos ou modificados, através de realinhamentos eleitorais. Os alinhamentos ou 
realinhamentos eleitorais são formados em três momentos distintos: primeiro, eles se 
dão nas relações entre os principais grupos políticos através das alianças eleitorais; 
depois, na forma de cobertura que a mídia faz das campanhas, influenciando o 
debate político; e o terceiro momento é o da formação das preferências dos eleitores 
em uma eleição específica. 

 

Esses alinhamentos e realinhamentos eleitorais citados por Cervi (2002), no primeiro 

momento, tratam das questões dos bastidores da política, das decisões importantes que são 

tomadas no período eleitoral, que nesse ano coincidiu com a realização da Copa e que não 

foram mostrados pela mídia. Esses processos citados pelo autor ligam ao conceito de 

agendamento, onde as agendas pública, midiática e política interagem e é quando a agenda 

midiática seleciona de forma mais intensa o que e decide como os cidadãos/eleitores 

discutirão: “Os meios de comunicação, partícipes importantes, definirão pautas, ordenarão as 

informações sobre cada um dos textos e autores e editarão interesses envolvidos na disputa” 

(RONDELLI; WEBER apud WEBER, 2000, p.70). Os atores políticos interagem com o 

campo midiático, algumas vezes, tornando-se reféns da mídia para tentar vencer as eleições. 

Durante  o  processo   eleitoral,  cabe   a  mídia   informar  os   indecisos  em   relação  

aos candidatos. É através desta ótica que os eleitores definirão seus votos, por isso o papel 



  

central da mídia nas relações dos campos e o interesse do campo político em ter seus 

candidatos publicizados: 

 

... uma campanha eleitoral não passa alheia às ações do campo das mídias. [...] re-
situarem a importância do papel estratégico das ações e operações midiáticas, e de 
suas incidências, sobre o funcionamento dos diferentes processos políticos, 
especialmente os processos de “curto prazo”, como podem ser caracterizadas as 
eleições presidenciais (FAUSTO NETO apud  FAUSTO NETO; RUBIM; VERÓN, 
2003, p. 119). 

 

 O papel que a mídia tem desempenhado no processo eleitoral tem sido significativo.  É 

através dela que se conhecem as opções de candidatos. E, muitas vezes, só pela mídia se tem 

acesso  ao  processo  político  do  país, por  isso  a  importância  das  relações entre os campos  

midiático e político. 

Poucos estudos vinculam a cobertura das eleições presidenciais e da Copa do Mundo. 

Porém, há pesquisas que analisam coberturas eleitorais e da Copa do Mundo.  

As relações dos demais campos sociais com o midiático são trabalhadas por diversos 

autores que ajudam a elucidar a problemática da centralidade midiática na atualidade. Muitos 

estudos ligam o campo esportivo com o midiático, ou o campo político com a mídia 

abordando de várias formas. O que fica evidente é o papel da mídia nas relações entre os 

campos e a visibilidade que ele dá aos atores e às ações dos campos sociais.  

O campo político usa a mídia e vise-versa para demonstrar seu poder, Weber (2000) 

diz que é através da mídia que a legitimidade do ator da fala se dá. Neste sentido, a mídia tem 

representatividade em todos os campos sociais que desejam visibilidade, e por isso, ela é o 

principal meio publicização.  

Em uma análise de dois jornais, Extra e O Tempo, em dois acontecimentos diferentes, 

o Campeonato Carioca de Futebol e Copa do Mundo de 1998, Lemos (2003) faz uma 

observação das promoções como característica do jornalismo esportivo. Enfatizando o papel 

atual de produtor e mediador que a mídia ocupa, a autora diz que os acontecimentos passam a 

se organizar em função da estrutura midiática. Tanto no campo esportivo quanto no campo 

político, ou ainda em outros campos, atualmente o que se vê é a midiatização dos 

acontecimentos. Eleições, Copa do Mundo e alguns outros temas se tornaram parte de um 

espetáculo que a mídia promove. E o espaço que ela dá a cada evento depende dos critérios de 

noticiabilidade que orientam a escolha dos temas para serem noticiados. 

Dois eventos que passaram a ser espetacularizados e com mais visibilidade a partir do 

uso da mídia foram a Copa do Mundo e as Eleições Presidenciais. Rondelli e Weber (2000) 

fazem uma comparação e mostram a relação que se dá entre esses dois campos, o esportivo e 



  

o político. Com esses dois acontecimentos importantes, as autoras discutem o papel da mídia 

que ora trata os brasileiros como eleitores, ora como torcedores. 

Analisando a mídia de uma forma geral, através de manchetes de jornais, de 

programas de televisão, o estudo expõe os jogos existentes nos partidos políticos em busca de 

votos e até mesmo as “caronas” que alguns candidatos pegam no mundial de futebol. 

Retomadas algumas leis eleitorais (de propagandas e de candidaturas), se propõe pensar na 

relação que a mídia coloca entre os campos. 

As relações entre esses três campos se mostram com mais destaque quando há eventos 

de importância nacional, como no estudo de Rondelli e Weber (2000), que mostra a disputa e 

o tratamento dado pela mídia às eleições e à Copa do Mundo. As autoras concluem que há 

uma relação muito frágil entre o campo midiático e o político e que nem sempre os 

eleitores/telespectadores observam as relações entre esses dois campos e ainda entre o campo 

esportivo. 

A importância que a mídia dá ao campo político, principalmente as eleições 

presidenciais, é evidenciada pelo grande número de pesquisas sobre o assunto. Diferente deste 

trabalho que enfoca a televisão como objeto de estudo, Cervi (2003) faz uma análise de quatro 

jornais de circulação nacional, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, O Globo e Jornal 

do Brasil, com o objetivo de verificar se houve objetividade na cobertura da campanha dos 

quatro principais candidatos à Presidência da República de 2002.  

Para analisar os jornais, Cervi (2003) faz uma revisão das teorias de noticiabilidade e 

agendamento. O autor compara os quatro jornais segundo critérios e categorias que ele define 

como: cobertura geral, cobertura geral dos candidatos, variação da cobertura dos candidatos 

por quinzenas e visibilidade dos candidatos. Nesta comparação, concluiu-se que há diferenças 

no tratamento de cada candidato e que a cobertura feita pela mídia impressa não se diferencia 

muito dos veículos eletrônicos. 

Ainda em relação ao estudo de cobertura política, Fausto Neto (1993) observa, através 

de algumas técnicas da Análise de Discurso, o papel da mídia no processo de impeachment do 

Collor em alguns jornais impressos do Brasil, como o Jornal do Brasil, O Globo, Folha de São 

Paulo e Correio Braziliense. Ele propõe que a mídia não age apenas como mediadora, mas 

também como protagonista ativa do processo político. E aqui se retoma o conceito de 

agendamento, evidenciando a mídia como uma das protagonistas do campo político e também 

de outros campos. A mídia é capaz de dizer aos receptores como pensar, ela constrói alguns 

enquadramentos e é através dessa ótica que alguns acontecimentos serão observados e 



  

discutidos. Porém, há uma oferta diária de informações feita pela mídia ao público, que 

negocia, constrói e seleciona o que lhe é ofertado. 

 No campo esportivo, durante a realização da Copa do Mundo, a mídia tem papel 

singular, pois muitas pessoas têm conhecimento do evento somente através dela. No caso da 

Copa do Mundo deste ano, a única emissora de televisão brasileira que teve o direito de 

transmitir ao vivo todos os jogos foi a Rede Globo de Televisão e, por isso, teve acesso direto 

às informações do evento. Muitos brasileiros acompanharam o mundial através da ótica da 

Rede Globo e de seus telejornais.   

Em relação à cobertura televisiva de uma Copa do Mundo, Gastaldo (2001) analisa o 

jogo da final da Copa de 1998, onde faz uma comparação das narrações veiculadas por cinco 

emissoras brasileiras de televisão aberta - Bandeirantes, Globo, Manchete, Record e SBT. 

Nesse artigo o autor analisou a construção da realidade através do “futebol espetáculo”, a 

partir da ótica de cada narrador e comentarista(s) e de sua emissora. 

Através da transcrição da gravação do jogo da final do mundial de 1998, dos cinco 

canais, o autor faz a transcrição de trechos. Onde se observa a Copa do Mundo como um 

evento espetacularizado pela mídia. Outra observação feita pelo autor é a identidade 

relacionando o Brasil como o “país do futebol”. Gastaldo (2001) conclui que se tratando de 

seleção brasileira, os narradores e comentaristas, que pelos princípios jornalísticos deveriam 

ser neutros, mostram toda sua parcialidade. 

O sentimento de ser o “país do futebol” ou “nação de chuteiras”4 é evidenciado e 

alimentado pela mídia, que durante a realização do mundial dá ao espectador muitas 

informações sobre o evento, e não se detém somente ao futebol, mas tudo que o envolve, 

jogadores, país que realiza o evento, seleções, etc.  

 As pesquisas observadas usam como metodologia a comparação, seja entre canais de 

televisão (GASTALDO), ou entre jornais impressos (CERVI), a comparação confronta as 

diferentes  abordagens  que  cada  mídia  dá  aos  acontecimentos. Porém,  o  estudo  de  um  

caso singular também é importante para verificar características particulares.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

3 JORNAL NACIONAL: NA TEMATIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO 

 

Para um melhor entendimento do objeto de estudo, este capítulo trata de descrever um 

breve histórico do Jornal Nacional, seu formato e as mudanças que ocorreram durante a Copa 

do Mundo. 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO 

 

Aqui há uma breve descrição do histórico do telejornal, principalmente em relação à 

editoria esportiva e política, que são os dois principais temas deste trabalho. 

No dia 1º de setembro de 1969, foi ao ar, pela primeira vez, o Jornal Nacional pela 

Rede Globo de Televisão. Este foi o primeiro telejornal a ser transmitido em rede nacional, e 

até hoje é o líder de audiência no horário4. 

Em relação ao esporte, no final da década de 1960, o tema ainda não era uma das 

principais vertentes do jornalismo da TV Globo. Apesar de os telejornais exibirem algumas 

matérias sobre esporte, principalmente sobre futebol. Não havia nenhuma cobertura esportiva, 

além dos eventos de repercussão internacional. Nos anos seguintes foi criada a Divisão de 

Esportes, a partir daí, começa a ganhar mais espaço no Jornal Nacional e na programação da 

Rede Globo.   

 A transmissão da Copa do México, em 1970, foi um marco para a história da televisão 

brasileira. Os telespectadores assistiram pela primeira vez, ao vivo, aos jogos que foram 

transmitidos em pool (cadeia) pelas redes brasileiras, entre elas a Globo. A partir daqui, 

começa a tradição do Jornal Nacional em cobrir eventos esportivos, no telejornal um bloco 

inteiro era dedicado à Copa, apresentado direto da Cidade do México, mostrando os 

preparativos da seleção brasileira para os jogos e os principais destaques do evento.  

