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RESUMO 

 

Esta pesquisa está inserida nas discussões sobre a organização e difusão da notícia, 

disponibilizada em discursos e contra discursos, que diz respeito à atuação das assessorias de 

comunicação institucional e governamental, bem como à cobertura jornalística em websites 

no período pré-Copa 2014. Por meio, de análise discursiva e metodologias qualitativas, 

investiga-se de que de que modos estão dispostas as discursividades midiático-políticas sobre 

a Copa 2014 no Brasil, no ambiente online, seja no site (www.copa2014.gov.br), seja no site 

(copadomundo.uol.com.br), nesta pesquisa, reside nas perspectivas sobre confrontos e 

conflitos políticos, caráter e identidades culturais, estruturas empresariais e econômicas, 

dissimulados em discursos e posicionamentos na plataforma on-line. Para tanto, trata-se de 

um estudo que pretende avaliar o posicionamento dos referidos discursos na plataforma online 

teoricamente, o trabalho contempla abordagens sobre política, mídia, discursividades, esporte 

e modos de fazer no online. Neste viés, traz como pano-de-fundo um velho diálogo que reflete 

sobre a atuação dos assessores de imprensa frente aos jornalistas responsáveis por coberturas 

tão diferenciadas como a da copa do mundo, evento de repercussão mundial, em vários níveis 

como econômico, político e cultural. 

 

Palavras chave: discurso midiático, comunicação, cobertura jornalística, assessoria de 

imprensa, jornalismo online, internet. 

 

http://www.copa2014.gov.br/


7 

 

  

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................. 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE POLÍTICA E MÍDIA............................ 

3 PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO.............................................................. 

A Internet e os Novos Modos de Comunicação................................................ 

 4 COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E DISCURSIVIDADES.................... 

4.1 Comunicação, Informação e Discursividades no Discurso Imagético............. 

5 SOBRE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.............................................. 

5.1 Da Relação Repórter x Assessor de Imprensa................................................. 

6 O JORNALISMO ONLINE E A INFORMAÇÃO........................................ 

7METODOLOGIA............................................................................................ 

7.1 Futebol Como Cultura Aprendida no Brasil.................................................... 

7.2Portal Institucional do Governo Federal                                                              

7.3Novo Portal Institucional do Governo Federal..................................................... 

7.4 Portal UOL editoria Copa do Mundo................................................................... 

8. NATUREZA DA PESQUISA.......................................................................                                                                      

8.1NATUREZA DA PESQUISA..........................................................................                                                                             

8.2Percurso Metodológico..................................................................................... 

9RESULTADO DA PESQUISA......................................................................... 

9.1 Categorias de pesquisa................................................................................... 

9.2 ANÁLISES...................................................................................................... 

9.3 Abertura da Copa das Confederações 2013..................................................... 

9.4 Repercussão Turística...................................................................................... 

9.5 Mudanças no transporte aéreo..................................................................... 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................... 

11 REFÊRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................... 

             10 

13 

18 

21 

24 

16 

30 

32 

37 

40 

40 

45 

47 

48 

51 

52 

53 

54 

54 

55 

55 

58 

61 

64 

 

  



8 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

FIFA Federação Internacional de Futebol 

TCU Tribunal de Contas da União  

IBOPE Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

SECOPA 

AI 

ACS 

UOL 

 

Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 

Assessoria de Imprensa 

Assessoria de comunicação Social 

Universo Online 

 

  



9 

 

 LISTA DE ANEXOS 

 ANEXO 1                                                                                                         69 

 ANEXO 2                                                                                                         70 

 ANEXO3                                                                                                          71 

ANEXO5                                                                                                          72 

ANEXO6                                                                                                          73 

  

  

  

 

  



10 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa insere-se na temática sobre relações entre mídia, ciberespaço, 

assessoria de comunicação política. Assim, a partir de uma observação sobre as notícias e 

reportagens publicadas recentemente a cerca da Copa do Mundo 2014, que acontecerá no 

Brasil, sediada nas principais capitais do país, entende-se que tem sido intensificado um 

trabalho de assessoria de comunicação institucional, por parte do Governo Federal, a fim de 

dar maior visibilidade para o evento, e, principalmente, para as ações e decisões que tem sido 

tomada pelo próprio governo, em razão da organização da Copa. Por outro lado, tem se 

configurado um papel importante de contraponto, a partir de um contra discurso revelador, no 

sentido de denunciar detalhes deste empenho governamental, que, dentre outras coisas, relega 

em segundo plano prioridades do Estado em função da projeção de uma imagem idealizada do 

Brasil enquanto “país do futebol”. 

No dia 30 de outubro de 2007, o Brasil foi escolhido o país sede da maior competição 

futebolística de seleções mundiais. Para ganhar esse posto de “País Anfitrião”, a Federação 

Internacional de Futebol (FIFA), órgão superior no que se refere ao futebol, faz com que os 

países apresentem uma série de requisitos em infraestrutura nas cidades sedes, nos estádios, 

nas coberturas midiáticas, no atendimento ao publico e principalmente, na segurança, Neste 

contexto busca relacionar as informações sobre a Copa do Mundo de 2014 em dois sites 

distintos: um jornalístico e outro institucional. Neste contexto, esta pesquisa propõe-se em 

analisar informações sobre a copa do mundo 2014, gerada pela cobertura prévia da Assessoria 

de Comunicação Institucional no site (www.copa2014.gov.br) e a cobertura não institucional 

jornalística no site copadomundo.uol.com.br. Para tanto, trata-se de um estudo que pretende 

avaliar o posicionamento dos referidos discursos na plataforma online. 

Em face deste cenário, segue-se a seguinte problemática de pesquisa: De que modos 

estão dispostas as discursividades midiático-políticas sobre a Copa 2014 no Brasil, no 

ambiente online, seja no site (www.copa2014.gov.br), seja no site 

(copadomundo.uol.com.br), nesta pesquisa, reside as perspectivas sobre confrontos e 

conflitos políticos, características do jornalismo online e assessoria de imprensa, o 

caráter e identidades culturais, dissimulados em discursos e posicionamentos na 

plataforma on-line. 

Vale ressaltar que a pesquisa também tem o objetivo identificar e descrever os 

discursos midiáticos e políticos depreendidos dos sites (www.copa2014.gov.br) e 

http://www.copa2014.gov.br/
http://www.copa2014.gov.br/
http://www.copa2014.gov.br/
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(copadomundo.uol.com.br); apresentar tais discursos, a partir de categorias elaboradas pelo 

autor, por meio de critérios-chaves que envolvem esporte, política, comunicação e 

informação; analisar os discursos midiáticos e políticos, a partir do posicionamento de cada 

site, seja em relação à cobertura jornalística, seja relacionado à assessoria de imprensa. A 

escolha por esse tema se deu por uma forte apreciação por esportes e pelo futebol. Também, 

pela identificação com o trabalho de uma assessoria de imprensa frente a um evento de grande 

porte como a Copa. Enquanto objeto empírico desta pesquisa, foram escolhidos o site UOL 

COPA 2014 (copadomundo.uol.com.br), por nele conter informações consideradas de 

interesse público, com constante atualização de matérias. Como site institucional, foi elencado 

o site PORTAL DA COPA (copadomundo.uol.com.br), ao se perceber que as informações ali 

postadas, são de responsabilidade do Governo Federal, a fim de realizar uma divulgação e um 

relato constante e parcial do andamento da Copa. 

Outro fator de extrema importância pela escolha do tema COPA DO MUNDO 2014 

foi que após analisar os dados divulgados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), este 

grande evento que acontece de quatro em quatro anos, e a cada edição um país diferente, terá 

na próxima edição realizada no Brasil, o recorde de gastos de toda história da Copa do 

Mundo. O valor estimado é de R$ 27,4 bilhões
1
. Além disso, estando a dois anos da 

realização do evento, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), o país se 

encontra na 7ª posição no ranking das economias mundiais e em 88º no ranking de educação 

feito pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)
2
. 

Ao analisar esses dados, criam-se expectativas de como o Brasil comportará um 

evento de tamanha grandeza. As 12 cidades brasileiras que receberão a copa são Rio de 

Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá 

(MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e Salvador 

(BA). Por fim, foi realizada um pesquisa em portais acadêmicos (google docs), e não foram 

encontrados trabalhos que unem a perspectiva do online, do esporte e do discursos midiáticos, 

bem como em relação à polêmica se instaura entre assessores e jornalistas, discursos e contra 

discursos. Contudo, esta pesquisa configura-se como inovadora no Brasil porque aborda um 

evento que foi realizado apenas uma vez no País numa época totalmente diferente de 

tecnologias, na maneira de divulgação de um evento, numa politica ditatorial e num momento 

que não existia jornalismo online. 

                                                 
1
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-06-09/gastos-da-copa-do-mundo-sobem-para-r-

274-bilhoes-segundo-tcu 
2
 Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/precisamosderespostas/19,1430,3869663,Por-que-o-

Brasil-esta-no-88-lugar-no-ranking-mundial-da-educacao.html 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-06-09/gastos-da-copa-do-mundo-sobem-para-r-274-bilhoes-segundo-tcu
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-06-09/gastos-da-copa-do-mundo-sobem-para-r-274-bilhoes-segundo-tcu
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/precisamosderespostas/19,1430,3869663,Por-que-o-Brasil-esta-no-88-lugar-no-ranking-mundial-da-educacao.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/precisamosderespostas/19,1430,3869663,Por-que-o-Brasil-esta-no-88-lugar-no-ranking-mundial-da-educacao.html
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 Desta forma, o primeiro capítulo desta pesquisa trata dos modos de comunicação, a 

partir da importância do discurso e da informação, bem como os desdobramentos dos 

processos de comunicação na estrutura das assessorias de imprensa e as interfaces que 

constituem as relações entre comunicação e política. No segundo capítulo, é abordada as 

questões relativas à internet e os modos de operacionalização no jornalismo on-line. No 

terceiro capítulo, trata-se aspectos históricos sobre a história do esporte e a importância do 

próprio futebol para o Brasil. No resultado e discussão de dados, são analisadas as notícias 

online escolhidas em ambos os portais, a partir das categorias escolhidas por meio, do 

levantamento teórico e observação de autores que contribuem para elaboração da pesquisa. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE POLÍTICA E MÍDIA 

 

Para pensar as relações entre comunicação e política, é preciso entender o papel da 

própria política nas relações sociais. Apresentando política, segundo Bobbio (2002) 

“Derivado do adjetivo originado de pólis
3
 (politikós), que significa tudo o que se refere à vida 

da cidade e, consequentemente, compreende toda a sorte de relações sociais, o que é urbano, 

civil, público, e até mesmo sociável e social, tanto que o "político" vem a coincidir com o 

"social". Em Aristóteles (1988), assume a definição comum de obra ou ciência de governo. 

Ordena, para tanto, coisas a efeitos vinculadores, para todos os membros de um determinado 

grupo social, em nível de domínio, normas, recursos, conquista, manutenção, defesa e 

ampliação de poder.  

Aristóteles utiliza-se do termo política para um assunto único: a ciência da felicidade 

humana. A felicidade consistiria numa certa maneira de viver, no meio que circunda 

o homem, nos costumes e nas instituições adotadas pela comunidade à qual 

pertence. O objetivo da política é, primeiro, descobrir a maneira de viver que leva à 

felicidade humana, isto é, sua situação material, e, depois, a forma de governo e as 

instituições sociais capazes de a assegurarem. As relações sociais e seus preceitos 

são tratados pela ética, enquanto que a forma de governo se obtém pelo estudo das 

constituições das cidades-estados, matéria pertinente à política. (LIMA, 2006, p.4) 

 

 

Utilizando-se de elementos da filosofia política, a política, em sua tipologia clássica, 

pode ser entendida como uma forma de atividade ou de práxis humana, no sentido de relações 

recíprocas de poder, vontade, domínio e possíveis comportamentos. Para tanto, o poder 

político é exercido de um homem sobre outro, observando-se esta mesma relação em outras 

esferas e campos da sociedade. A tipologia moderna das formas de poder segundo Bobbio 

(1997, p. 955) divide-se em três: poder econômico, ligado à posse de bens para o trabalho; 

ideológico, referente à influência das ideias difundidas em um contexto que compreende 

processos de comunicação e socialização; e, sobretudo, político, que é um poder coator e 

supremo, uma vez que possui instrumentos de força física. Este poder é articulado sobre três 

subsistemas fundamentais da sociedade global: forças produtivas, consenso e coação, dentro 

                                                 
3
A pólis que vem do grego remete ao filósofo, Aristóteles. Nascido em Stágiros (posteriormente Stágira, 

atualmente Stavra), em território da macedônia, em 384 a.C. Ao completar dezoito anos, em 367a.C, mudou-se 

para Atenas e ingressou na academia platônica, onde ficou por vinte anos. Autor de obras de extrema relevância 

sobre política como a "Política" (Politéia) e a "Constituição de Atenas". 
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da ótica marxista
4
 em que estrutura refere-se ao econômico e superestrutura, ao político-

jurídico, ou até ideológico. O fazer politica, a partir da formação das sociedades constitui um 

papel importante quando falamos de manter a ordem democrática na vida das pessoas. 

Teixeira (1988, p.41) “A actividade política, à medida que as sociedades se vão 

complexificando, tende a assumir um papel relevante na vida das pessoas, nomeadamente 

com a introdução de modelos de democracia participativa”. O campo político tem como 

objetivo ser um campo de força e lutas. Para Pierre Bourdieu, o campo politico é definido, 

como: 

 

Lugar em que se geram, na concorrência entre os agentes que nele se acham 

envolvidos, produtos políticos, problemas, programas, análises, comentários, 

conceitos, acontecimentos, entre os quais os cidadãos comuns, reduzidos ao estatuto 

de consumidores, devem escolher, com probabilidades de mal-entendidos tanto 

maiores quanto mais afastados estão do lugar de produção. (BOURDIEU, 2004, p. 

164). 

 

 

No Estado brasileiro, a ciência politica é caracterizada como dividida em diversos 

ramos ideológicos e influenciadores do coletivo social, observa-se que ele está dividido em 

sociedade politica, civil e por organizações difusoras de ideologias. A igreja movimenta seus 

fiéis através de dogmas e através de discursos de seus líderes, os mass medias influenciam as 

pessoas através de sua programação e publicações, os partidos políticos através de seus ideais 

e ações midiáticas tentam manter e apreender novos filiados aos partidos. 

 
A sociedade política (Estado em sentido restrito ou Estado coerção) a qual é 

formada pelos mecanismos que garantam o monopólio da força pela classe 

dominante (burocracia executiva e policial-militar) e a sociedade civil, formada pelo 

conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e difusão das ideologias, 

composta pelo sistema escolar, Igreja, sindicatos, partidos políticos, organizações 

profissionais, organizações culturais (revistas, jornais, meios de comunicação de 

massa, etc) (GRAMSCI, 1987, p.64). 

 

 

Dentro desse cenário, destaca-se a comunicação que se exercida com sucesso dentro 

de um grupo social, pode influenciar a massa de maneira ideológica e como consequência a 

democracia. Um meio de comunicação de massa soberano na comunicação tem o poder tem 

criar ou destruir uma pessoa ou símbolo ideológico.  

 

                                                 
4
 O marxismo é formado pelo materialismo e o socialismo científico, constituindo ao mesmo tempo uma teoria 

geral e o programa dos movimentos do proletariado. Disponível em: http://www.infoescola.com/sociologia/karl-

marx-e-o-marxismo/) 

http://www.infoescola.com/sociologia/karl-marx-e-o-marxismo/
http://www.infoescola.com/sociologia/karl-marx-e-o-marxismo/


15 

 

A função propriamente ideológica do campo de produção ideológica realiza-se de 

uma maneira quase automática, na base da homologia de estrutura entre o campo de 

produção ideológica e o campo de luta de classes. A homologia entre os dois 

campos faz com que as lutas por aquilo que está especificamente em jogo no campo 

autônomo produzam automaticamente formas eufemizadas das lutas econômicas e 

políticas entre as classes (BOURDIEU, 1989, p. 14). 

 

 

Assim, o poder político tem o monopólio ou exclusividade do uso da força na 

sociedade organizada e é em uma relação de identificação entre o campo político e o campo 

midiático, que ambos assumem um sentido próprio ou novos sentidos, no que se refere à 

autonomia da própria política. Entre o poder e a mídia está o fenômeno político como 

imposição de poder de uma minoria sobre uma maioria, que se estabelece com base em uma 

referência ideal de política, articulada sob um pensamento político tradicional. 

 

Na questão política, há a elite governamental que se distingue da não 

governamental. A elite governamental é um grupo minoritário e é uma constante na 

história das sociedades. A elite não governamental, por sua vez, é extremamente 

heterogênea. Há os que são dominados por fins ideais, caracterizando-se por uma 

classe dominada pelos sentimentos, as agregações. Há políticos que querem 

trabalhar no interesse da população e, dessa maneira, são dominados pelo instinto 

das combinações (MALFATI, s/a, p. 4). 

 

 

Para tanto, é neste cenário que configura um jogo de forças cruzadas e se inserem 

disputas, jogos e posições, visto que existe ainda o teor burocrático do Estado, como pano de 

fundo para o tratamento das relações de poder e de controle. Assim o Estado se compõe de 

dois segmentos distintos, porém atuando com o mesmo objetivo, que é o de manter e 

reproduzir a dominação da classe hegemônica. O significado de Estado, portanto, evolui ao 

longo do tempo, e varia, de acordo com a concepção de cada autor, em relação a aspectos 

político, sociológico, constitucional e filosófico, sobretudo, delineando uma abordagem 

organizacional. Norberto Bobbio (1997) afirma que  

 

o conceito de Estado não é um conceito universal, mas serve apenas para indicar e 

descrever uma forma de ordenamento político surgida na Europa a partir do século 

XIII até os fins do século XVIII ou inícios do século XIX, na base dos pressupostos 

e motivos específicos da história europeia e após esse período se estendeu, 

libertando-se, de certa maneira, das suas condições originárias e concretas de 

nascimento, a todo mundo civilizado (p. 425). 
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O desenvolvimento do Estado, a partir das novas noções de democratização, 

compreende esta noção como uma “contínua responsabilidade do governo frente às 

preferências de seus cidadãos considerados politicamente iguais” (DAHL, 1997). Assim, Dahl 

postula que a democracia enquanto um sistema de políticas e características peculiares 

necessita de promover, por meio de ações do governo, condições necessárias ao seu próprio 

desenvolvimento, como: formulação de preferências, expressão de preferências pelos 

cidadãos, por meio das ações individuais e coletivas, e consideração das preferências durante 

a conduta de governo, a fim de promover garantias como liberdade de formar e aderir à 

organização, de expressão, de direito ao voto, de elegibilidade de cargos públicos, de direitos 

dos líderes políticas em disputar apoio e votos, de eleições livres e idôneas e de instituição de 

políticas governamentais que dependam dessas manifestações de preferências, situadas em 

grupos pequenos, mas de grande poder conjugado em ideologia, economia e a própria 

política. Para tanto, é necessário pensar em uma amplitude de oposição de contestação pública 

e de competição pública, enquanto atos de participação pertinentes ao processo de 

democratização, que depende fortemente da própria contestação pública e do direito de 

participação. Desta forma, as “poliarquias
5
” podem ser pensadas como regimes relativamente 

(mas incompletamente) democratizados, ou, em outros termos, as “poliarquias” são regimes 

que foram substancialmente popularizados e liberalizados, isto é, fortemente inclusivos e 

amplamente abertos à contestação pública” (1997, p. 13). Dahl defende ainda um processo 

evolutivo, que parte das hegemonias fechadas, em relação à liberação (contestação pública) e 

inclusividade (participação), para a formação de hegemonias competitivas e inclusivas, para 

só então, evoluir para a condição de uma poliarquia. 

Desta forma, a contestação pública é indispensável enquanto aspecto da 

democratização, que articula diversas transformações históricas na sociedade, sendo 

subdividida a partir da participação governamental conjugada às organizações sociais e 

subordinadas. Portanto, o processo da política, inserido no contexto dos jogos de poder, 

disputas e posicionamentos entre profanos e sagrados, articulado em estratégias e ações pré-

determinadas (Bourdieu, 2011), dentro de uma ambiência e em uma determinada sociedade, 

pode ser entendido sobre dois aspectos: as estratégias adotadas, a partir dos objetivos 

escolhidos; e o processo de mudança, no que diz respeito ao comportamento individual, bem 

                                                 
5
 Poliarquia é um conceito criado por por Robert Dahl para apresentar de que forma e de que modo funcionam os 

regimes democráticos dos países ocidentais desenvolvidos (ou industrializados). Disponível em: ( 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/poliarquia---conceituacao-como-avaliar-um-regime-

democratico.htm). 

 



17 

 

como organizacional. E neste contexto, a comunicação se processa na medida em que os 

sujeitos envolvidos mesclam suas experiências a elementos formulados a partir de 

articulações institucionais, com base em intervenções políticas que tem como função dar mais 

estabilidade à ordem constituída.  
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3. PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO 

 

A comunicação no seu sentido amplo, por exemplo, é definida pelo dicionário 

Priberam
6
: “1. Informação; participação; aviso; 2. Transmissão; 3. Notícia; 4. Passagem; 5. 

Ligação; 6. Convivência; 7. Relações”. No dicionário online Aurélio
7
: Ação de comunicar: 

estar em comunicação com alguém. Aviso, mensagem, informação: comunicação de uma 

notícia. Para o Dicionário de Ciências da Comunicação, o termo significa “Processo de troca 

de ideias, mensagens ou informações, através da fala, de sinais, da escrita ou de 

comportamento”. O conceito etimológico da palavra vem do latim: Communicatio. Raiz 

munis: "estar encarregado de " . Prefixo co: "reunião".  Terminação tio: "atividade". Do latim 

communis "pôr em comum". Para o teórico da comunicação, fundador da "Teoria da 

Enculturação”, George Gerbner, é definido como “interação social através de mensagens”.  