Já na área da política, o Jornal Nacional, que nasceu durante o período da Ditadura 

Militar, atravessou várias fases, sempre dando destaque à política brasileira e também à 

internacional. Em 1974, com a abertura “lenta e gradual” da política brasileira, a cidade de 

Brasília, centro político do país, ganha mais espaço no Jornal Nacional. Com um vasto 

                                                                                                                                                         
 
4 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_Nacional. Consultado em outubro de 2006. 



  

histórico na cobertura política, passou pelos movimentos como as Diretas Já, o processo de 

democratização, o Impeachment de um presidente, CPIs, além de fazer uma ampla cobertura 

em época de eleições. 

Há 37 anos, o Jornal Nacional mantém uma estrutura básica. Em uma bancada, dois 

apresentadores comandam o telejornal no horário nobre da televisão. Desde 1998, o telejornal 

mantém os mesmos apresentadores: William Bonner e Fátima Bernardes5. 

 

3.2 EDITORIAS E FORMATO DO JORNAL NACIONAL 

 

O telejornal é dividido em editorias que, muitas vezes, são subdivididas em temas. Em 

algumas reportagens há mais que uma editoria, mas para a realização deste trabalho, o tema 

mais abrangente será adotado na classificação das escaladas e cabeças de matéria, leads6 das 

notas e das notas cobertas. 

A classificação foi feita a partir do tema mais abrangente na reportagem. Por exemplo, 

quando se fala na bolsa de valores se enquadra na editoria de economia; outro exemplo é 

quando a invasão do Congresso, que poderia ser classificado como polícia, mas, por se tratar 

da invasão de um prédio público, ligado diretamente à política do país, está na editoria de 

política. A divisão ocorre da seguinte forma: 

Internacional – abrange notícias do exterior, elas podem ser tanto de política, 

economia, polícia ou geral, mas pelo fato de se tratar de outro país estão dentro desta editoria. 

Geralmente, o telejornal noticia nesta editoria guerras, mortes e desastres da natureza. 

Economia – notícias ligadas a fatos que envolvam a economia do país. Diariamente, há 

cotações econômicas, como o preço do dólar, cotação, bolsa de valores, etc. 

Polícia – notícias com mortes, roubos, seqüestros, prisões cabem nesta editoria. 

Geral – notícias que englobam vários temas, como saúde, curiosidades e 

acontecimentos que não se “encaixam” em outras editorias. Casos de mortes que não 

envolvem crimes e nem a polícia estão classificados nesta editoria. Mortes de pessoas 

famosas também se engradam aqui. 

Política – tudo o que está relacionado à política do país. Decisões no Congresso, nas 

Câmaras de Deputados e Senadores, eleições. 

                                                 
5 Informações retiradas do site oficial do Jornal Nacional: http://jornalnacional.globo.com/ . Consultado em 
setembro de 2006. 
6 Lead, que segundo Paternostro (1999, p.144) é “a abertura da matéria. [...] O gancho da reportagem 
normalmente está no lead”. 



  

Neste trabalho, a editoria de política será subdividida por temas: Eleições 

Presidenciais, que são notícias relacionadas aos candidatos à Presidência da República e a 

campanha eleitoral presidencial; e geral, que são as outras notícias de política que não tenham 

vínculo com as eleições presidenciais. 

Esporte – notícias ligadas a qualquer esporte, personalidade esportiva, ou 

acontecimento neste campo. 

Neste trabalho, a editoria esportiva também será subdividida: Copa do Mundo, que 

inclui todas as notícias relacionadas a este acontecimento, desde personagens, cidades da 

Copa, os jogos, etc; e geral, que são as notícias ligadas aos outros esportes. 

Desde 2000, o Jornal Nacional vai ao ar, às 20h15 - no chamado horário nobre da 

televisão brasileira - de segunda a sábado. O telejornal inicia com uma escalada, que é, 

segundo Paternostro (1999, p.142) as “frases de impacto sobre os assuntos do telejornal”. 

Logo após, a vinheta do telejornal entra no ar e o programa começa. Os apresentadores, em 

uma bancada, lêem as cabeças das matérias para chamar a reportagem. O telejornal possui em 

sua estrutura reportagens, notas ao vivo (notícia lida pelo apresentador sem nenhuma 

imagem), notas cobertas (notícia lida pelo apresentador com imagens), notas pé (nota lida, ao 

vivo, no final da reportagem, com alguma informação complementar). Às vezes, a presença 

de um comentarista e de entrevistados ao vivo. Diariamente, há a previsão do tempo. 

Com cerca de cinco blocos diários, o telejornal divide suas matérias em editorias - 

política, economia, esporte, geral, etc. Segundo Paternostro (1999), geralmente, as primeiras 

reportagens são as consideradas “hard news”, notícias sérias, que são informadas num tom 

mais formal. As últimas notícias são as mais leves, ou “soft news”. Na maioria das vezes, as 

editorias internacional, política e economia são informadas nos primeiros blocos. Esporte e 

geral - está tratando de assuntos curiosos e, às vezes, divertido - são noticiados no fim do 

telejornal.  

 

3.3 COPA DO MUNDO ALTERA FORMATO 

 

Durante a realização da Copa do Mundo, a grade de horário da Rede Globo sofreu 

alterações. O Jornal Nacional que tradicionalmente, inicia às 20h15, passou, em função dos 

jogos exibidos à tarde, a ir ao ar às 20h30. 

Houve mudança também na estrutura. Enquanto um dos âncoras apresentou o 

telejornal da bancada tradicional, o outro, com uma equipe de repórteres, foi para a 

Alemanha, país sede do mundial, onde as notícias sobre a Copa eram  produzidas e 



  

transmitidas ao vivo. Tornando-se, uma espécie de correspondente, que quebra a estrutura do 

telejornal cada vez que é chamado.  

Durante a realização do mundial, diariamente, em todos os blocos, pelo menos uma 

matéria sobre  Copa do Mundo foi ao ar. Geralmente, apresentado com cinco blocos diários, o  

telejornal, durante o mundial, chegou a ter 6 e até 7 blocos, como no dia 26.06.06. 

Houve algumas recorrências de matérias corriqueiras, como as cidades da Copa, os 

estádios das partidas, alguns jogadores de destaque, principalmente da seleção brasileira, os 

jogos do dia seguinte, os jogos do dia, as torcidas e algumas curiosidades sobre o mundial. 

Além disso, comentários sobre os jogos e os árbitros das partidas. 

Foi criado um pequeno quadro “Olha lá”, que foi ao ar nos mesmos dias que havia 

jogos do Brasil. Este quadro mostrava as torcidas em vários pontos do Brasil, comemorando, 

vibrando ou apreensivas com os jogos. O quadro ia ao ar entre as reportagens do telejornal. 

Outra mudança ocorrida foi no genérico, conhecido também como vinheta, do Jornal 

Nacional, que segundo Rodrigues (1998, p.148) é “constituído por uma seqüência de imagens 

e por uma breve peça musical, é por excelência um dispositivo enunciativo”. A função do 

genérico segundo o autor, é indicial, pois ele identifica o telejornal e o separa do que o 

antecede e do que segue, enquadrando o telejornal num espaço de construções próprias.  

Nos dias que a seleção brasileira venceu as partidas do mundial, o genérico (vinheta) 

sofreu modificações. O que tradicionalmente se estrutura com a logomarca do Jornal 

Nacional, nesses dias passa a mostrar imagens dos jogos do Brasil, o que evidencia a 

importância dada pelo telejornal à seleção brasileira, pois sua marca indicial - que identifica 

os telespectadores com o programa - foi alterada em função das vitórias do Brasil.  

Para mostrar essas mudanças na estrutura do telejornal, ocorridas durante esse período 

de realização do evento e também para compreender como são construídos temas relativos à 

Copa do Mundo e também às Eleições Presidenciais, será feito um levantamento quantitativo 

e uma análise qualitativa das escaladas e das cabeças de matérias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

4 COPA DO MUNDO E ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS: ANÁLISE DA AGENDA DO 

JORNAL NACIONAL 

 

A proposta deste trabalho é analisar como se estruturou a agenda do Jornal Nacional 

durante o período de realização da Copa do Mundo, que ocorreu do dia 9 de junho a 9 de 

julho. Esta análise foi feita através do levantamento das escaladas do telejornal, das cabeças 

das matérias, leads das notas e das notas cobertas que, para análise quantitativa, foram 

categorizadas por editorias e, algumas delas, divididas por temas. Por exemplo, dentro da 

editoria de esporte, haverá o tema Copa do Mundo e dentro da editoria de política, haverá o 

tema Eleições Presidenciais, pois são os objetos de estudo7. 

O levantamento totaliza 26 edições do Jornal Nacional. A primeira é a quantitativa, 

onde será feita uma comparação entre o número de cabeças de matérias e escaladas de cada 

editoria (e conseqüentemente, tema)8.  

A segunda etapa é a análise qualitativa das cabeças de matérias, escaladas, leads de 

notas e, algumas vezes, da abertura do telejornal9, relacionadas às Eleições e a Copa do 

Mundo com base nas teorias discutidas na Revisão Bibliográfica. 

Para o levantamento qualitativo foram utilizadas algumas técnicas de Análise de 

Discurso para mostrar como o Jornal Nacional constrói os temas Copa do Mundo e Eleições 

Presidenciais.  

 

4.1 O JORNAL NACIONAL EM NÚMEROS DURANTE O MUNDIAL 

 

Para mostrar como foi construída a agenda do Jornal Nacional durante a Copa do 

Mundo, primeiramente, fez-se uma análise quantitativa das edições que foram ao ar desde o 

primeiro dia do mundial até seu término. 

                                                 
7 Alguns temas se misturam em muitas cabeças de matéria, escaladas, e conseqüentemente, nas matérias, 
dificultando, muitas vezes, a classificação por editorias, que segue o critério de ter o maior número de elementos 
que identifique o tema à editoria. Porém, esta classificação é necessária para o desenvolvimento deste trabalho. 
8 A previsão do tempo, quadro que é apresentado diariamente no telejornal, não foi categorizado em nenhuma 
editoria e nem contabilizado na análise quantitativa por não possuir chamada e ser apresentado por um outro 
jornalista, que não são os âncoras do telejornal. 
9  Serão analisadas, além das cabeças de matérias, algumas aberturas do telejornal que possuem algumas marcas 
discursivas relevantes para a análise. 