Segundo Freixo (2006, p. 25), a comunicação era caracterizada como “linguagens de 

exteriorização”, onde a conversação era apenas interpessoal. “Esta fase teve início com o 

Homo sapiens no momento que ele aprendeu a exteriorizar as suas ideias, desejos e 

necessidades através do seu corpo” (Freixo, 2006, p.25). Nesta fase, o homem era o único 

meio de comunicação e transpassava a falta de linguagem acústica predominante, através de 

linguagem audiovisual que era complementada com gestos e sinais. Para levar a mensagem, a 

diferentes distâncias, o homem deslocava-se ou encarregava alguém para fazer isso por ele. 

Surgindo assim o mensageiro. 

 

Por sua vez, a duração da comunicação do homem é extremamente limitada, 

confinando-se ao momento em que é produzida. No entanto, ele pode sempre 

produzir repetições dessa mesma mensagem. Então, pode dizer-se que a duração da 

sua mensagem estava reduzida ao período da sua vida. Para prolongar esse espaço 

temporal, o homem confiava a sua comunicação a outros homens que, assim, 

desempenhavam a função das modernas enciclopédias. Estes, contadores, assim 

designados, assumiam a função de <<memória do tempo>> (FREIXO, 2006, p.27). 

 

 

A comunicação, como classifica Freixo (2006), gira em torno das linguagens de 

transposição, formado por uma comunicação de elite. O homem transmite seus pensamentos e 

suas observações sobre o mundo, por meio de diagramas, desenho, ritmo, dança e música. O 

primeiro suporte de transmissão da realidade é feito através da arte parietal nas cavernas. 

“Surgem, assim, os desenhos e gravuras designados por pictogramas” (FREIXO, 2006, p.28). A 

                                                 
6
 Disponível em:  http://www.priberam.pt/dlpo/Default.aspx 

7
Disponível em:   http://www.dicionariodoaurelio.com/ 

http://www.dicionariodoaurelio.com/


19 

 

própria representação pictográfica passa por evoluções e a partir disso, surge o ideograma, 

caracterizando uma ideia abstrata ao objeto. 

 

É nesta fase que surgem as grandes <<revoluções do homem>> primitivo: a 

invenção da roda e da escrita fonética. Este tipo de escrita já não é mais tributária da 

imagem (pictograma) ou da ideia (ideograma), mas de palavras que traduzem sons e 

que têm sentido para o leitor que sabe associar (FREIXO, 2006, p.28). 

 

 

Com o aperfeiçoamento de instrumentos musicais, estes se tornam prolongamentos da 

própria voz, e cada vez mais, passa a se distinguir a dança e a música. Dessa perspectiva, a 

linguagem passa não depender mais de um palavreado gestual e sim da escrita e da 

interpretação fonética da comunicação. Em função disso, o homem busca por meio da escrita 

ultrapassar o tempo e o espaço saindo de desenhos em caverna para mensagens em papiros ou 

pergaminhos. Conforme Freixo (2006) é durante essa época que alguns privilegiados que 

dominam a escrita desenvolvem ainda mais a comunicação gráfica. Com a escrita deu-se 

inicio a história.  

Tornou-se possível armazenar conhecimentos numa escala muitas vezes superior 

áquela até então existente. Surgida entre diferentes povos, a escrita passou a actuar 

como instrumento de aproximação cultural e social. O domínio crescente sobre a 

natureza era acompanhado pela utilização de meios que difundiam as realizações. E, 

num desenvolvimento inevitável, que durou séculos, o acumular de conhecimentos 

levou ao aparecimento do livro (FREIXO, 2006, p.29). 

 

 

Os livros nessa época eram considerados obras de arte e eram desenvolvidos por 

monges copistas sobre papéis de alto grau de qualidade. Assim sendo, esta forma de arte 

desenvolvida por monges era caracterizada por ser uma obra de testemunho e da dedicação à 

vida religiosa. “Naturalmente, esta forma de transmitir informações congelava a cultura, 

porque o objetivo do copista, na prática, era executar um trabalho artístico; o livro constituía 

um fim em si mesmo” (Freixo, 2006, p.29). Não sendo uma obra que pudesse transmitir 

conhecimento de forma rápida e de grande escala. Em contrapartida, a criação da indústria 

proporcionou que o livro torna-se um objeto de consumo produzido em grande escala e 

acessível a diferentes camadas da população. É neste ponto que o controle dos mass media e 

da agenda setting começam surgir como influenciador da recepção do homem, como afirma 

Freixo: 

 

Nos nossos dias, diante do volume de informações, o homem dificilmente consegue 

assimilar ou mesmo dar-se conta de novos conhecimentos que lhe estão acessíveis. 
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E os modernos meios de comunicação de massas ajudam-no a selecionar e resumir 

informações, traduzindo-as para o nível da vida quotidiana (FREIXO, 2006, p.29). 

 

 

Contudo, o processo de industrialização dos meios de difusão só foi possível, graças o 

evento de um homem: “Johannes Gutenberg, o inventor da impressão por caracteres móveis, o 

criador da imprensa tal como ficou conhecido para história e que marcou uma nova fase para 

o homem e para seu desenvolvimento” (Freixo, 2006, p.30).  Como explica Freixo (2006), 

essa terceira fase é o marco da história da comunicação é a da implantação da imprensa e 

comunicação de massa. A invenção da imprensa tornou, a escrita e as imagens amplamente 

divulgadas entre as classes populares. A partir disso a evolução da imprensa passou pelo 

jornal, pela fotografia, onde o “ser humano teve sempre necessidade de reproduzir o real e 

deixar uma marca no seu pensamento para se libertar do esquecimento e da morte” (FREIXO, 

2006, p.33).  

A radiofusão é um dos meios de maiores importância na formação da sociedade. 

 

A rádiofusão é um médium de amplificação baseado na difusão para longe de 

mensagens <<captáveis>> instantaneamente por milhões de pessoas equipadas com 

postos receptores, e não na multiplicação das cópias. Neste sentido, a rádio é o 

primeiro sistema de telecomunicações de massas, que se inscreve no prolongamento 

do tam-tam e do telégrafo. É o Médium que consagra a dissociação da mensagem 

sonora, a qual deverá viver por si, fora do contexto visual. (FREIXO, 2006, p.38). 

 

 

Este meio de comunicação acabou crescendo de maneira vertiginosa pela sua 

instantaneidade e por sua onipresença. Suas ondas sonoras acabaram cobrindo “pouco a pouco 

o globo terrestre” (Freixo, 2006, p.38). Por outro lado, a mensagem radiofônica ainda era 

temporal e não conseguia vencer o tempo. Com o advento da televisão ou “A caixa que 

mudou o mundo”, como designou Marshall McLuhan, a indústria cultural, principalmente os 

medias da televisão conseguiram chegar a cada cidade e a cada bairro, tornando a cultura algo 

de grande alcance. Como afirma Freixo (2006): 

 

No que se refere aos media, e em particular à televisão, todos viram nela um 

instrumento de estandardização e da homogeneização cultural, de isolamento dos 

cidadãos, num consumo solitário e passivo, e o triunfo das indústrias culturais. O 

próprio cinema demorou muitas gerações para se reestabelecer do seu nascimento 

humilde, fora dos bairros residenciais. No entanto, independente desta postura 

crítica, a verdade é que a televisão emergiu como um dos mais espetaculares 

símbolos da democracia e essa é, sem dúvida, uma das razões pelas quais ela foi 

aceite e investida de todas as esperanças (FREIXO, 2006. p43). 

 

 



21 

 

Podemos inferir, com Freixo (2006) que, a televisão ao final dos anos 80, foi muito 

estudada por sociólogos. Freixo (2006) apresentando Francisco R. Cádima “<<não há 

fronteiras que se possam opor ao fenômeno televisivo”. A partir dessa reflexão podemos dizer 

que a televisão possui força geradora e transformando das relações de vida na população 

mundial através dos meios de massa. 

 

3.1 A Internet e os Novos Modos de Comunicação 

 

Novas sociabilidades definem-se a partir da contemporaneidade, na qual a produção e 

distribuição de bens e serviços são modificadas de acordo com as novas tecnologias digitais 

da informação, modificando as próprias sociabilidades. Nesta interação entre hábitos, 

comportamentos, mudanças, relações e negócios, entende-se que: 

 

O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de 

computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 

Quanto ao neologismo cibercultura, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais 

e intelectuais) de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p.17). 

 

 

Para o referido autor, o ciberespaço pode ser entendido como um espaço imagético 

virtual, não empírico, onde são criadas relações e redes de comunicação. Lévy afirma que “é 

virtual toda entidade ‘desterritorializada’, capaz de gerar diversas manifestações concretas em 

diferentes momentos e locais determinados, sem, contudo, estar ela mesma presa a um lugar 

ou tempo em particular” (ibid., p. 47). 

Assim, com o crescimento exponencial e global da internet enquanto plataforma 

democrática de conteúdos e simultaneidade de ações e eventos. Torna-se imprescindível a 

readequação das várias esferas da sociedade, que buscam na comunicação online uma nova 

oportunidade de desenvolvimento e visibilidade. Vive-se numa nova perspectiva orientada 

para processos descentralizados de conteúdo, conhecimento e compartilhamento na ambiência 

da internet. No Brasil, por exemplo, no terceiro trimestre de 2012, o total de pessoas com 

acesso à internet foi de 94,2 milhões (IBOPE Media)
8
 e, para tanto, observa-se que a 

                                                 
8
O total de pessoas com acesso à internet no Brasil, no terceiro trimestre de 2012, foi de 94,2 milhões, segundo o 

IBOPE Media. Esse número considera as pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente 

(domicílios, trabalho, escolas, lan houses e outros locais), mais as crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos de 
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informação deflagrada na ambiência da internet tem o potencial para atingir milhões de 

pessoa. 

 

O processo de virtualização da sociedade tomou tamanha proporção, que atualmente, 

nenhum segmento social (política, economia, comunicação, administração, medicina, religião, 

cultura, dentre tantos outros) sobrevive sem as trocas de informação por meio da internet. Esta 

passou a identificar cada um desses segmentos, em suas particularidades, em seu conteúdo 

simbólico. 

 

Todo intercâmbio simbólico geralmente implica um distanciamento da forma 

simbólica do seu contexto de produção: ele afasta de seu contexto, tanto no espaço 

quanto no tempo, e reimplanta em novos contextos que podem estar situados em 

tempos e lugares diferentes. Usarei a expressão “distanciamento espaço-temporal” 

para indicar este processo de afastamento. (THOMPSON, 2002, p.28) 

 

 

 

Neste contexto, as possibilidades reais associam-se à desterritorialização, saída do 

"agora" e do "isto" é uma das vias reais da virtualização, por transformar a coerção do tempo 

e do espaço em uma variável. Este novo espaço temporal e virtual condiciona a própria 

informação e salienta uma nova perspectiva para sua circulação, com mais velocidade e 

alcance, no tempo e no espaço, dizendo respeito ainda ao modo como os indivíduos se 

apropriam destas informações, dados os processos de interatividade entre sujeitos e 

tecnologia. 