  

Nesta etapa, foram analisadas as escaladas. Veiculadas no início do telejornal, são as 

frases de impacto, ou manchetes, são as chamadas para as reportagens mais importantes da 

edição. A escalada é o primeiro vínculo do telejornal com os telespectadores, é nela que o 

receptor decide se continuará assistindo ou não.  

Também foram analisadas as cabeças de matérias, que são as chamadas para a 

reportagem que vem a seguir, é um resumo do que é veiculado na matéria e que será 

detalhado na seqüência. Segundo Paternostro (1999, p.138): “o lead. É sempre lida pelo 

apresentador e dá o gancho da matéria”. Os leads, ou aberturas das matérias e das notas, 

também são consideradas neste levantamento.  

É pelo espelho do telejornal (sua estrutura) que se vê como a mídia legitima um evento 

como a Copa do Mundo. Através de reportagens diárias, durante um mês de análise, observa-

se que há uma supervalorização do mundial em detrimento de outros temas, como as Eleições 

Presidenciais. A análise quantitativa denota a diferença de valor-notícia dada às editorias, pois 

o tema Copa tem preponderância em relação aos demais temas. 

 

4.1.1. Escalada: o primeiro vínculo com o telespectador 

  

É na escalada que se pode ter uma noção de como é organizada a agenda do Jornal 

Nacional. A mídia seleciona os assuntos que considera mais importantes para serem 

publicizados e debatidos pela agenda pública. A escalada de um telejornal é o primeiro indício 

do agendamento, pois é aqui que se mostra como o telejornal hierarquiza seus temas e as 

prioridades que dá em cada edição. As notícias mais importantes ou as que chamam mais 

atenção são colocadas na escalada para que o telespectador continue assistindo o telejornal. 

No caso do período de análise deste estudo se percebeu que pelo seu valor-notícia 

principal, o imediatismo, a Copa do Mundo foi destaque durante todo o mês de sua realização. 

Além desse critério existem outros elementos que fazem com que o mundial seja noticiado, 

um deles é o fato do jornalismo fazer sua oferta pensando num receptor “ideal”, neste caso um 

público apaixonado pelo futebol.  

Nas escaladas do Jornal Nacional, analisadas durante o período de realização do 

mundial – de 9 de junho a 9 de julho – há uma predominância do tema Copa do Mundo em 

detrimento de outros temas também importantes como a Política e a Economia.  

Considerando que há outras editorias (e conseqüentes temas) disputantes com o tema 

Copa do  Mundo  evidencia-se  que  em  nenhuma  edição  as  outras  editorias ultrapassam o  

número de chamadas para as matérias sobre o mundial.  



  

De um total de 26 edições, em apenas duas há chamadas para as Eleições 

Presidenciais. No dia 24/06, há duas chamadas na escalada sobre a oficialização das 

candidaturas de Lula e Heloísa Helena. O prazo no calendário eleitoral para as escolhas dos 

candidatos era até dia 30/06, mas o fato de haver decisões antecipadas por parte dos 

candidatos foi publicizado antes do prazo final, observando-se que assim como a Copa do 

Mundo, as Eleições também são noticiadas segundo o critério do imediatismo. 

 A outra chamada sobre as eleições ocorre no dia 01/07 e é sobre um crime eleitoral 

envolvendo uma candidata à Presidência da República. Com isso, observa-se que o telejornal 

se torna uma espécie de “refém” do calendário eleitoral, noticiando temas pré-estabelecidos, 

ou então, acontecimentos inusitados e inesperados, como os que estão relacionados a crimes 

envolvendo candidatos, tendo como valor-notícia preponderante a infração. 

Analisando o quadro das escaladas (Quadro 1), nota-se que há um apagamento dos 

outros temas em detrimento à Copa do Mundo: 62% das matérias da escaladas chamavam 

para o mundial e 38% estão relacionados a todos os outros temas do Jornal Nacional. Do dia 

09/06 até o dia 01/07, 70% das chamadas das escaladas, em média, são sobre o mundial. 

Após a derrota e saída da seleção brasileira na Copa do Mundo, do dia 03/07 até dia 

08/7, esse número cai para 50%. A partir do dia 03/07, o Jornal Nacional deixa de ser 

apresentado no eixo Brasil-Alemanha e volta a ser apresentado somente no Brasil. 

Isso evidencia que há uma predominância das escaladas sobre Copa do Mundo, em 

que em algumas edições chegam a quase 90%, como no dia 16/06. Porém, esse quadro muda 

quando o Brasil sai do mundial, indiciando a importância dada à seleção do Brasil durante a 

cobertura do acontecimento.  

Através dos números observa-se uma supervalorização do mundial e um 

“esquecimento” de outros temas também importantes para o país durante esse período. Mas 

alguns temas foram mostrados durante a Copa e ganharam destaque durante esse período. 

Na editoria econômica, por exemplo, a crise da Varig foi noticiada dia 13/06. Tendo 

como valor-notícia preponderante a relevância, esse tema teve destaque durante o mundial por 

afetar a economia do país e a vida das pessoas e também por ser uma empresa aérea de 

tradição. Muitas pessoas tiveram problemas em relação aos vôos e o telejornal estava lá para 

tematizar, além das notícias sobre as questões da venda da companhia, também abordou 

aspectos relativos à empresa sendo uma espécie de prestadora de serviços para os passageiros. 

Na editoria geral, por exemplo, Corpus Christi, data do calendário cristão, foi 

noticiado no dia 15/06. Por ser um país com maioria católica, o telejornal publicizou notícias 

sobre as comemorações da data religiosa no Brasil, pelo valor-notícia tempo (atualidade), por 



  

ser um acontecimento do dia em que está sendo noticiado e por ter manifestações em todo o 

país, esse evento entrou na agenda do dia no telejornal. 

Na editoria geral também há destaque à morte do comediante da Rede Globo, 

Bussunda no dia 17/06. Por ser uma pessoa conhecida de um programa de televisão da 

emissora e por estar no país sede do mundial fazendo participações em alguns momentos. O 

valor-notícia morte e notoriedade são predominantes nesse acontecimento. 

Na editoria policial, por exemplo, a greve e a morte de agentes penitenciários em São 

Paulo foi noticiada no dia 06/07. Por ser avaliado como conflito, esse tema foi publicizado por 

se tratar de uma grave crise no sistema penitenciário do estado economicamente mais 

importante do país. Também por envolver uma grande quantidade de pessoas e mudar a rotina 

do estado, pois foi uma época em que muitas mortes ocorreram, inclusive de civis. Como na 

crise da Varig, o Jornal Nacional também foi, nesse caso, uma espécie de prestadora de 

serviço à sociedade. 

Na editoria de internacional, o que ganhou um pouco de destaque nas escaladas, trata 

de guerra, atentados, eleições na Venezuela e do lançamento da nave Discovery, publicizadas 

de 03/07 a 08/07. Essa tematização é orientada pelos seguintes valores-notícia: morte, sempre 

noticiando uma grande quantidade de mortes por atentado, desastres e guerras. Notoriedade, 

dos atores principais do acontecimento, como as eleições da Venezuela, que mexem, inclusive 

com a vida dos outros países da América do Sul. E conflito, que quase sempre está 

relacionado à morte, e envolve muitas pessoas, e muitas vezes, muitos países, interessando a 

população mundial. 

 Durante a realização do mundial e, principalmente, durante a permanência da seleção 

brasileira no evento, houve uma supervalorização do tema em comparação aos demais. Outros 

temas foram publicizados, porém de forma mais breve, sem muita ênfase. Como foram 

observados, alguns valores-notícia foram predominantes por envolver o que supostamente é 

de interesse público e por serem notícias, muitas vezes, vinculadas a um grande número de 

pessoas e que possam afetar a população.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4.1.2. Cabeças de matérias: chamada para as reportagens 

 

Já as cabeças de matérias dão importância ao que será mostrado na reportagem, aqui o 

agendamento se dá através da notícia, que traz as informações da maneira que o telejornal 

quer mostrar. Nas cabeças de matérias é que se pode, muitas vezes, perceber qual o valor-

notícia predominante. O tempo (atualidade) é o valor preponderante para que a Copa do 

Mundo seja publicizada, além da notoriedade do ator principal também tem importância para 

o telejornal, que algumas vezes noticia os jogadores ou participantes do mundial. 

Em uma média de 22 cabeças de matéria por dia, 11 são sobre Copa do Mundo, ou 

seja, 50% das chamadas para as matérias são relacionadas ao mundial (Quadro 2). Na maioria 

das edições a soma das matérias de outras editorias não alcança as do mundial. Até o dia 

01/07, 65% das cabeças de matérias eram sobre o mundial. A partir do dia 03/07, com o 

formato modificado, esta porcentagem cai para 40%. Relacionando, novamente, a importância 

dada à seleção brasileira que não só nas escaladas era noticiada, mas também nas cabeças de 

matéria. 

Assim como nas escaladas, alguns temas ganham espaço, mas há uma certa 

recorrência nas matérias durante o período analisado. Os destaques são parecidos aos das 

escaladas. Na editoria internacional, por exemplo, temas ligados a atentados e mortes, 

noticiados no dia 15/06. Como foi ressaltado nas escaladas, conflito e morte são os valores-

notícia que predominam nas matérias da editoria internacional. Sempre envolvendo tragédias, 

seja da natureza, guerras, desastres com meios de transportes, mas na maioria das vezes, 

envolvendo mortes. 

Na editoria de geral, assuntos relacionados à morte de pessoas famosas, noticiado no 

dia 17/06. Esse caso se refere à morte de um humorista da Rede Globo, como foi dito nas 

escaladas. Esse valor-notícia é um dos mais predominantes dentro das pautas do jornalismo, 

seja a morte de uma pessoa famosa, ou de um número elevado de pessoas, ou mortes que 

fogem da “naturalidade”, da cotidianidade.   

Na editoria de política (geral), por exemplo, à corrupção e CPI foram notícias no dia 

20/06. O critério de infração é sempre determinante para que uma matéria sobre política seja 

publicizada, os escândalos envolvendo política e políticos interessam o público que deseja 

saber o que acontece nos bastidores do processo político do país, que muitas vezes, só é 

conhecido através dos enquadramentos da mídia.  



  

Na  editoria  de  polícia  fatos  associados  a  crimes, tráficos  e  prisões publicizados 

no dia 28/06. Os critérios presentes nesses temas são morte, conflito e infração, geralmente, 

são noticiados por estarem vinculados a grandes quadrilhas do país, por envolver mortes e 

serem fatos que para a sociedade causam indignação. 

Na editoria de política (geral) também são noticiados temas ligados a decisões do 

governo, além dos assuntos recorrentes da política, noticiados nos dias 29/06 e 04/07. Com o 

valor-notícia do tempo (atualidade), esses fatos se tornam notícias por se tratarem de decisões 

que podem influenciar na vida da população. 

Na editoria de política (eleições) o início da campanha eleitoral oficial é tematizado no 

dia 06/07, quando o telejornal mostra o dia dos candidatos à presidência, dias 07/07 e 08/07. 

A desclassificação do Brasil no mundial (01/07) coincidiu com o início da campanha eleitoral 

oficial para as Eleições (06/07), havendo uma queda do tema Copa do Mundo na agenda do 

Jornal Nacional e um destaque para a campanha dos candidatos. 

O que se percebe é que há uma supervalorização do mundial e um apagamento de 

outros temas, como as Eleições Presidenciais, que só são colocadas em pauta quando se trata 

de crimes eleitorais (escândalo) ou alguma definição que envolva as eleições de forma mais 

direta. Algumas decisões dos bastidores da política que ocorreram durante a realização da 

Copa do Mundo, não foram publicizadas no Jornal Nacional. 

Os valores-notícia que predominam em outras editorias, durante a realização da Copa, 

que é marcada pelo valor atualidade (tempo/imediatismo), são: morte, infração (seja na 

editoria policial, política, através de corrupção e CPI e na internacional), conflito, relevância 

(como a crise econômica da Varig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



   



  

Comparando as tabelas das escaladas com o das cabeças de matérias se compreende 

que o imediatismo é o principal valor-notícia do telejornal, segundo RodriguesS (1998) a 

noticiabilidade é uma característica fundamental que garante aos acontecimentos uma 

configuração narrativa para ser relatado no telejornal. É por isso que a Copa do Mundo foi 

amplamente mostrada, devido sua visibilidade e também a disponibilidade da Rede Globo de 

mostrar o evento, já que estava com uma equipe no local e transmitia os jogos com 

exclusividade no Brasil. Durante um mês houve uma intensa divulgação do evento, sendo que 

a maioria das matérias estava relacionada à seleção brasileira. 

Muitas vezes, a escalada dá importância somente ao mundial, tendo uma certa 

recorrência, há dias em que, analisando a tabela das cabeças de matérias, se nota que há um 

grande número de outras matérias das editorias restantes que não são publicizadas nas 

escaladas. Apesar de terem entrado em pauta temas como morte, crises, datas comemorativas, 

etc, nenhuma dessas ganhou destaque como a Copa do Mundo, pois essa representa 60% da 

agenda, enquanto para os demais temas resta 40%.  

Este levantamento quantitativo mostra que há um apagamento de outros temas, como 

as Eleições Presidenciais, em detrimento do mundial. Os números indicam que há uma 

supervalorização do evento e, principalmente, de assuntos ligados à seleção brasileira, pois 

após sua saída do mundial, houve uma redução das matérias da Copa do Mundo e, 

novamente, uma mudança (ou volta à normalidade) na estrutura do telejornal. 

Para mostrar como ocorreu esse apagamento foi realizada uma análise qualitativa, 

através de técnicas de análise de discurso, a partir da observação do Jornal Nacional durante o 

mundial. 

 

4.2 AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DO JORNAL NACIONAL 

 

Com base em algumas técnicas de Análise de Discurso e em categorias criadas a partir 

da observação do corpus, a designação foi feita de acordo com os temas mais recorrentes 

durante as 26 edições do Jornal Nacional. 

Para a análise das estratégias discursivas utilizadas pelo telejornal foram criadas 

algumas categorias, que evidenciam quase um apagamento dos outros temas em detrimento da 

Copa do Mundo. Foram analisados os temas referentes à Copa do Mundo e às Eleições 

Presidenciais11 por serem os assuntos deste estudo, mesmo sendo mencionados outros temas 

                                                 
11 O tema Eleições Presidenciais foi analisado somente em uma categoria por não haver muitas marcas 
discursivas sobre esse tema durante a realização do mundial, evidenciando que há um certo apagamento.  



  

na análise quantitativa. Essas categorias foram idealizadas a partir da recorrência e incidência 

de algumas marcas na cobertura do Jornal Nacional durante o período de realização do 

mundial. Visualizaram-se estratégias enunciativas predominantes que tinham mais 

reincidência no telejornal. 

Como foi dito, houve uma recorrência muito grande de algumas marcas durante a 

realização do mundial. Também se observou semelhanças nos enunciados, por isso foram 

selecionados alguns para a análise, que melhor exemplificam as estratégias enunciativas que 

foram categorizadas. 

O campo midiático tem a legitimidade de enunciar as vozes dos outros campos sociais, 

proporcionando um estabelecimento de uma ordem social, imposta pelos demais campos. A 

competência discursiva é uma capacidade legitimada do campo midiático. Através dela, a 

mídia tem competência e capacidade para falar dos outros campos sociais. 

A competência discursiva (ou comunicativa), segundo Maingueneau (2000), é a 

aptidão que o enunciador tem para produzir enunciados que dependem de uma formação 

discursiva determinada. No caso deste trabalho e como foi visto a partir da teoria dos campos 

sociais, no segundo capítulo, o Jornal Nacional, representando uma parte do campo midiático 

tem uma função central em relação aos outros campos, por suas características e regras de 

funcionamento, dão visibilidade aos demais campos e legitimam seus discursos, tendo assim, 

competência para falar do campo esportivo, especificamente, do tema Copa do Mundo.  

Esta legitimidade enunciativa que o campo midiático possui de enunciar mostra a 

competência a partir de várias estratégias, que neste trabalho serão divididas em categorias. 

Foram encontradas algumas dificuldades para categorizar, pois durante a cobertura do 

mundial o telejornal seguiu um padrão, onde as marcas remetem a estratégias semelhantes, 

muitas vezes, se confundindo. Os  enunciados  foram   selecionados  de   acordo   com  a   

marca  discursiva   mais abrangente do enunciado. 

 Metodologicamente, os exemplos serão organizados da seguinte maneira: E.1., E.2., 

E.3., etc, onde o E, significa enunciado. As categorias são divididas em: Bastidores: o 

mundial fora de campo, Jogo: uma partida dentro da tela, Contexto: localizando o 

telespectador e Telejornal: as múltiplas vozes. 

O quadro abaixo resume as quatros categorias de análise e dá uma breve definição de 

cada uma delas. 

 

 



  

Categorias Definição 
Bastidores: o mundial fora de campo Caracterizada por mostrar as estratégias 

relacionadas aos bastidores do mundial – 
trata de assuntos do mundial, mas fora de 
campo. 

Jogo: uma partida dentro da tela Evidenciam-se as marcas discursivas 
relacionadas somente aos jogos e seus 
competidores. 

Contexto: localizando o telespectador As estratégias discursivas desta categoria 
residem nos aspectos contextuais da 
Alemanha, onde os repórteres dão ênfase ao 
país. 

Telejornal: as múltiplas vozes Nesta categoria são mostradas as estratégias 
do telejornal relacionadas as várias vozes 
que ele representa. 

 

4.2.1 Bastidores: o mundial fora de campo 

 

Esta categoria se refere aos acontecimentos exteriores às partidas, mostrando o que os 

jogos não evidenciam. Os bastidores remetem não só a competição em si, mas também às 

ações realizadas pelos atores participantes do evento. Nesta categoria, evidencia-se a 

estratégia de criar outros fatos para serem publicizados além dos acontecimentos diretamente 

ligados à Copa, como os jogos. 

Durante a cobertura da Copa do Mundo, a equipe do telejornal esteve na Alemanha, 

em todos os lugares onde as partidas do mundial foram realizadas e onde estavam as 

principais seleções do mundial.  

Em relação à seleção brasileira, a cobertura foi ainda mais intensa. Os repórteres 

acompanhavam treinos, os jogos, as folgas, os problemas e estavam hospedados, muitas 

vezes, onde a seleção se encontrava. Essas observações mostram que o Jornal Nacional 

possuiu, durante o mundial, uma familiaridade com a seleção. Além disso, estava por “dentro” 

do que aconteceu no evento. E, muitas vezes, o telejornal e seus repórteres criaram outros 

fatos para serem noticiados, destacando os jogadores, seus problemas, tentando descobrir 

informações de outras seleções. 

E.1. “Hoje, fui conversar com os jogadores para saber quem sofre mais: eles ou nós, 

torcedores?” (09/06/06 – JN – Cabeça de matéria). 

E.2. “E o que os jogadores brasileiros têm que os outros não têm? Será mais que 

controle de bola?” (10.06.06 – JN – Escalada) 

E.3. “O repórter Pedro Bial tentou descobrir que segredo é este” (10/06/06 – JN – 

Cabeça de matéria) 



  

E.4. “O repórter Marcos Uchôa foi conferir o treino da Croácia, os adversários do 

Brasil na estréia de terça-feira” (10.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 

E.5. “Vamos ver como o Capitão Cafu reagiu lá da Alemanha. ... O repórter Mauro 

Naves acompanhou a visita da nossa equipe ao Estádio Olímpico...” (12/06/06 – JN – Cabeça 

de matéria). 

E.6. “...Uma história que começou fora de campo, no Brasil. Como mostra o repórter 

Pedro Bial” (12.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 

E.7.  “...o repórter Tino Marcos tentou medir a ansiedade deles, nesta véspera de 

estréia” (12/06/06 – JN – Cabeça de matéria). 

E.8. “Mas nossos atletas, de tão concentrados, nem tiveram chance de preparar uma 

surpresa para as mulheres ou namoradas. Então decidi dar uma ajudazinha” (12/06/06 – JN – 

Cabeça de matéria). 

E.9. “Boa noite, a quarta-feira foi de folga para a seleção brasileira, mas não para a 

nossa equipe na Alemanha que está de volta a Königstein. Fátima Bernardes, boa noite” 

(14.06.06 – JN – Abertura). 

E.10. “O jogo Brasil e Croácia de um jeito que você ainda não viu. São as mesmas 

jogadas que provocaram a apreensão dos torcedores ou a festa. Mas captadas por câmeras 

exclusivas em ângulos inéditos. Um show de imagens apresentado por Pedro Bial” (14.06.06 

– JN – Cabeça de matéria). 

E.11. “O repórter Marcos Uchôa observou de perto os nossos adversários e conta quais 

são os maiores perigos para o Brasil” (16.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 

E.12. “Quando a seleção brasileira se despediu de Königstein, hoje, o repórter Tadeu 

Schmidt conversou com Emerson” (16.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 

Há marcas que remetem à competência discursiva do Jornal Nacional e mostra que 

está por “dentro” do acontecimento e de todos os fatos relacionados à Copa como, por 

exemplo, falar de detalhes da seleção brasileira, evidenciando uma certa intimidade com o 

acontecimento e busca a partir disso um vínculo de confiança com o receptor. Esta intimidade 

com o evento se observa de forma mais intensa quando se trata da seleção brasileira, pois a 

Rede Globo e seus telejornais, possuem acesso aos locais onde a seleção está hospedada, 

treina e até mesmo nos dias de folga.  