Neste contexto, a comunicação e a informação, por meio do ciberespaço, estabelecem-

se em um lugar aberto, que transmite informações usando da tecnologia internet. A internet 

funciona como um sistema de redes de computadores conectados e interconectados que 

alcança proporções mundiais, (Dizard, 2000, p. 24). E que em conjunto a World Wide Web ou 

WWW permitem troca de informações multimídias. 

 

Na realidade, a WWW é um espaço que permite a troca de informações multimídia 

(texto, som, gráficos e vídeo) através da estrutura da internet. É uma das formas de 

utilização da Rede, assim como o e-mail (correio eletrônico), o FTP (File Transfer 

Protocol) ou outros menos conhecidos atualmente. Desenvolvida no início da década 

de 1990, pelo cientista inglês Tim Berners-Lee nos laboratórios do CERN (Conselho 

Europeu para Pesquisa Nuclear), na Suíça, a World Wide Web nasceu da 

necessidade de compartilhar dados entre os membros dos diversos projetos de 

pesquisa em andamento no Conselho Europeu para Pesquisa Nuclear (CERN). 

(MONTEIRO, 2001, p. 29). 

                                                                                                                                                         
idade) que têm acesso em domicílios.( http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/acesso-a-internet-no-

brasil-atinge-94-milhoes-de-pessoas.aspx) 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/acesso-a-internet-no-brasil-atinge-94-milhoes-de-pessoas.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/acesso-a-internet-no-brasil-atinge-94-milhoes-de-pessoas.aspx
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Assim, a www alterou toda a noção temporal e espacial nas sociedades as quais afetou, 

considerando para além das relações entre as noções de tempo e espaço das sociedades 

humanas são afetadas pelas diferentes formas através das quais este registro é realizado. O 

imaginário humano sempre esteve atrelado à tecnologia, sendo que não se pode pensar em 

diferenciá-la da sociedade, como um elemento isolável, considerar o mundo como um espaço 

sócio-cultural permeado pela tecnologia, que influencia novas formas de sociabilidade. A 

partir da perspectiva das tecnologias intelectuais, as mudanças na sociedade decorrentes da 

descoberta de novas tecnologias permitem dizer que estas, ainda inseridas no contexto da 

linearidade instaurada pela escrita, que determinou os moldes da racionalidade ocidental, 

emergem a partir do surgimento dos meios informáticos, uma nova maneira de ver o mundo. 

As relações híbridas que as tribos formadas por afinidades no ciberespaço demonstram 

diferenças e semelhanças características no que diz respeito à cultura, diversidade, tradição, 

etc. “Experimentamos na pós-modernidade inúmeros desafios expressos pela pluridiversidade 

de mundos que às vezes parecem irreconciliáveis. E de fato existe uma série de tensões na 

interpenetrabilidade destes mundos dotados de características bem diferentes” (Paiva, 1998, 

p.4). 
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4. COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E DISCURSIVIDADES 

 

A linguagem exerce um papel primordial na construção da informação. Segundo 

Chauraudeau (2006) a informação, numa pequena definição prática, é a transmissão de um 

conhecimento, através dos usos da linguagem, feito por uma pessoa que a possuí para alguém 

que foi presumidamente caracterizado como não possuidor do saber. Conforme Chauraudeau 

(2006), a linguagem não está diretamente ligada somente ao idioma ou características de um 

dialeto e sim a representações que movem a particularidade de como a linguagem é usada. 

“Trata-se da linguagem enquanto ato de discurso, que aponta para maneira pela qual se 

organiza a circulação da fala numa comunidade social ao produzir sentido.” (Chaureadeau, 

2006, p.33). Chauraudeau (2006) enfatiza que um ato tão natural, como comunicar alguém 

sobre algum acontecimento, aparentemente tem a propriedade de um meio particular. 

 

“[..]uma atividade discursiva que pode ser praticada por todos( contar, descrever, 

explicar, ensinar, etc.) torna-se apanágio de um grupo particular: que pretensão é 

essa de se dizer especialista em informação? Por que atribuir à informação um 

domínio reservado? Por que tal exclusividade? Assim, essa atividade encontra-se na 

mira da crítica social, obrigando seus atores a se explicar, obrigando as mídias a 

produzir, paralelamente ao discurso de informação, um discurso que justifique sua 

razão de ser, como se além de dizer “eis o que é preciso saber”, as mídias dissessem 

o tempo todos: “eis porque temos a competência para 

informar[..]”(CHARAUDEAU, 2006, p.34). 

 

 

Quando os medias se propõem a comunicar e informar as pessoas e tais recebem essas 

informações sem um senso crítico, corre-se o risco de aprofundar-se em algumas informações 

em detrimento de outras. O que caracteriza o agenda-setting.  As preposições sobre o agenda-

setting são parte dos estudos Norte Americanos sobre comunicação. Seu estudo compreende a 

análise das características e dos efeitos dos mass media sobre a audiência. Segundo Wolf 

(2005), o agendamento é a união de assuntos e estratégias de pesquisa, na realidade a 

homogeneidade encontra-se mais na enunciação geral da hipótese do que no conjunto dos 

confrontos e relações empíricas. 

 

Em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios de 

informação, o publico é ciente ou ignora, dá atenção ou descuida, enfatiza ou 

negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas tendem a 

incluir ou excluir dos próprios conhecimentos dos próprios conteúdos. Além disso, o 

público tende a conferir ao que ele inclui uma importância que refle de perto a 

ênfase atribuída pelos meios de comunicação de massa aos acontecimentos, aos 

problemas, às pessoas (SHAW, 1979, p.96). 
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Perceber os sentidos de um enunciado é poder atravessá-lo em busca de seus efeitos 

nos “confins”, onde se engendra a linguagem imagética e textual de um discurso. Isso 

significa dizer que para avaliar os sentidos de uma enunciação, é preciso partir do 

funcionamento do discurso, considerando ainda o espaço social - contexto em que se 

processam as vivências e práticas sociais, bem como as trocas linguageiras. Observa-se, 

portanto, o discurso enquanto conjunto de práticas, inseridas em um processo construtivo, que 

tem por objetivo a própria produção de efeitos de sentidos.  Os sentidos das palavras enquanto 

significado e significação percorrem dois caminhos, o denotativo e o conotativo. Prado org. 

(2009) explica o sentido denotativo como o sentido literal da palavra. Já o sentido conotativo 

para Prado org. (2009), se afirma na enunciação. “A conotação é a significação “figurada” das 

palavras [..]” (Prado org. 2009, p.30). Dessa perspectiva a conotação se apresenta como os 

múltiplos sentidos de uma palavra. 

Buscando pressupostos teóricos da análise do discurso, pode-se encontrar uma relação 

significativa entre o dizer e o não-dizer, que compreende ainda uma relação estabelecida com 

a memória, com o que se chama de "saber discursivo" indo à procura da significação do dito 

no não-dito, daquilo que é silenciado, sombreado e que constitui sentido. “Desde sua origem, 

a noção de efeitos de sentido está ligada à noção de discurso, embora seja definida 

diferentemente conforme a teoria em que se inscreva. Essa noção é central para várias 

distinções, entre as quais a de sentido de língua/sentido de contexto e semântica/pragmática” 

(CHARAUDEAU, 2008, p.179). Depreende-se, portanto, que a produção de sentidos tem 

como função deflagrar efeitos de sentido, que buscam construir identidades, inseridas em um 

contexto social (ambiência das práticas sociais), por meio de estruturas enunciativas 

(referentes aos modos de dizer, às representações) que, a partir de sinais (signos) referem-se 

ao discurso social, uma vez que a sociedade é montada por sentidos, utiliza mecanismos de 

enunciação visibilizam e legitimam um discurso publicado pelo estatuto da linguagem, uma vez 

que conferem sentido à mensagem enunciada. 

Contudo, para se entender um pouco mais sobre este processo específico entre mídia e 

sociedade, que envolve o discurso, enunciação e efeitos de sentido da informação, é preciso, 

primeiramente, compreender a noção de contrato de leitura. 

 

O conceito de contrato é uma espécie de espaço imaginário onde percursos múltiplos 

são propostos ao leitor, paisagens onde o leitor pode escolher um caminho mais ou 

menos de liberdade, onde zonas nas quais ele possa se perder, ou seja, perfeitamente 

balizado. Ao longo da estrada o leitor encontra personagens diversos que lhe 

propõem atividades várias, através das quais se vêm possíveis traços de relações, 
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segundo as imagens que estes lhes passam. Um discurso é um espaço habitado de 

atores, de objetos e ler é colocar em movimento este universo, aceitando ou 

recusando, indo mais além à direita ou à esquerda, investindo mais esforços (...). Ler 

é fazer (VERÓN, 2004, p.216). 

 

 

 Neste sentido, o contrato de leitura vai além das formas de vincular emissão e 

recepção e explica como o discurso social, oriundo das práticas sociais, do fazer cotidiano, 

torna-se uma reinterpretação da realidade, por meio das enunciações, modos de dizer que por 

sua vez, têm a propriedade de gerar efeitos de sentido nos discursos. As ambiências, as 

vivências, as trocas culturais e os produtos considerados discursos, uma vez que se qualificam 

como práticas sociais, pois estabelecem mensagens, significados, vínculos, identidades e 

representações, promovendo, no expectador, efeitos, sentidos e sensações, de pertencimento, 

inclusive. Assim, é possível entender que não há produção de sentidos, sem enunciação, que 

legitima a ação do campo midiático, e sua interface com os demais campos, e, sobretudo, com 

o campo social. É neste espaço de vinculação que instâncias da produção engendram suas 

estratégias, regras e restrições. Tais restrições designam a cointencionalidade existente entre 

os indivíduos envolvidos na situação de comunicação. 

 

Toda troca linguageira se realiza num quadro de cointencionalidade, cuja garantia é 

as restrições da situação de comunicação. O necessário conhecimento recíproco das 

restrições da situação pelos parceiros da troca linguageira nos leva a dizer que estes 

estão ligados por uma espécie de acordo prévio sobre os dados desse quadro de 

referência (CHARAUDEAU, 2009, p.68). 