Estas estratégias mostram a relação que o telejornal tem com a seleção e a comissão 

técnica do Brasil, E.1., “fui conversar com os jogadores para saber quem sofre mais: eles ou 

nós, torcedores?”. Neste enunciado, fica clara a familiaridade que a equipe do telejornal 

possui em relação à seleção brasileira e mostra como são criados fatos, além dos jogos, para 



  

serem noticiados. O repórter foi até os jogadores saber quem sofre mais durante as partidas e 

ainda se coloca na mesma condição dos telespectadores, que naquele momento são 

torcedores, “ou nós, torcedores?” (E.1.).  

No enunciado E.12., observa-se que os repórteres têm acesso aos jogadores, “o 

repórter Tadeu Schmidt conversou com Emerson”, pois o jornalista “conversou” com o 

capitão da seleção brasileira, remetendo a um fato informal, para saber aspectos emocionais 

dos jogadores, como uma espécie de amigo, que senta para conversar antes de um 

acontecimento importante, isso pode remeter a uma relação além da profissional.  

Outro enunciado que remete à intimidade da equipe do telejornal com a seleção é 

“Então decidi dar uma ajudazinha” – E.8., onde um dos âncoras do Jornal Nacional diz que 

decide dar uma ajuda para os jogadores, já que no Brasil é Dia dos Namorados e muitas 

namoradas e esposas não estão na Alemanha. Esta estratégia também confirma que além de 

intimidade, o telejornal passa confiança para os jogadores, a ponto de eles mandarem recados 

para suas esposas e falarem de suas relações pessoais. Neste exemplo, pode-se perceber as 

relações entre os campos sociais em que esse tratamento dado pelo telejornal ao campo 

esportivo evidencia os campos midiático e esportivo em processo de interação. Neste 

enunciado, evidencia que o campo midiático é um vínculo de ligação entre o campo esportivo 

e os telespectadores. 

Algumas vezes, o telejornal se refere aos seus repórteres como uma espécie de 

anfitriões – E.5., “ O  repórter  Mauro  Naves  acompanhou  a  visita  da  nossa  equipe”,  

acompanhando  os jogadores a visitas e treinos que eles realizaram durante o mundial. 

Para evidenciar a competência do telejornal nos bastidores do acontecimento, eles 

procuram desvendar segredos e noticiar descobertas feitas pelos “repórteres-investigadores”, 

no E.2., “o que os jogadores brasileiros têm que os outros não têm?”, E.3., “tentou descobrir 

que segredo é este” e no E.11. “conta quais são os maiores perigos para o Brasil” 

confirmando que os repórteres têm familiaridade com o acontecimento. Como numa 

investigação, os repórteres publicam, o que para o receptor que imaginam “ideal”, seja 

interessante, como segredos da nossa seleção, ou então fatos que têm algo inédito, como “o 

que eles têm que os outros não têm?”. Essa idealização dos jogadores, questionando o que 

alguns têm que faltam em outros, volta a idéia de Helal e Murad (1995), referido no segundo 

capítulo, que fala do heroísmo dos atletas. Os autores dizem que a maior façanha que os 

jogadores podem realizar é na Copa do Mundo, onde eles serão vistos por milhares de 

pessoas, muitas vezes, sendo glorificados por seus feitos. 

Por eles estarem por “dentro” do  acontecimento, criando outros  fatos  relacionados ao  



  

mundial, parece que são imunes a maiores hierarquias dentro do telejornal, publicizando 

muitos desdobramentos do acontecimento principal. Em E.4., “foi conferir o treino”, E.7, 

"tentou medir” e E.11., “observou de perto” - os enunciados mostram também a capacidade 

que os repórteres têm de “medir”, por exemplo, a ansiedade dos jogadores; de “observar de 

perto”, como leitores privilegiados do acontecimento, testemunhas do fato, dando uma 

segurança para o telespectador, que mesmo que ele não esteja presente no evento terá todas as 

informações através do olhar da equipe do telejornal. Essa estratégia evidencia a competência 

não só discursiva, mas também laços de confiança e garantia de que tudo será mostrado. 

No Jornal Nacional, saber o que acontece no mundial está relacionada também aos 

recursos técnicos que ele possui – E.10., “de um jeito que você ainda viu [...] captadas por 

câmeras exclusivas em ângulos inéditos. Um show de imagens apresentado por Pedro Bial”, 

reconhece-se na emissora e no Jornal Nacional a competência de estar ao vivo no local do 

acontecimento, exclusividade e ineditismo do telejornal, evidenciando, de acordo com 

Traquina (2005) o que os jornalistas buscam o “furo” de reportagem, matérias com algum 

enquadramento inédito, alguma coisa exclusiva.  

O “furo” da notícia é o que o Jornal Nacional tanto remete durante a Copa, o estar 

presente, ao vivo, e mostrando imagens inéditas e exclusivas, para confirmar essa 

competência de trazer “o melhor” que consegue fazer para seus telespectadores. Outro fator 

que colabora para que o telejornal  tenha  exclusividade é  que  a  Rede  Globo  possui os 

direitos  de transmissão da Copa do Mundo e tem uma equipe de jornalista e técnicos no local.  

Essa auto-referência, dizer que está presente no local, que os repórteres conseguiram 

imagens inéditas, entrevistas exclusivas, mostra que o telejornal diz que é capaz de fazer a 

melhor cobertura para que o público saiba através da emissora e de seus repórteres o que 

acontece no local e também nos entornos dele. Isso está evidenciado no E.6. “Uma história 

que começou fora de campo, no Brasil. Como mostra o repórter Pedro Bial”. Mesmo 

histórias que não estão acontecendo naquele momento - durante a realização do mundial - o 

telejornal está apto a descobrir e levar até o receptor. 

O fato de mostrar constantemente a presença do telejornal no mundial acaba 

estabelecendo um vínculo de confiança com o telespectador, ressaltando que mesmo a seleção 

tendo folga a equipe do telejornal não tem, como no E.9. -  “foi de folga para a seleção 

brasileira, mas não para a nossa equipe na Alemanha que está de volta a Königstein”. O 

exemplo mostra, novamente, a competência do telejornal, que trabalha diariamente para que o  

telespectador saiba pelo Jornal Nacional os acontecimentos do mundial . 

Nesta categoria, os  desdobramentos  dos  fatos  encontram-se  muito  presentes, foram  



  

criados fatos para serem publicizados, mostrando que para alimentar a agenda do telejornal 

durante o período de realização do mundial esta estratégia foi usada. 

 

4.2.2 Jogo: uma partida dentro da tela 

 

Esta categoria compreende temas referentes à cobertura da Copa do Mundo, 

principalmente, aos temas referentes aos jogos do mundial e seus atores. Para evidenciar que 

o Jornal Nacional está presente na cobertura dos jogos, algumas estratégias remetem à 

exclusividade, competência e onipresença que a emissora e seus telejornais possuem em 

muitas matérias, fazendo uma auto-referência a repórteres e ao próprio trabalho do Jornal 

Nacional.  

O telejornal mostra através dessas marcas sua competência, não só discursiva, mas 

também competência em todo processo de produção na cobertura do mundial. Essas 

estratégias são utilizadas durante a cobertura do acontecimento e podem ser observadas em 

todas nas quatro categorias desta análise. 

E.1. “E é ao vivo, da Alemanha, que Fátima Bernardes traz todas as informações” 

(09/06/06 – JN – Abertura). 

E.2. “Os outros dois integrantes do grupo "F", Japão e Austrália, se enfrentaram hoje. 

E a seleção treinada por Zico deixou a vitória escapar nos últimos sete minutos. Régis Rosing 

estava em Kaiserslautern” (12/06/06 – JN – Cabeça de matéria). 

E.3. “Nossos repórteres mostram tudo sobre o jogo em Berlim” (13.06.06 – JN – 

Escalada). 

E.4. “Mas o repórter Pedro Bial identificou, hoje, um lance fundamental no jogo, e não 

foi nem uma defesa, nem um gol” (13.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 

E.5. “E você vai ver também, imagens inéditas da vitória do Brasil” (14.06.06 – JN – 

Escalada). 

E.6. “Nós já mostramos, aqui no Jornal Nacional, que a nossa defesa pode quebrar um 

recorde na quinta-feira, contra o Japão: cinco partidas de Copa do Mundo sem levar um gol. 

Feito inédito para o Brasil e o melhor: jogando limpo” (20/06/06 – JN – Cabeça de matéria). 

Para evidenciar a competência na cobertura do acontecimento, o telejornal refere a si 

mesmo e aos seus repórteres em vários momentos. Nesses enunciados se observa que os 

repórteres estão no local para levar ao telespectador “todas as informações” (E.1) a respeito 

do acontecimento, evidenciando que a equipe do telejornal está no local para mostrar tudo o 

que ocorre - E.2. (“Régis Rosing estava em Kaiserslautern”), E.3. (“Nossos repórteres 



  

mostram”), além do repórter mostrar o fato para o telespectador, ele também está nas cidades 

dos jogos da Copa do Mundo.  

Muitas vezes, o telejornal, além de mostrar os repórteres que estão presentes nos jogos 

como especialistas, capazes de identificar e criar outras notícias que vão além do 

acontecimento, enuncia fatos decorrentes do acontecimento principal, E.4. (“o repórter Pedro 

Bial identificou”). Esta estratégia remete ao conceito de Gastaldo (2003), referido no capítulo 

2, que fala que o futebol é adaptado à cultura brasileira, ultrapassando as linhas do campo, 

fazendo com que cada brasileiro se torne um especialista em futebol, inclusive um repórter do 

telejornal, que interpreta e identifica um “lance fundamental no jogo”, (E.4.).  

Outra forma de demonstrar a qualidade do telejornal é referir ao telejornal o tempo 

todo, E.6. (“Nós já mostramos, aqui no Jornal Nacional), afirmando que algum fato já foi 

tematizado e está sendo retomado pelo telejornal. Durante o mundial, o Jornal Nacional faz 

uma auto-referência constante sobre seus repórteres e sua presença na Alemanha. Fausto Neto 

(2006) aponta a auto-referencialidade como forma de criar vínculos de confiança com seu 

público.  

Mesmo o telejornal não apontando as formas como produz a notícia, ele se auto-refere 

a partir de marcas que remetem sua presença no local do acontecimento. A constante auto-

referencialidade, o Jornal Nacional falando dele mesmo durante a Copa do Mundo, evidencia 

não só a capacidade de sua equipe presente no evento, mas também a necessidade de mostrar 

ao telespectador que está apto para conseguir todas as informações sobre o mundial. 

Estas marcas evidenciam a competência discursiva e técnica que o Jornal Nacional diz 

possuir ao falar do mundial, já que durante o acontecimento teve uma equipe numerosa na 

Alemanha, país sede da Copa, e em alguns momentos, deixam claro que por ter essa equipe 

presente são capazes de testemunhar todas as notícias do mundial (Fátima Bernardes traz 

todas as informações).  

A constante enunciação da onipresença do telejornal mostra que “nada escapa” dos 

repórteres e câmeras durante o evento, evidenciando a auto-referencialidade do veículo e 

afirmando para os seus telespectadores que eles são capazes de estar em todos os lugares do 

acontecimento. 

Estas marcas discursivas que remetem a competência e a onipresença do Jornal 

Nacional na cobertura do mundial faz com que se retome um conceito de Gastaldo (2001), 

que diz que alguns eventos esportivos são espetacularizados para serem assistidos, tornando- 

se um produto para o consumo, isso justifica a presença e as operações sobre o acontecimento. 

Durante  a  Copa  do  Mundo, o  que  se  percebe  é  que  as  competições  se  tornaram  



  

acontecimentos para serem midiatizados. Sem a presença da mídia o evento seria algo menor, 

sem a espetacularização existente, seja com os jogadores ou com os jogos em si. Essa 

midiatização serve para criar vínculos com os telespectadores que participam do evento 

através da televisão. 

 

4.2.3 Contexto: localizando o telespectador 

 

Esta categoria é referente aos elementos localizadores usados durante a cobertura do 

mundial na Alemanha como forma de evidenciar que o telejornal está presente no local do 

acontecimento e também está lá no lugar dos telespectadores que não puderam ir para 

acompanhar o mundial. Aqui também são tratados aspectos dos bastidores, mas diferente da 

primeira categoria, esta remete apenas a aspectos contextuais do país, detalhando os locais 

onde acontece o mundial. 

 Enunciados pelos âncoras, o telejornal e sua equipe, estão em “todos os lugares” onde 

a Copa aconteceu. Fausto Neto (2006) diz que essa onipresença é uma forma de criar um 

vínculo de confiança com o receptor. Muitas vezes, descreve-se com detalhes os locais para 

confirmar a presença dos repórteres no mundial (e sua competência) como uma espécie de 

“viagem ao país sede da Copa do Mundo”, onde o telejornal situa os telespectadores, 

informando sobre a temperatura, horário e cidades do país. Para essa localização de um dos 

âncoras foi criado um jargão, desde a Copa de 2002: “Onde está você, Fátima?”, que também 

foi usado nesta Copa. 

E.1. “Ontem você entrevistou Ronaldo e Roberto Carlos aqui, ao vivo, e eles se 

despediram dizendo que dentro do Castelo, aí atrás de você, ...”. 

 E.2. “Onde é que você está desta vez? 

Boa noite William, boa noite a todos. Hoje estou no marco histórico e lindíssimo da 

reunificação das Alemanhas, o Portão de Brandemburgo, em Berlim. Deste lado, era a parte 

Oriental e atrás do Portão ficava a parte Ocidental do país” (13.06.06 – JN – Abertura). 

 E.3. “Eu ia começar falando do técnico Parreira. Mas, antes é preciso dizer que, depois 

de cinco dias de verão, o inverno voltou aqui à Alemanha” (15.06.06 – JN – Cabeça de 

matéria). 

E.4. “Boa noite, eu queria saber o seguinte, você ontem disse que ia viajar hoje para 

Munique. Mas, Munique é uma cidade grande. Onde está você? (William Bonner) 

No hotel em que a seleção brasileira está hospedada, fica há uns 3 a 4 quilômetros do Centro 

Histórico da Cidade. Numa situação bem diferente daquela que havia em Königstein. 



  

Munique é uma cidade com 1,300 milhão de habitantes e é a capital da Baviera” (16/06/06 – 

JN – Abertura). 

 E.5. “Nós estamos em frente a nova concentração da seleção brasileira, em Bergisch 

Gladbach, uma cidade de 110 mil habitantes, que fica pertinho de Colônia e cerca de uns 80 

quilômetros de Dortmund, do local do nosso jogo de quinta-feira. A seleção brasileira veio 

para cá depois da partida de ontem em Munique” (19.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 

 E.6. “ Eu estou em Dortmund, na região de Westfália, onde a selação vai jogar contra 

Gana. [...] Dortmund foi muito atingido por bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Hoje, é 

uma cidade com quase 600 mil habitantes e um centro tecnológico importante para a 

Alemanha” (26.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 

 E.7. “Hoje eu estou em Frankfurt, onde o Brasil vai disputar com a França uma das 

vagas nas semifinais. 

 Frankfurt é uma cidade de 640 mil habitantes e um terço deles não é alemão, a cidade 

é cheia de estrangeiros, porque é um dos maiores centros de negócios do mundo. É aqui, por 

exemplo, a sede do Banco Central Europeu” (29.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 

Durante  a  presença da  equipe  do  telejornal  no  mundial, muitas vezes, os 

jornalistas se apresentaram como correspondentes, segundo Rodrigues (1998), o telejornal 

abre o espaço para que o correspondente se identifique e localize o telespectador no tempo e 

espaço de enunciação. Na Copa do Mundo, os jornalistas realizam essa identificação, mas a 

riqueza de detalhes com que isso ocorre é grande, os enunciados  a seguir evidenciam isso: 

E.1., “que dentro do Castelo, aí atrás de você”, E.4., “No hotel em que a seleção brasileira 

está hospedada”, E.5. “Nós estamos em frente a nova concentração da seleção brasileira” e 

E.7. “Hoje eu estou em Frankfurt, onde o Brasil vai disputar com a França uma das vagas 

nas semifinais”. Essas falas confirmam a presença dos repórteres na Alemanha e no local 

onde a seleção se encontra. Os enunciados mostram que além de estar no local do mundial os 

repórteres e o Jornal Nacional também têm acesso aos lugares onde a seleção brasileira está 

presente. 

Durante o mundial, o âncora do telejornal presente na Alemanha enuncia as 

coordenadas, como cita o autor, mas elas são bem detalhadas – E.2., “Hoje estou no marco 

histórico e lindíssimo da reunificação das Alemanhas, o Portão de Brandemburgo, em 

Berlim”, permitindo que o telespectador conheça alguns pontos do país “Deste lado, era a 

parte Oriental e atrás do Portão ficava a parte Ocidental do país” – E.2.; sua história, E.6. 

“reunificação das Alemanhas, atingido por bombardeios na Segunda Guerra Mundial”, 

costumes e população E.7., “um terço deles não é alemão” e também as condições climáticas 



  

do local E.3., “Mas, antes é preciso dizer que, depois de cinco dias de verão, o inverno voltou 

aqui à Alemanha”. Esses pormenores, geralmente, não são destacados pelos correspondentes 

de outros países, que não a sede de grandes eventos, ressaltando os destaques das cidades do 

mundial. 

 Retomando um conceito de Rodrigues (1998), visto no segundo capítulo, que fala do 

apagamento das marcas discursivas pelo jornalista pelo uso da terceira pessoa e de sua quebra, 

que é o que ocorre durante a realização da Copa do Mundo e, conseqüente, transmissão de 

parte do telejornal da Alemanha. Houve uma quebra da estrutura, já que um dos âncoras se 

encontrava no local. Segundo o autor, a quebra desse apagamento está no uso da primeira 

pessoa, que ocorre no telejornal durante esse período. 

Em alguns enunciados, há uma quebra do apagamento das marcas de enunciação, pois 

se usa a primeira pessoa para evidenciar a presença do jornalista no local, E.2. – “Hoje 

estou”, E.3., “Eu ia começar falando”, E.4., “Eu estou em Dortmund” e E.7., “Hoje eu estou 

em Frankfurt”.  

Como membros participantes do evento, os jornalistas acabam, muitas vezes, 

tornando-se “atores-testemunhas-protagonistas”, segundo Fausto Neto (2006), uma vez que 

são referências, de acordo com construções próprias, para mostrar o que é realizado durante a 

cobertura de um acontecimento. Os repórteres passam a ser uma peça do evento, integrando-

o; eles dão visibilidade e tornam público o que acontece, sendo um dos protagonistas. Essa 

quebra não ocorre, cotidianamente, no telejornal, quando não há eventos como a Copa do 

Mundo, onde há uma mudança na estrutura do Jornal Nacional. 

 Para evidenciar a onipresença e evidenciar ao telespectador que o telejornal tem 

capacidade de mostrar, além do evento em si, também os locais de realização do mundial, 

servindo como uma espécie de “guia turístico”, trazendo detalhes da arquitetura, povo e 

costumes do país. Nesta categoria também houve a quebra do apagamento das marcas 

discursivas utilizadas pelo Jornal Nacional. O telejornal se expõe, através do uso da primeira 

pessoa, criando uma certa intimidade com o telespectador, tentando uma aproximação maior 

junto dele.  

 

4.2.4 As múltiplas vozes do telejornal  

 

Os telejornais são construídos por vozes que representam os campos sociais, de acordo  

com Fausto Neto (2002), referido no segundo capítulo. O telejornal é plural, pois expressa 

várias vozes através de um discurso próprio, às vezes, evidenciando quem fala e, em outras, 



  

falando pelo campo e/ou ator social. É nesta categoria que o tema Eleições Presidenciais será 

analisado, mostrando que o Jornal Nacional é constituído por várias vozes.  

As várias vozes sendo mostradas no telejornal se encontram no que Maingueneau 

(2000) chama de polifonia, várias vozes se manifestam através de um enunciado, sem que o 

locutor do discurso se encarregue dele. 

 E.1. “Amanhã, os brasileiros vão assistir com muito interesse a uma partida de um 

grupo que nem o nosso” (09.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 

 E.2. “Aqui na Alemanha, o técnico Parreira diz que há uma tentativa de tirar a 

tranqüilidade do nosso time” (12.06.06 – JN – Escalada) 

 E.3. “Mas, ainda assim, milhões de torcedores têm certeza de que, de alguma forma, 

eles também podem influenciar o resultado de amanhã” (12.06.06 – JN - Cabeça de matéria). 

E.4. “Boa noite, neste momento em que estamos todos, quase, totalmente recuperados 

dos sustos é hora de voltar para a Alemanha ao vivo (13.06.06 – JN – Abertura). 