 

 

 Nesta perspectiva, as instâncias de produção e recepção se assemelham, 

principalmente, quanto à inclusão do sujeito no processo discursivo. A sociedade é composta 

por diversas falas e cada uma com características específicas, em que as várias mídias atuam, 

permitindo desdobramentos de um discurso criado por esses atos de linguagem e articulado 

por diferentes indivíduos, e pode ser definido como uma mensagem construída por alguém, 

endereçada a outrem, dentro de um contexto (político, social, cultural, econômico, estrutural, 

etc), que produz um efeito de sentido. Charaudeau é ainda mais categórico, quando afirma que 

“a troca linguageira, realizada entre eles, depende de um contrato de comunicação, que regula 

tal prática”. Essa relação contratual, que organiza o discurso, é feita pelos interlocutores, 

representados por um produtor, a mídia, e um receptor da informação, o público: 

 

A situação da comunicação é como um palco, com suas restrições de espaço, de 

tempo, de relações, de palavras, na qual se encenam as trocas sociais e aquilo que 

constituem seu valor simbólico. Como se estabelecem tais restrições? Por um jogo 

de regulação das práticas sociais, instauradas pelos indivíduos que tentam viver em 
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comunidade e pelos discursos de representação, produzidos por justificar essas 

mesmas práticas a fim de valorizá-las. Assim se constroem as convenções e as 

normas dos comportamentos linguageiros, sem as quais não seria possível a 

comunicação humana (CHARAUDEAU, 2004, p.67). 

 

 

Em contextos mais contemporâneos, avanços, no que diz respeito à evolução das 

novas tecnologias de informação, em seus dispositivos e plataformas, que constituem o atual 

panorama da comercialização e circulação, e geram, portanto, impactos sobre o modo de 

percepção dos contratos de leitura, especialmente, no que se refere aos vínculos entre 

emissores e receptores. Estabelece-se, assim, uma conexão, com condições específicas, em 

que as trocas se operam, a partir de um interesse social e de um jogo de regulação. 

 

Por um jogo de regulação das práticas sociais, instauradas pelos indivíduos que 

tentam viver em comunidade e pelos discursos de representação, produzidos para 

justificar essas mesmas práticas a fim de valorizá-las. Assim, se constroem as 

convenções e as normas dos comportamentos linguageiros, sem as quais não seria 

possível a comunicação humana. (CHARAUDEAU, 2009, p.67). 

 

 

 Este processo de reflexão se volta para a problemática das interações entre os campos 

midiático e social, em suas ambiências, respectivamente. Aqui, conceito de campo enquanto 

“realidade de forças” é entendida a partir da ação da própria mídia no cotidiano da sociedade, 

dentro de um espaço restrito. “Há que compreender o sentido de campo a partir de uma 

energia que se cria, recria, propaga, repele e é colocada em tensão a partir de trocas e de 

relações que são constantemente alternadas e transformadas” (RODRIGUES, 2000, apud 

Borelli). 

 Para Foucault, a relação entre o campo social e outros campos, bem como com outras 

práticas, dizem respeito ao discurso que deve ser pensado enquanto “prática discursiva.” 

 

Não podemos confundir com a operação expressiva pela qual o indivíduo formula 

uma ideia, um desejo, uma imagem; nem com a atividade racional, que pode ser 

acionada num sistema de interferência; nem com a “competência” de um sujeito 

falante quando constrói frases gramaticais; é um conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, numa dada 

época, e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as 

condições de exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 1986, p.136). 

 

 

A partir da relação entre campos que se observa e examina vínculos entre produtores e 

receptores de mensagens, levando em conta o trabalho central do campo das mídias em face 

de dois aspectos: 1) de um lado, as suas relações com os demais campos sociais com o efeito 

de construção de agendas e a visibilidade da tematização de assuntos que somente poderiam 
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vir ao público pela natureza da atividade mediadora discursiva das mídias; 2) de outro lado, as 

suas relações com os receptores, a prática de intencionalidade em relação à audiência, 

explicadas pelas perspectivas teóricas de fundo funcionalista (Fausto Neto, 2010). 

 

 

4.1 Comunicação, Informação e Discursividades no Discurso Imagético 

 

Como afirma alguns pensadores da história como Confúcio, Barthes e Andy Warhol 

sobre imagem e fotografia, “uma imagem vale mais do que mil palavras”, “No fundo a 

Fotografia é subversiva, não quando aterroriza, perturba ou mesmo estigmatiza, mas quando é 

pensativa” e “A melhor coisa sobre uma fotografia, é que ela não muda mesmo quando as 

pessoas mudam”, podemos refletir que uma imagem além de figuras, exprime informações e 

que uma fotografia consegue apreender um momento eternamente. 

Segundo o dicionário Aurélio, Imagem possui o significado de Representação de uma 

pessoa ou uma coisa pela pintura, a escultura, o desenho etc. / Pequena estampa que 

representa um assunto religioso ou qualquer outro. / Reprodução visual de um objeto dada por 

um espelho, um instrumento de óptica. Já a palavra Fotografia, assume a definição de 

“Processo de fixar em chapa sensível, no interior de uma câmara escura, a imagem de objetos 

iluminados diante dessa câmara, dotada de um dispositivo óptico. / Cópia fiel, reprodução 

exata; retrato”.  Como explica Souza (apud Cordeiro, 2005), a partir da primeira captação 

fotográfica no ano de 1826, por Nièpece, a função de origem da fotografia era capturar 

representações reais e práticas da sociedade e suas realizações históricas.  

Com a fotografia nasceu também uma nova maneira de perceber o mundo do ponto 

de vista estético, com seus inusitados ângulos de visão, closes e desfoques. As 

características inerentes à fotografia – rapidez, exatidão e imensa capacidade de 

reprodução da imagem inicial, aliadas à força da industrialização a ela incorporada – 

transformaram-na numa explosão inimaginável de produção imagética jamais vista 

ou pensada (SOUZA apud CORDEIRO, p.237, 2005). 

 

No fotojornalismo, a construção do objeto está associada à pauta que a o fotógrafo está 

submetido, ao mass media que ele representa, a intencionalidade do emissor, a editoria que ele 

esta submetido e a própria qualidade da equipe que faz a cobertura diária de periódicos, como 

explica Abreu e Baptista, “geralmente, encontraremos no polo emissor os veículos de 

comunicação composto pela equipe de profissionais jornalistas, ou seja, o grupo tecnicamente 

capacitado responsável pelas ações realizadas na redação do jornal.” (p.4, 2010). Um fator de 

suma importância ao se refletir sobre fotografia jornalística é que sua publicação está rodeada 
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por elementos jornalísticos que pré-determinam e/ou auxiliam ou atrapalham a sua 

compreensão.  

É importante considerar que a fotografia de imprensa não está isolada na construção 

da página do veículo de comunicação, ela está rodeada de elementos que vão 

auxiliar ou direcionar a leitura desta imagem, dependendo da situação. Então, temos 

duas estruturas que compõem o cenário da construção da realidade nas páginas dos 

jornais: 1) a estrutura visual, mostrada a partir da imagem fotográfica, constituída 

por linhas, tons, composição, direção, cor, escala, etc., e, 2) a estrutura linguística, 

composta por palavras, que é apresentada a partir dos demais elementos 

constitutivos do jornalismo impresso. São essas duas estruturas que dão suporte à 

informação midiatizada. As duas estruturas são heterogêneas, não se misturam, 

apenas podem se complementar. Entretanto, as duas vão propor os sentidos operados 

na leitura da informação disposta na página do jornal. (ABREU e BAPTISTA, P.6, 

2010). 

 

A fotografia em relação a sua comunicação apresenta um valor imagem independente. 

Segundo Abreu e Baptista (2010), a imagem está primeiramente submetida ao dedo do 

fotógrafo que registra aquilo que está em sua frente e acaba sendo um recorte da realidade.  

Entretanto, a mensagem imagética contida em um discurso de imprensa está correlacionada a 

elementos da prática jornalística. 

Vale lembrar, no entanto, que a mensagem contida na imagem de imprensa, 

diferentemente daquela presente na fotografia comum, se inter-relaciona com outras 

mensagens com as quais ela divide o espaço paginal do veículo de comunicação de 

massa no qual está impressa como: o texto, a legenda, o título, a diagramação, etc.; 

elementos do fazer jornalístico que estão sempre presentes na publicização de uma 

fotografia de imprensa (ABREU e BAPTISTA, P., 2010). 

 

Assim, Barthes (1995) aborda a técnica da fotografia depreende de duas vertentes a 

química e a física, o ato de revelar o negativo mediante os produtos químicos e a posição que 

o clique da foto será feito. Atento a isso, Bathes (1995) apresenta uma dissociação de uma 

fotografia jornalística e uma fotografia publicitária. “Já que a partir do momento em que me 

sinto olhado pela objectiva, tudo muda: preparo-me para a pose, fabrico instantaneamente um 

outro corpo” (BARTHES, 1985, p. 25.). Para Cordeiro (2006) a fotografia enquanto 

publicitária caracteriza pelo planejamento das imagens capturadas, tudo está em perfeita 

harmonia para vender algum ideal, no jornalismo a fotografia tem a função primária de 

informar, ela é feita em um momento de apreensão do acaso. Existem duas maneiras que 

Bathes classificou o sentido da fotografia, o studium e o punctum. Enquanto o primeiro 

depende da cultura e informações que o receptor possuí, apresenta uma intencionalidade do 

fotógrafo para a realização do seu recorte da realidade e atraí o olhar do receptor através de 

belos enquadramentos de fatos relevantes sociais e históricos. O punctum, por outro lado, 

possuí a função de chocar e não demonstra a intenção do fotógrafo, não possuí uma obviedade 

aparente.  
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O punctum tem, antes, a força de “ferir” o spectator, é ele que “salta da cena, como 

uma seta, e vem trespassar-me”11. Por outras palavras, o punctum numa fotografia é 

uma particularidade, um detalhe, que abala o spectator e o deixa ferido, ele é 

variável de pessoa para pessoa. Barthes salienta que o punctum não tem nada a ver 

com o efeito surpresa. (BARTHES, 1980 apud CORDEIRO, p.6, 2006). 

 

Conforme apud Barthes (1980 apud Cordeiro, 2006), a fotografia pode ser um risco 

quando aparece com o intuito de dar sentido ou complementar uma informação. O studium e 

punctum, o primeiro que apresenta a informação percebida em sua totalidade, a observação do 

macro do denotativo e o punctum que apresenta os pequenos detalhes, a informação que 

choca o leitor, o sentido conotativo não estabelecem uma regra prática, a observação do 

receptor perante o discurso imagético é que resulta no sentido final de percepção. A função 

prática de informar ou e submeter o consumidor a sensações. “Funções essas que o spectator 

consegue reconhecer, investindo nelas o seu studium que nunca é o seu prazer nem a sua dor” 

(Cordeiro, p.7, 2006). 

 

 

5. SOBRE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

A informação é uma das premissas que a Assessoria de Comunicação Social (ACS) 

deve trabalhar, segundo o Manual da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) de 

Assessoria de comunicação de (2007, p. 6), “cabe ao jornalista assessor apurar os sentidos 

para estar sempre adaptado a uma conjuntura que se modifica na velocidade com que circula a 

informação neste momento de incessantes inovações tecnológicas”. Por isso, a linguagem 

deve ser analisada para melhor compreensão da informação. Segundo Kopplin e Ferraretto 

(2001), a ACS oferece um serviço de planejamento e criação de estratégias comunicacionais 

para melhorar o contato entre assessorado e publico e também na criação de estratégias 

políticas, unindo as áreas do Jornalismo (assessoria de imprensa), Relações Públicas e 

Publicidade e Propaganda. 