 E.5. “Para o técnico Parreira, a vitória de hoje foi um ótimo resultado, mas a seleção 

ainda vai crescer ao longo da Copa” (13.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 

 E.6. “O Brasil chegou na Alemanha pentacampeão mundial e favoritíssimo à 

conquista da Copa. E isso ajuda a explicar a alegria enorme da imprensa internacional com o 

placar magro de 1 a 0 na nossa estréia” (14.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 

 E.7. “Ronaldo diz que não há nada com ele. Hoje de manhã, antes do treino, jornalistas 

do mundo todo fizeram a mesma pergunta. E este é o tema da reportagem de Tino Marcos” 

(15.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 

 E.8. “Quase ninguém acredita na vitória do Brasil na partida de amanhã, pelo menos 

em Acra, capital de Gana. É o que mostra o enviado especial, Luiz Carlos Azenha” (26.06.06 

– JN – Cabeça de matéria).  

 E.9. “Na entrevista dos técnicos depois da partida contra a França, Carlos Alberto 

Parreira disse que não estava preparado para a desclassificação do time do Brasil” (01.07.06 – 

JN – Cabeça de matéria).  

E.10. “A executiva nacional do PMDB decidiu hoje – por unanimidade – que o partido 

não terá candidato à presidência da República” (12/06/06 – JN – Cabeça de matéria). 

 E.11. “O IBOPE divulgou hoje uma nova pesquisa sobre as eleições presidenciais de 

outubro ...” (13/06/06 – JN – Cabeça de matéria). 

 E.12. “Os candidatos à presidência defenderam hoje propostas para destinar mais 

recursos para a educação. E rebateram declarações do presidente Lula, candidato à reeleição” 

(28.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 



  

 E.13. “O Datafolha divulgou mais uma pesquisa sobre as eleições presidenciais deste 

ano. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, subiu sete pontos percentuais em relação à 

pesquisa divulgada no mês passado e caiu a diferença entre ele e o presidente Lula (PT)” 

(30.06.06 – JN – Cabeça de matéria). 

 Nos enunciados, a fala é atribuída a alguém. Nesses exemplos, ao técnico da seleção, 

como no E.2., “o técnico Parreira diz”, E.5. “Para o técnico Parreira” e E.9., “Carlos 

Alberto Parreira disse que não estava preparado”. O telejornal dá voz ao técnico da seleção 

brasileira através de enunciados e construções próprias, fazendo com que opiniões sejam 

dadas através de alguém, nesse caso do técnico. 

Durante a realização do mundial, outras vozes são enunciadas no telejornal, no campo 

político, por exemplo, as Eleições Presidenciais foram representadas por órgãos responsáveis 

pela pesquisa eleitoral, E.11. “O IBOPE divulgou” e E.13., “O Datafolha divulgou”. E 

também pelos candidatos à presidência da República E.12, “Os candidatos à presidência 

defenderam” e aos partidos políticos, E.10. “A executiva nacional do PMDB decidiu hoje”. 

Nestes enunciados, o locutor fala por alguém, como porta-voz do instituto de pesquisa ou do 

ator. Os vários campos sociais se manifestam através de construções polifônicas dentro do 

telejornal. 

 Em alguns casos, faz uma referência a outras mídias, E.6., “a alegria enorme da 

imprensa internacional” e E.7., “ jornalistas do mundo todo fizeram a mesma pergunta”. 

Aqui, o jornalista se torna um observador atento que publiciza o que outros campos enunciam, 

o que outras mídias falam a respeito da Copa do Mundo e das seleções, principalmente, a 

respeito da seleção brasileira. Essa forma de enunciar mostra que o telejornal, além de suas 

próprias construções, manifesta a opinião da imprensa internacional, evidenciando, 

novamente, sua competência para mostrar não só o que ocorre no país do mundial, mas 

também a repercussão em todo o mundo. 

O jornalista se transforma em ator/protagonista do enunciado, se colocando também 

no lugar de torcedores, E.4. “estamos todos”, ou dando voz a eles, E.1 “os brasileiros vão 

assistir com muito interesse”, E.3. “milhões de torcedores têm certeza” e E.8. “Quase 

ninguém  acredita”, e que  o  campo midiático abre espaço para que as vozes manifestem suas  

crenças e descrenças durante o mundial.   

 As várias vozes publicizadas no campo midiático são de campos sociais distintos, que  

possui formas diferentes de se manifestar, essas maneiras de se impor são o que Rodrigues 

(2000) denomina como simbólica. Não há campo social sem sua simbólica. É através de cada 

simbólica que os campos midiáticos se impõem na sociedade. É por essa simbólica própria 



  

que a mídia aborda os diferentes temas de sua agenda, como Copa do Mundo e Eleições 

Presidenciais, que durante o mundial podem ser observadas no Jornal Nacional.  

Isso remete a um conceito do autor sobre a simbólica dos campos sociais, que se 

dividem em formal e informal. A primeira é regulada por regras, que constroem e normatizam 

seus componentes, que possuem inclusive identificação através de símbolos, roupas, etc. Já a 

segunda não possui regras tão rígidas. Isso se reflete na forma como a mídia trata os diferentes 

campos, neste caso, o esportivo e o político. 

Voltando ao conceito de Rondelli e Weber (2000), do segundo capítulo, o brasileiro 

vive um mês de contradições entre a seriedade das eleições e a festa do mundial. O telejornal 

trata o mundial com uma certa informalidade, enquanto os outros temas, inclusive as eleições, 

são abordadas de maneira formal.  

O que se percebe é que nas matérias relacionadas ao mundial o vocabulário usado é 

mais livre sem a formalidade comumente utilizada pelo Jornal Nacional. Em contraponto, as 

reportagens ligadas às Eleições Presidenciais seguem um padrão de “objetividade” e sempre 

segundo o valor-notícia do tempo (atualidade), noticia-se somente as decisões tomadas no dia 

do telejornal ou que acontecerão no dia seguinte e alguns termos próprios do campo político 

(formal) também são usados E.10. “decidiu por unanimidade.. 

 A seriedade das eleições de um lado e a euforia, a gratuita, de outro, quando se fala de 

Copa do Mundo, é isso que se vê durante a realização do mundial. Os temas relacionados às 

eleições ficaram restritos ao calendário eleitoral, enquanto a Copa do Mundo foi amplamente 

publicizada, sendo, até mesmo, criados fatos para serem noticiados, como já foi dito.  

 O que se observa na análise a partir das quatros categorias é que as estratégias 

evidenciam que o telejornal foi competente, tanto discursivamente, quanto em recursos 

técnicos, teve exclusividade e levou reportagens inéditas aos telespectadores. Essas estratégias 

são enunciadas pelo Jornal Nacional através da auto-referencialidade, durante toda a cobertura 

da Copa do Mundo e, principalmente, durante a permanência de um dos âncoras do telejornal 

na Alemanha. 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa propôs observar como o Jornal Nacional construiu sua agenda durante a 

realização de um evento, como a Copa do Mundo, onde outros fatos importantes também 

acontecem. A partir de pré-observações, constatou-se que a Copa do Mundo e as Eleições 

Presidenciais, que ocorrem no mesmo ano, eram visibilizados pela mídia de forma distinta. 

Como objetivo inicial deste trabalho pensou-se em verificar como dois campos sociais, 

através dos dois temas, se relacionavam durante a realização de um evento pré-agendado, 

como o mundial. Porém, durante a observação das 26 edições do Jornal Nacional, foi possível 

notar que durante o mês do evento – 9 de junho a 9 de julho –  os temas não se relacionaram 

através da midiatização de forma direta. 

Inicialmente, houve uma proposta de relacionar o tema Eleições Presidenciais e Copa 

do Mundo. Porém, no decorrer da observação do corpus de análise houve um evidenciamento 

de que ocorreu um apagamento do tema Eleições Presidenciais em detrimento da ampla 

tematização do mundial.   

O que se percebe durante o processo de realização deste estudo é que há uma 

supervalorização da Copa do Mundo e se nota a grande importância dada à seleção brasileira. 

Matérias foram criadas em torno dos jogadores, comissão técnica e até mesmo de parentes dos 

jogadores, evidenciando que houve uma valorização não só da equipe mas também de temas 

derivantes. Isso ficou explícito quando o Brasil perde o mundial e sai do evento, o Jornal 

Nacional deixa de ser apresentado da Alemanha e volta a estrutura normal. 

O telerjonal mantém uma estrutura tradicional há anos, mas a Copa do Mundo foi 

capaz de modificar tanto a grade de programação da emissora quanto a estrutura do telejornal. 

A impessoalização e a “objetividade” que o Jornal Nacional busca, através do uso da terceira 

pessoa em sua enunciação, foi quebrada durante a cobertura do mundial. Além desta quebra, 

houve uma mudança na vinheta do telejornal quando a seleção brasileira ganhava as partidas 

do mundial. Essa alteração evidencia a importância dada ao evento, já que a vinheta é a marca 

que identifica o telejornal e o enquandra dentro daquela estrutura. 

Em função da importância dada pelo Jornal Nacional à Copa do Mundo, outros temas, 

como as Eleições Presidenciais são, de certa forma, apagadas da agenda do telejornal. Isso 

pode ser constatado através da análise quantitativa, onde os números mostram que o mundial 

é um evento  importante  para  os  brasileiros  pelo grande  número  de  matérias  veiculadas  

durante  o evento. 

O  apagamento  dos  outros  temas  durante  a  Copa  do  Mundo se  mostra através dos  



  

valores-notícia que são base para a construção do telejornal. O que se nota é que o Jornal 

Nacional se pauta pela efemeridade dos fatos, pois o que foi noticiado durante o mundial 

estava principalmente relacionado ao critério da atualidade. É evidente que o jornalismo se 

faz através do factual, porém o que se evidencia através da análise é que, além da 

factualidade, a tematização das notícias são muito passageiras e imediatas. 

Os outros temas publicizados durante esse acontecimento foram mostrados de forma 

muito rápida e sem muitas informações, contendo apenas os dados necessários. Podendo ser 

retomado alguns conceitos citados neste trabalho, que falam da gratuidade que um evento 

como a Copa do Mundo proporciona. Todos os assuntos relativos ao mundial são noticiados 

e, muitas vezes, foram criados fatos para que a agenda do telejornal seja a mais completa 

possível em relação a tudo o que acontece.  

Em contraponto, à festa e à gratuidade da Copa, está a seriedade do tema Eleições 

Presidenciais que é mostrado de forma breve e formal, característicos da maneira como o 

campo político se manifesta. Remetendo também, ao critério que rege a Copa do Mundo, o 

imediatismo, que mostra que o jornalismo é feito da atualidade e que procura mostrar ao 

telespectador as notícias do dia e que supostamente irão interessar mais.  