 

são frequentes as confusões criadas pelos assessorados e até por profissionais da 

área da comunicação social - quais sejam, jornalistas, relações públicas, e 

publicitários – que não fazem distinção entre as atividades de uns e outros. Isso só 

ocorre em duas circunstâncias: por desconhecimento das características de cada 

profissão ou por deliberada intenção de fazê-lo (...) Uma adequada política de 

comunicação social permite não apenas a coordenação dos setores nela envolvidas 

(AI, RP, PP), mas elimina desperdícios, invasões e conflitos de competência, 

erradicando desgastes improdutivos. (KOPPLIN; FERRARETTO, 2001, p. 12).  
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Cada uma das três áreas da comunicação social contempla um conjunto de tarefas e de 

reponsabilidades. “Estas diferenças devem ficar claras, para que não haja desrespeito à 

legislação ou ao código de ética dos profissionais do Jornalismo, Relações Públicas e 

Publicidade e Propaganda” (Kopplin; Ferraretto, 2001, p.12).  Na área das Relações Públicas, 

Kopplin e Ferraretto (2001) explicam a função do Relações Públicas como alguém que possui 

a premissa de organizar, instituir e dar cumprimento a ações para agregar planejamentos 

internos e externos das organizações a qual está ligado. Kopplin e Ferraretto (2001) classifica 

a função do RP: 

Identificar os problemas, apresentar soluções e melhorar o relacionamento dos 

assessorados com seus vários públicos. (...) executando-se as relações com 

jornalistas, que são atribuição da própria categoria dos jornalistas, através Ais. O 

trabalho de relações públicas visa promover o diálogo real e desenvolver um clima 

de boa vontade junto a esses públicos interno e externo, relação aos assessorados, 

produtos, serviços, filosofia e, ainda integrando o assessorando na sociedade 

(KOPPLIN; FERRARETTO, 2001, p. 14). 

 

A Publicidade e Propaganda na ACS, conforme Kopplin e Ferraretto (2001) têm em 

resumo a função de inventar e aplicar as peças publicitárias e de divulgação, elencando canais 

eficazes, além disso, “planejar, coordenar e administrar a publicidade e propaganda, 

publicidade legal, campanhas promocionais e estudos mercadológicos, e participar na 

definição das estratégias de comunicação” (Kopplin E Ferraretto, 2001, p. 14). O jornalismo 

que também faz parte da ACS também é chamado de Assessoria de Imprensa ou “jornalismo 

empresarial”. Assim, especialmente a assessoria de imprensa desenvolve o papel de mídia 

espontânea e geradora de conteúdo. Conforme Manual Fenaj de Assessoria de comunicação 

oferece.  “Serviço prestado a instituições públicas e privadas, que se concentra no envio 

freqüente de informações jornalísticas, dessas organizações, para os veículos de comunicação 

em geral” (FENAJ, 2007, p.7). Dentre as funções exercidas pelo jornalista, Kopplin e 

Ferraretto (2001) destaca: 

 

 relacionamento com os veículos de Comunicação Social, abstecendo-os 

com informações relativas ao assessorado ( através de relises
9
, press-kits

10
, 

sugestões de pautas e outros produtos), intermediando as relações de ambos 

e atendendo às solicitações dos jornalistas de quaisquer órgãos de 

imprensa; 

                                                 
9
 Segundo Kopplin e Ferraretto (2001), relise é um “Material de divulgação produzido pela assessoria de 

imprensa e destinado a veículos de comunicação”. (Kopplin e Ferraretto, 2001, p.59) 
10

 (O Press Kit) É um material que tem a finalidade de ajudar o jornalista na hora de ele escrever a reportagem. 

Ao redigir a entrevista ele pode esquecer de algum detalhe,e um material bem preparado pode ajudar e muito. 

Para isso é feito o press kit. Não confundir material publicitário, os folders, em que se procura dar ênfase aos 

aspectos grandiloquentes da companhia, sua imagem unilateral e tendenciosa. (CHINEM, 2003, p.73). 
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 controle e arquivo de informações sobre o assessorado divulgadas nos 

meios de comunicação, bem como avaliação de dados provenientes do 

exterior de organização e que possam interessar aos seus dirigentes; 

 organização e constante atualização de um mailing-list 
11

(relação de 

veículos de comunicação, com nomes de diretores e editores, endereço, 

telefone, faz e e-mail); 

 edição dos periódicos destinados aos públicos externo e interno (boletins, 

revistas ou jornais); 

 elaboração de outros produtos jornalísticos, como fotografia, vídeos e 

programas de rádio ou de televisão; 

 Participação na definição de estratégias de comunicação. (Kopplin e 

Ferraretto, 2001, p.13,14) 

 

 

A partir da reflexão de Kopplin e Ferraretto (2001), podemos dizer que a AI esta 

fundamentada em duas características fundamentais: “a necessidade de se divulgar opiniões e 

realizações de um indivíduo ou grupo de pessoas e a existência daquele conjunto de 

instituições conhecidas como meios de comunicação de massa.” (KOPPLIN E 

FERRARETTO, 2001, p.18). 

 

5.1 Da Relação Repórter x Assessor de Imprensa 

 

Um dos trabalhos de uma Assessoria de Imprensa é contribuir para o trabalho do 

repórter, como afirma Eid (2003,p.1), “ [..] a assessoria tem papel importante no sentido de 

facilitar o trabalho rotineiro dos jornalistas, agendando entrevistas e respondendo de forma 

ágil e precisa às solicitações”. A relação entre jornalistas e assessores é algo frágil, mas que 

vem melhorando com a evolução significativa das assessorias como afirma, Duarte (2011). 

A crescente profissionalização das AI tem possibilitado, na maior parte das vezes, um 

relacionamento cordial de instituições públicas e privadas com a mídia. A ideia do jornalista 

preconceituoso, torcendo o nariz para o colega da assessoria, que fazia de tudo para empurrar 

qualquer tipo de informação, há muito tempo deixou de ser prática corrente. (Duarte, 2011, 

p.321). Apesar da relação aparentemente apaziguada de ambos os mídias é preciso ter cuidado 

como alerta Duarte (2011), embora o jornalismo tenha maior abertura para os assessores é 

preciso compreender que os dois não são conhecedores de tudo e precisam sempre buscar o 

conhecimento. Duarte (2011) exclama que é preciso ter o conhecimento que tanto assessor 

quanto jornalista são profissionais da mesma área, mas com rotinas produtivas que variam de 

acordo com a empresa que trabalham. Para entender melhor as duas rotinas deve-se pensar 

                                                 
11

 Mailing list:  lista de contatos de veículos e jornalistas, utilizada pelos profissionais de assessoria de imprensa. 

De acordo com Maristela Mafei (2004, p. 68), deve conter nome dos profissionais, editoria, telefone, e-mail e 

endereço. Recomenda- se que seja atualizado com frequência. 
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como é feita a profissão. Segundo Duarte (2011). “A diferença de éthos começa a ser 

estabelecida na hora em que se observa o timing de captação e da divulgação da informação” 

(Duarte, 2011, p.323). Apesar de esses profissionais serem representantes da imprensa, os 

dois estão trabalhando em diferentes frentes. Isso não significa que um está contra o outro e 

que o código de ética jornalístico deve ser esquecido em detrimento da busca pelo seu 

trabalho efetivo. “O respeito aos limites e às expectativas no âmbito das funções permitem o 

desenvolvimento de um relacionamento pautado pela credibilidade nas intenções e nas ações 

de cada profissional.” (Caldas, Duarte [org],2011.p323).  

Conforme Caldas (in: Duarte [org], 2011), as AI, tanto públicas quanto privadas, 

possuem um maior cuidado, no que diz respeito a apoderar-se de uma representação 

qualificada perante a sociedade. “O desafio dos profissionais da comunicação das assessorias 

é, portanto, não só construir como consolidar uma imagem.” (Caldas; Duarte [org], 

2011.p324). Para consolidar a imagem de um assessorado, os AI usam técnicas de filtragem 

de informações. A filtragem de informações na área de comunicação é chamada de 

Gatekeeper. 

O conceito de gatekeeper (selecionador) é elaborado por Kurt Lewin num estudo 

realizado em 1947 sobre dinâmicas interativas nos grupos sociais, em particular com 

respeito aos problemas ligados à mudança de hábitos alimentares. Identificando os 

“canais nos quais flui a sequência de comportamentos relativos a um certo 

campo,Lewin observa que algumas zonas nos canais podem funcionar como 

“cancela” ou “porteiro”:” A constelação das forças antes e depois da zona-filtro é 

decididamente diferente, de modo que a passagem ou o bloco da unidade através de 

todo o canal depende, em grande parte, do que acontece na Zona-filtro. Isso ocorre 

não apenas com os canais de alimentação, mas também com a sequência de uma 

informação por meio dos canais de comunicação num grupo (LEWIN, 1947, p.145 

apud WOLF, 2005, p.184). 

 

Como afirma Wolf (2005, p.184) “As zonas-filtros são controladas ou por sistemas 

objetivos de regras ou por gatekeepers [...]”. Em função disso podemos afirmar que a 

informação é controlada por uma pessoa ou por grupos. Wolf (2005) comenta que a função de 

domínio sobre as metodologias da comunicação se apresenta com um grande valor na prática 

empírica.  “[..] O gatekeeping nos meios de comunicação de massa inclui todas as formas de 

controle da informação[..]”(Donohue-Tichebor-Olien, 1972, P.43 apud Wolf, 2005, p.186). A 

partir dessa reflexão, podemos dizer que os mass medias se encarregam de interpretar a 

significação das palavras, como serão distribuídas, o que será a pauta do dia e quais 

mensagens serão publicadas ou não. 

Em um Estado genuinamente democrático a prestação de contas e a interação com a 

sociedade é uma das principais funções de um Governo. Conforme Eid (2003), os canais de 

maior alcance e de maior eficiência para atingir o público são os meios de comunicação de 
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massa “[..] desde a grande imprensa, rádio e TV, passando pela Web, até jornais e 

publicações especializadas, empresarias, de entidades de classe e do Terceiro Setor 
12

[..]” 

(Eid, 2003, p.XV). Em função disso, a comunicação que representa uma empresa tem por 

objetivo fidelizar e aumentar a confiabilidade perante um público alvo. “Além desses 

objetivos, estabelece um conceito público para a empresa, difundindo sua filosofia, sua 

missão, sua visão e seus valores, que serão retratados em suas políticas e práticas” (Lupetti, 

2007,p.17).  

Assim, entende-se que assessoria de imprensa não exerce um simples papel de 

agenciamento de empresas ou de pessoas públicas. Conforme Kopplin e Ferraretto (2001), o 

trabalho do AI está ligado em alguns casos, à opinião pública.  “[..] a formação da opinião 

pública, na medida em que pretende atingir um determinado número de pessoas com uma 

mensagem, influenciando o que pensam esses receptores (públicos internos e/ou externos)” 

(Kopplin e Ferraretto, 2001, 24).  A classificação de opinião pública, segundo Carlos Alberto 

Rabaça e Gustavo Barbosa aparece como 

 

agregados das opiniões predominantes em uma comunidade. Juízo de valor 

(subjetivo) que advém de uma situação objetiva (um fato concreto) e se manifesta 

objetivamente. A opinião pública manifesta-se e se modifica coletivamente sem ser 

necessariamente condicionada pela aproximação física dos indivíduos, e não implica 

o conhecimento do assunto sobre qual se opina. Nela interferem fatores 

psicológicos, sociológicos e históricos (KOPPLIN; FERRARETTO, 2001, 24). 

 

 

A opinião pública se torna um bem a se conquistar pelo AI, opinião que pode ser 

conquistada pelos o que sai sobre o assessorado nos meios de comunicação. Através do poder 

disseminador midiático e influenciador do jornalismo são demonstrados na pesquisa 

elaborada “Mídia e política 2012: hábitos de informação e monitoramento político”. No 

documento consta que 209 parlamentares foram entrevistados, para saber como foi feito o uso 

da mídia por deputados federais entre 2008 e 2012. Em duas perguntas da pesquisa, a 

primeira: “Qual é a importância da mídia nas suas decisões e votos?” e a segunda: “E qual é a 

importância da mídia nas decisões e votos do Congresso Nacional?”. O resultado mostrou que 

a primeira obteve a média de 4,8% como influenciadora e o desvio padrão (erro) de 2,6 %, 

onde zero significa nenhuma importância e dez significa máxima importância. Na segunda 

pergunta, a autoridade da mídia se destacada com relevante porcentagem nas avaliações dos 

                                                 
12

  O terceiro setor é formado pela esfera pública não estatal, a partir de iniciativas particulares, sem retorno 

financeiro, no sentido do bem comum. BNDES (2001, p.4) 
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representantes do Congresso Nacional
13

. Onde se obteve a média de 6% como motivadora de 

ideias, margem de erro 2,3%. Onde zero significa nenhuma importância e dez significa 

máxima importância. Ao apresentar o efeito que a mídia representa nas influências políticas, 

entendemos que a assessoria de imprensa política tem um papel muito importante na 

divulgação de informações. “[..] o paradigma fundamental do relacionamento com a imprensa 

é a prestação de informações úteis e desejadas pela comunidade[..]”(Eid, 2003, p.2), 

informações que contenham teor político, de utilidade pública, educação e saúde como 

exemplifica Eid (2003). 

O assessor de imprensa no setor público deve planejar uma organização competente no 

que diz respeito a espalhar noticias tanto no âmbito do Estado e sociedade. Eid (2003) alerta 

que “também é importante identificar as fontes das boas e das más notícias, para corrigir em 

tempo os rumos da estratégia da comunicação” (Eid, 2003, p.5). Assim sendo, salientamos 

que o peso de uma fonte para representação da popularidade de um governo ou político deve 

ser acompanhado, por meio, do clipping. “Por meio do estudo do clipping, é possível 

identificar com clareza todos os focos de notícias negativas. Mais do que isso, é possível 

corrigi-los ou atenuá-los.” (EID, 2003, p.7). Notícias negativas, em sua maioria, são 

relacionadas às seguintes premissas: 

 

Problemas reais nas relações com a comunidade (corrupção, incompetência, 

negligência na gestão e atendimento ao público, deficiência de serviços de saúde, 

segurança e educação, dentre outros.). Problemas reais nas relações com a imprensa 

(mau atendimento aos jornalistas e veículos por parte da assessoria de imprensa ou 

dirigente do órgão gerador das noticias negativas). Críticas da oposição. Denúncias 

mentirosas. Posição política/interesses de jornalistas e veículos (esta causa parece ter 

peso cada vez menor, à medida que avança o processo de consolidação da 

democracia). (EID,2003,p.6,7). 

 

 

Esta série de noticias negativas que podem aparecer na mídia, podem ser corrigidas com 

um trabalho de qualidade da AI concomitantemente com o assessorado. Eid (2003) elucida 

que caso a informação ligada ao assessorado seja por algum erro ou pela ausência de 

qualificações de tal, a melhor saída para contornar a situação, é a sinceridade e objetividade 

perante a sociedade e imprensa. Contudo, se a notícia relacionada ao assessorado for de teor 

calunioso ou feita por denúncias falsas, um bom relacionamento com a mídia fará com que o 

AI tenha uma maior abertura nos meios de comunicação. Entretanto, é perfeitamente factível 

                                                 
13

 O Congresso Nacional é uma instituição política que exerce o Poder Legislativo. É composto pela Câmara dos 

Deputados (formada pelos deputados federais) e pelo Senado Federal (formada pelos senadores). As principais 

atividades dos congressistas relacionam-se às funções de legislação e fiscalização dos outros poderes. A sede do 

Congresso Nacional localiza-se em Brasília, capital do nosso país. 
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e necessário dialogar com os repórteres e editores, mostrando-lhes o caráter duvidoso e 

inverídico das informações e as razões presumíveis ou concretas pelas quais suas fontes 

tentam plantá-las na imprensa. O jornalista, ao entender com clareza essa questão, irá tornar-

se mais resistente a veiculação das matérias, pois não gosta de se sentir usado, Além disso, 

estabelecerá uma relação de confiança com o assessor de imprensa e tenderá a procurá-lo 

antes de publicar uma nova denuncia. (EID, 2003, p.7) 

Para se evitar problemas com informações distorcidas ou falsas, a assessoria de 

imprensa governamental precisa manter uma pauta atualizada e informações relevantes 

sempre à disposição da mídia. Pautas como explica Eid (2003), campanhas de vacinação, 

funcionamento de serviços públicos, comunicações especiais sobre feriados prolongados ou 

luto, matrículas nas escolas estaduais e datas de vencimento de impostos. “Qual veículo de 

comunicação verdadeiramente interessado em informar o público deixaria de divulgar ou por 

no ar noticias como as anteriormente exemplificadas?” (Eid, 2003, p.13).  Um novo desafio e 

uma nova ferramenta de um AI é a internet. “O ambiente digital é um dos mais potentes 

pontos de contato com públicos de uma organização e precisa ser utilizado de maneira 

estratégica.” (Duarte, Carvalho, 2011, p.373). Nesse sentido ressaltamos que a internet 

possibilita um maior contato com os medias dependentes das informações dos assessores. 

Conforme Duarte, Carvalho (2011) A facilidade de criar uma sala de imprensa online, faz 

com que a produção de conteúdo dos assessores fique disposta com maior facilidade num site, 

por exemplo, na parte “Noticias” de um site. Uma Sala de Imprensa como explica Duarte, 

Carvalho (2011) pode ser o cerne onde se concentra informações relevantes de um 

assessorado ou de uma empresa e pode ser fonte fidedigna de informações para os medias. 
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6. O JORNALISMO ONLINE E A INFORMAÇÃO 

 

A união da internet com o jornalismo não fez com que a prática jornalística fosse 

extinta. As novas possibilidades na Web fez sim com que a área passasse por uma renovação. 

Como explica Dalmonte (2009, p.121), “o Webjornalismo é caracterizado não como um novo 

jornalismo, marcado por ruptura e negação de uma tradição, e sim como a renovação de 

antigas práticas”. Para Canavilhas (2001), citando Marshall McLuhan, as informações dos 

antigos meios de comunicação de massa são substituídos pelos novos meios. “A internet não 

foi exceção” (CANAVILHAS, 2001, p.1). Neste contexto,  

Para o jornalismo, especificamente, a Internet vem alterando a constituição do 

savoir-faire
14

, ativando novas funções e instaurando o paradigma da interatividade 

que é a marca do jornalismo online, cujas primeiras experiências remetem à década 

de 80 nos Estados Unidos. Foi quando os sistemas de Videotexto da Time, Time-

Mirror e Knight-Ridder começaram a circular na Internet. Em 1989 - ano de criação 

da World Wide Web -, já eram veiculados os serviços de notícias especializadas, 

oferecendo informação em “tempo real”. No Brasil, o Grupo Estado foi quem 

primeiro percebeu o potencial da Rede e, em fevereiro de 1995, passou a operar 

serviços informativos pela Web, através de link com a World News, de Washington. 

Mas o jornal que de fato lançou primeiro a sua edição online foi o Jornal do Brasil 

(www.jb.com.br), em 28 de maio de 1995 (BARBOSA, 2001, p.3,4). 

 

 

A prática jornalística e seu modus operante com o auxílio da internet passaram por 

transformações na maneira de aprofundar ou apresentar notícias pelo uso de recursos 

interativos. Jenkins (2009) exclama que convergência entre mídias, transforma o consumidor, 

que é empurrado a procuras novas informações e conexões em meio a conteúdos de mídia 

dispersos. No jornalismo, a abdução das tecnologias fez com que a dialética jornalística 

passasse por transformações. 

[..]multimédia pode ser definida como a combinação de dois ou mais meios (som, 

vídeo, animação, texto, gráficos, etc.) numa só plataforma ou num só meio. Ora, a 

designação de multimédia abarca diferentes conceitos que o caracterizam, 

nomeadamente, a integração, interactividade, hipermédia, imersão e narratividade, 

visto que a própria interactividade define-se pela capacidade que o utilizador tem de 

manipular e afectar a sua própria experiência com os media (MARTINS, 2013. 

P.213). 

 

 

                                                 
14

habilidade; jeito; tato; perícia 

savoir-faire In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. 2013-10-18]. 

Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/frances-portugues/savoir-

faire;jsessionid=LMMWnTsJDMeNFopcy3CHmQ__>. 
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No inicio o “Boom” da internet fez com que os jornais impressos, migrassem para 

internet, mas como uma simples réplica do jornal diário. Essa prática de reprodução do jornal 

impresso na grande rede se caracterizou como sendo a primeira fase do jornalismo online. 

 

Como era de se esperar, todos os grandes jornais do país migraram para a rede, 

inicialmente utilizando o sistema transpositivo das edições impressas para a versão 

online até que, pouco a pouco, começaram a perceber as peculiaridades do novo 

meio e a necessidade de adoção de processos diferenciados. Mas, conforme Melinda 

Mc Adams, a metáfora seguida sempre foi a do jornal impresso: seja na linguagem, 

na divisão por editorias, na forma de apresentação das telas principais dos sites 

(como se fosse a primeira página de um jornal) e na própria utilização da palavra 

``jornal'' (SUZANA, 2001, p.7). 

 

 

A primeira fase do jornalismo online tem a nomenclatura de “O Webjornalismo de 

primeira geração” (MIELNICZUCK, 2003, p. 32-33). Nela, os periódicos eram apenas 

transportados para plataforma online.  Os produtos desta fase, em sua maioria, são 

simplesmente cópias para a web do conteúdo de jornais existentes no papel. A rotina de 

produção de notícias é totalmente atrelada ao modelo estabelecido nos jornais impressos. Na 

segunda fase, o Webjornalismo de segunda geração, também conhecido como “fase da 

metáfora”, (MIELNICZUCK, 2003, p. 34), inicia o afastamento do modelo estático, linear e 

duro do jornalismo da primeira geração, caminha para ser transpassado por novidades que a 

tecnologia e a evolução apresentam. 