Através de pré-observações, tinha-se idéia de que a Copa do Mundo, durante seu 

período de realização, seria amplamente publicizada, devido a sua factualidade. Porém, após a 

análise do corpus, verificou-se que a importância dada ao evento foi maior que a esperada. 

Em alguns dias, o número de matérias relacionadas ao evento ultrapassou os 80%. Por essa 

supervalorização do mundial, o objetivo de analisar também as marcas discursivas do tema 

Eleições Presidenciais não foi alcançado, por não haver marcas que demonstrassem a relação 

direta entre os dois campos, o esportivo e o político. 

A questão central deste trabalho era observar de que forma o Jornal Nacional durante a 

Copa do Mundo apagou de sua agenda temas, como as Eleições Presidenciais e que marcas 

discursivas remeteram a esse apagamento. Através de algumas técnicas da Análise de 

Discurso se evidenciou que o apagamento dos demais temas em detrimento do tema Copa do 

Mundo se deu através da auto-referência que o Jornal Nacional fez, constantemente, em 

relação a sua equipe e ao próprio telejornal. 

Esta auto-referencialidade durante a cobertura do mundial tornou o Jornal Nacional o 

protagonista do acontecimento. Através da análise de algumas marcas discursivas do 

telejornal ficou evidente que o veículo confirma a todo o momento que é competente, 

onipresente e leva todas as informações possíveis para o telespectador.  

Os  jornalistas também foram  protagonistas do evento, estando presentes  em todos os  



  

locais dos jogos e até mesmo em lugares onde as seleções estavam concentradas. Algumas 

vezes, os repórteres e o telejornal foram uma espécie de “guias turísticos” da Alemanha, 

evidenciando que eles estavam presentes no acontecimento e que o telespectador poderia 

saber tudo o que ocorreu se precisar ir ao país da Copa. 

Toda a cobertura feita pelo Jornal Nacional tornou o evento um espetáculo 

midiatizado, que aos olhos do público, se realizou porque a Rede Globo e o telejornal estavam 

presentes no local. Confirmando que na atualidade a mídia ocupa um espaço central nas 

relações dos campos sociais. Durante este trabalho observou-se as relações e vínculos que o 

campo midiático - através da análise do Jornal Nacional - cria com os telespectadores e atores 

participantes dos acontecimentos.  

Um estudo sobre a agenda do Jornal Nacional no mês que antecede a data do pleito 

seria importante para fazer uma análise comparativa entre os dois eventos (eleições e Copa do 

Mundo) e observar o espaço dado a cada um deles. Porém, por este estudo ter uma curta 

duração não será possível fazer esta comparação. 

Uma pesquisa de recepção poderia ter sido utilizada nesta pesquisa para verificar se a 

importância que a mídia dá à Copa do Mundo é “compatível” ao interesse do telespectador, 

mas este objetivo não era a proposta deste trabalho. Optou-se pela Análise de Discurso por ser 

uma teoria que mostra como as estratégias de um telejornal são enunciadas.  

Esta pesquisa serviu para o aprendizado de algumas teorias que regem o campo 

midiático e mostrou que a mídia, na atualidade, tem um papel central e importante nas 

relações dos campos sociais. Também indica que o campo esportivo e político possuem 

legitimidades específicas e, conseqüentemente, são abordados pela mídia da forma que suas 

especificidades impõem. 

Procurou-se vincular os dois temas, Eleições Presidenciais e Copa do Mundo, como já 

foi dito, por se tratarem de dois acontecimentos importantes para os brasileiros e serem fontes 

de notícia para o campo midiático, que publiciza esses temas através de seus enquadramentos. 

Essa publicização é importante de ser estudada para observar como a mídia aborda dois temas 

distintos e relevantes para um país. E analisar as teorias da comunicação social na prática do 

jornalismo diário.  

Este trabalho mostra que O Jornal Nacional é ator dos acontecimentos que noticia. O 

jornalismo é protagonista, pois age sobre diversas realidades, com critérios próprios e formas 

singulares de construção, mostrando seus enquadramentos da realidade e não a realidade em 

si. Por ser ator de seus próprios acontecimentos, não há como haver objetividade e/ou 



  

“reprodução da realidade”, como abordam os manuais de jornalismo e as primeiras teorias do 

jornalismo, como do espelho.  
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ANEXO A- Calendário eleitoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÃO Nº 86 – CLASSE 12ª – DISTRITO FEDERAL (Brasília). 
 
Relator: Ministro Gerardo Grossi. 

 
 
 

CALENDÁRIO ELEITORAL10 

(Eleições de 2006) 

JUNHO DE 2006 
10 de junho – sábado 

 
 

1.  Data a partir da qual é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre 

coligações e escolher candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, 

senador e respectivos suplentes, deputado federal, estadual ou distrital (Lei no 9.504/97, art. 8o, cabeça do artigo). 

2.  Data a partir da qual os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério 

Público e dos juízes de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de 

segurança (Lei no 9.504/97, art. 94, cabeça do artigo). 

 
 

30 de junho – sexta-feira 
 
 

1.  Último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e 

escolher candidatos (Lei no 9.504/97, art. 8o, cabeça do artigo). 

 
 

JULHO DE 2006 
1o de julho – sábado 

(3 meses antes) 
 
 

1.  Data a partir da qual não será veiculada a propaganda partidária gratuita, prevista na Lei no 

9.096/95, nem permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão (Lei no 9.504/97,  

art. 36, § 2o). 

2.  Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação 

normal e noticiário (Lei no 9.504/97, art. 45, I a VI): 

                                                 
10 Calendário Eleitoral retirado do site: http://www.tre-df.gov.br/eleicoes2006/arquivos/res22249.pdf. 
Consultado em setembro de 2006. Este anexo não contém todo o calendário eleitoral das Eleições 2006, somente 
o período de análise deste trabalho foi inserido neste item. 
 



  

I – transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou 

qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou 

em que haja manipulação de dados; 

II – usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo, que, de qualquer forma, degradem ou 

ridicularizem candidato, partido político ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito; 

III – veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido 
político, coligação, a seus órgãos ou representantes; 

IV – dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação; 

V – veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica 

a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates 

políticos; 

VI – divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando 

preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com o nome que deverá constar da urna 

eletrônica. 

3.  Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as seguintes condutas (Lei no 

9.504/97, art. 73, incisos V e VI, a): 

I – nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou 

readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, 

transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade 

de pleno direito, ressalvados os casos de: 

a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de 

confiança; 

b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos 

de contas e dos órgãos da Presidência da República; 

c) nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 1o.7.2006; 

d) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de 

serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo; 

e) transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes 

penitenciários; 

II - realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, e dos 

estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir 

obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e 

os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. 

4.  Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos cujos cargos estejam em disputa na 

eleição (Lei no 9.504/97, art. 73, VI, b e c,  e § 3o): 

I – com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar 

publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, 

estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e 

urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 



  

II – fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo 

quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de 

governo. 

5.  Data a partir da qual é vedado aos candidatos aos cargos de presidente, vice-presidente, 

governador e vice-governador participar de inaugurações de obras públicas (Lei no 9.504/97, art. 77, cabeça do 

artigo). 

6.  Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a contratação de shows 

artísticos pagos com recursos públicos (Lei no 9.504/97, art. 75). 

 
 

3 de julho – segunda-feira 
 
 

1.  Último dia para o eleitor portador de deficiência, que tenha solicitado transferência para seção eleitoral 
especial, comunicar ao juiz eleitoral, por escrito, suas restrições e necessidades a fim de que a Justiça Eleitoral, 
se possível, providencie os meios e recursos destinados a facilitar-lhe o exercício do voto. 

 
 

5 de julho – quarta-feira 
 
 

1.  Último dia para a apresentação no Tribunal Superior Eleitoral, até as dezenove horas, do 

requerimento de registro de candidatos a presidente e vice-presidente da República (Lei no 9.504/97, art. 11, 

cabeça do artigo). 

2.  Último dia para a apresentação nos tribunais regionais eleitorais, até as dezenove horas, do 

requerimento de registro de candidatos a governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, 

deputado federal, estadual ou distrital (Lei no 9.504/97, art. 11, cabeça do artigo). 

3.  Data a partir da qual permanecerão abertas aos sábados, domingos e feriados as secretarias 

dos tribunais eleitorais, em regime de plantão (LC nº 64/90, art. 16). 

4.  Último dia para os tribunais e conselhos de contas tornarem disponíveis à Justiça Eleitoral 

relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por 

irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão 

estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado  

(Lei no 9.504/97, art. 11, § 5o). 

 
 

6 de julho – quinta-feira 
 
 

1.  Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral (Lei no 9.504/97, art. 36, cabeça 

do artigo). 

2.  Data a partir da qual os partidos políticos registrados podem fazer funcionar, das oito às vinte e 

duas horas, alto-falantes ou amplificadores de voz, nas suas sedes ou em veículos (Lei no 9.504/97,  

art. 39, § 3o). 

3.  Data a partir da qual, independentemente do critério de prioridade, os serviços telefônicos 

oficiais ou concedidos farão instalar, nas sedes dos diretórios nacionais e regionais devidamente registrados, 



  

telefones necessários, mediante requerimento do respectivo presidente e pagamento das taxas devidas (Código 

Eleitoral, art. 256, § 1o). 

4.  Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão realizar 

comícios e utilizar aparelhagem de sonorização fixa, das oito às vinte e quatro horas (item com nova redação, em 

virtude da edição da Lei nº 11.300/2006, que alterou a Lei no 9.504/97 – art. 39, § 4o). 

5.  Último dia para a designação do juiz eleitoral responsável pela fiscalização da propaganda 

eleitoral nos municípios com mais de uma zona eleitoral.  

 
 

7 de julho – sexta-feira 
 
 

1.  Último dia para os candidatos, escolhidos em convenção, requererem seus registros perante 

o Tribunal Superior Eleitoral e tribunais regionais eleitorais, até as dezenove horas, caso os partidos políticos ou 

as coligações não os tenham requerido (Lei no 9.504/97, art. 11, § 4o). 

 
 

8 de julho – sábado 
 
 

1.  Data a partir da qual os tribunais eleitorais convocarão os partidos políticos e a 

representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia para uso da parcela do horário eleitoral 

gratuito a ser utilizado em inserções a que tenham direito (Lei no 9.504/97, art. 52). 

 
 

14 de julho – sexta-feira 
 
 

1.  Último dia para os partidos políticos constituírem os comitês financeiros, observado o prazo 

de até dez dias úteis após a escolha de seus candidatos (Lei no 9.504/97, art. 19, cabeça do artigo). 

 
 

 

 

 

 

 