Ao mesmo tempo em que se ancoram no modelo do jornal impresso, as publicações 

para a web começam a explorar as potencialidades do novo ambiente, tais como 

links com chamadas para notícias de fatos que acontecem no período entre as 

edições; o e-mail passa a ser utilizado como uma possibilidade de comunicação 

entre jornalista e leitor ou entre os leitores, através de fóruns de debates e a 

elaboração das notícias passa a explorar os recursos oferecidos pelo hipertexto. 

(MIELNICZUK, 2003, p.34) 

 

 

Na terceira fase, o “Webjornalismo de terceira geração”. Além dos recursos da 

segunda geração é evidenciado que o jornalismo tenta agregar os recursos multimídias, como 

áudios, sons, imagens, animações, infográficos, chats e fóruns. Características que 

transformam a noticia no ambiente online como uma linguagem própria de convergência de 

mídias. Outro fator em destaque é como a notícia deixa de ser centralizada no mass media e 

começa a ser produzida e reproduzida pelo receptor. 

A convergência jornalística é um processo multidimensional que, facilitado pela 

implantação generalizada das tecnologias digitais de telecomunicações, afeta os 

âmbitos tecnológicos, empresariais, profissionais e editoriais dos meios de 

comunicação, propiciando uma integração de ferramentas, espaços, métodos de 

trabalho e linguagens anteriormente desagregadas, de forma que os jornalistas 

elaboram conteúdo que sejam distribuídos através de múltiplas plataformas, por 
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meio de linguagens próprias a cada uma delas (GARCÍA AVILÉS, SALAVERRÍA 

E MASIP, 2007, 2008). 

 

 

Na crescente linha evolutiva das pesquisas relacionadas ao jornalismo na internet, já 

existem pesquisadores que citam o início do Webjornalismo de quarta geração. Jornalismo 

que usa das bases dados na pesquisa e elaboração de discursos jornalísticos. Para Machado 

(2004, p. 5), o uso dos bancos de dados permite que a informação mantenha seu fluxo e que 

seja baseada em informações confiáveis, podendo aproximar os mass medias aos seus 

consumidores.  

Com base em Palácios (1999), o webjornalismo apresenta cinco características: 

Multimidialidade/convergência, interatividade, hipertextualidade, personalização e memória. 

Multimidialidade: segundo autor, é a união de recursos multimídias, como imagens, texto, 

som, etc. Interatividade: É a capacidade dos receptores interagirem com os mass media, por 

meio de comentários e e-mails. Hipertextualidade: Por meio dos hiperlinks o jornalismo 

online permite a conexão de textos e imagens por meio de links. Personalização: Configura-

se na existência de produtos jornalísticos que serão visualizados de acordo com o gosto do 

leitor. Memória: Uma das principais características do jornalismo online. A memória permite 

que as notícias na web sejam atualizadas a qualquer momento sem a preocupação com um 

limite físico.  

A fonte do jornalismo online é apresentada como um problema para Rodrigues (2009), 

ele apresenta três armadilhas que o jornalista pode insistir em cair. A primeira é a Reportagem 

Assistida por computador (RAC), que utiliza a internet como meio para pesquisar 

informações que contribuam para a elaboração de um texto noticioso. A segunda Rodrigues 

(2009) cita Castilho, quando elucida que o jornalista já não é mais o emissor único da 

informação, já que com um computador com acesso a internet o leitor/internauta pode 

navegar atrás de novas fontes de emissão da notícia. A terceira arapuca que um jornalista 

pode enfrentar é como ensina Rodrigues (2009) é a própria concorrência do leitor, que passa 

de consumidor a produtor de notícias. 
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7. METODOLOGIA 

 

7.1 O Futebol Como Cultura Aprendida no Brasil 

 

O futebol elemento cultural apreendido que faz parte da realidade do Brasil. É um 

valor adquirido de forma inventada, não nasceu no país, mas entranhou-se de forma repentina, 

incorporando valores e comportamentos da sociedade, ideia apresentada por (Hobsbawn, 

1997).  

O termo “tradição inventada” é usado num sentido amplo, mas nunca indefinido. 

Inclui tanto as ‘tradições’ realmente inventadas, construídas e formalmente 

institucionalizadas; quanto as que surgiram de maneira mais difícil de localizar num 

período limitado e de determinado tempo às vezes coisa de poucos anos apenas e se 

estabeleceram com enorme rapidez (HOBSBAWM, 1997, p. 9). 

 

No seu começo, o futebol foi desacreditado por alguns intelectuais do país. No início 

do século, Graciliano Ramos, autor de vidas secas, achava que o “Esporte Bretão” nascido de 

uma aristocracia europeia, introduzido no Brasil, mais especificadamente em São Paulo, por 

Charles Miller no século XIX, não passaria de uma novidade provisória, ou como citou em 

sua crônica Traços a Esmo, 1921, que futebol era “fogo de palha”. 

 
Sua noção é de que um objeto cultural de um país ou região só se adapta a outra 

cultura caso se “harmonize com a índole do povo que o vai receber, mas que o lugar 

a ocupar não esteja tomado por outro antigo, de cunho indígena. É preciso, pois, que 

vá preencher uma lacuna, como diz o chavão.” Isto significa que, para sua 

incorporação, o futebol deveria se tornar um “filho híbrido”, em outras palavras, 

deveria assumir características da cultura local. (HELAL, SOARES, LOVISOLO, 

2001, p.126) 

 

Graciliano errou em suas previsões precipitadas, sobre esse desporto. Atualmente o 

Brasil é o detentor de mais títulos mundiais da copa do mundo FIFA.  Hoje em dia é praticado 

ativamente por mais de 30 milhões 
15

de pessoas no Brasil. Exercendo uma grande importância 

na sociedade brasileira, como exemplifica Gutermam (2010, p.9), “O futebol é o maior 

fenômeno social do Brasil. Representa a identidade nacional e também consegue dar 

significado aos desejos de potência da maioria absoluta”. A relevância que se criou com ao 

exercício desse esporte se deve por alguns fatores intrínsecos na sua prática, como a 

simplicidade para a realização de um jogo, os milhões de pessoas que o praticam, os milhões 
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Disponível em: Fonte:( http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-e-o-esporte-mais-praticado-no-brasil) 

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-e-o-esporte-mais-praticado-no-brasil
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gastos em investimento e gerados pelo seu exercício, a emoção que ele transmite e as glórias 

recebidas por jogadores que o praticam. Como exclama Hilário (2007) “Ninguém nega, sem 

duvida, o lugar de destaque que o futebol ocupa no mundo contemporâneo. Nos cinco 

continentes ele mobiliza milhões de pessoas. Mais significativo, mobiliza emocionalmente 

várias centenas de indivíduos.” E como complementa Helal (2001, p.135). “Os êxitos e 

conquistas de ídolos despertam a nossa curiosidade. Suas trajetórias de vida rumo à fama e ao 

estrelato costumam ser narradas na mídia de forma mítica, conferindo uma maior 

dramaticidade às conquistas.” 

No ano de 1894, Charles Miller retornou ao Brasil, vindo da Inglaterra, trazendo em 

sua bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras para a prática de tal. Desde 

então, o esporte cresceu de maneira assustadora, também graças à parceria e cobertura da 

imprensa. 

É bem possível que o esporte moderno não existisse se os jornais e os jornalistas o 

tivessem ignorado. As noticias e as matérias dos jornalistas sobre os esportes foram 

e são elementos constitutivos do jornalismo e do esporte moderno. Jornais, rádio, 

noticiários para cinemas, televisão e o próprio cinema, com rosário de filmes que 

focalizam os esportes, os esportistas e os torcedores, forma parceiros dos esportes ao 

longo dos últimos cem anos. (HELAL, SOARES, LOVISOLO, 2001, P.77) 

 

O primeiro jogo de futebol no Brasil foi realizados em 15 de abril de 1895 entre os 

funcionários de empresas inglesas que trabalhavam em São Paulo. O jogo foi entre 

funcionários da companhia de gás e Cia. ferroviária São Paulo Railway. A empresa Railway 

trabalhava na manufatura de ferrovias e no transporte de produtos brasileiros, conforme 

explica, Guttermam (2010): 

 

Eram apenas 139 quilometro, mas tornou-se um dos empreendimentos mais 

importantes da economia brasileira na ocasião, porque serviu para escoar a produção 

de café, cujo valor na pauta de exportações do Brasil havia assumido posição 

insuperável em meados do século XIX. (GUTTERMAM, 2010, p.14) 

 

 

O primeiro time a se formar no Brasil foi o SÃO PAULO ATHLETIC
16

, fundado em 

13 de maio de 1888. No início, o futebol era praticado apenas por pessoas da elite e 

apresentava uma série de limitações e até mesmo proibições para a participação de pessoas 

afrodescendentes.  O primeiro jogador negro a desafiar o preconceito foi Carlos Alberto. 

Segundo Huber et al (2006), No ano de 1914, ele foi a campo pelo Fluminense Futebol Clube 

com o rosto coberto de pó-de-arroz. “Ele tinha medo da aristocracia da torcida tricolor rejeitá-

                                                 
16

 Fonte: ( http://futpedia.globo.com/sao-paulo-athletic). 
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lo pela cor da pele” (Huber et al,2006, p.1). Conforme Huber et al (2006),  em um dos jogos 

de Carlos Alberto, o suor fez com que a maquiagem saísse, e após a torcida adversária ver o 

acontecido, apelidou os torcedores do Fluminense como “pó-de-arroz”.  O Clube de Regata 

Vasco da Gama foi outro time que teve problemas raciais por ter jogadores negros. 

No início de sua história no futebol, o Clube de Regatas Vasco da Gama se destacou 

por aceitar negros e mulatos em seu elenco. Os jogadores, que eram operários e 

moravam nos bairros dos subúrbios do Rio, também recebiam o “bicho” (dinheiro 

por terem atuado numa partida), prática não utilizada nas outras equipes cariocas. 

Em 1923, o Vasco foi campeão carioca, disputando pela primeira vez a 1ª Divisão 

do Campeonato Carioca. (HUBER et al, 2006,p.1) 

 

Essa participação de pessoas não brancas no futebol causava desgosto a elite branca 

brasileira, como explica Rodrigues (2003, p.126) “O rapaz de boa família, o estudante, o 

branco, tinha de competir, em igualdade de condições, com o pé-rapado, quase analfabeto, o 

mulato e o preto para ver quem jogava melhor”. Motivo dessa represália era o que a condição 

de igualdade que o futebol colocava negros e brancos, Como afirma Mattos (1997), apud 

Soares, (2001, p.104). 

[..]um processo de segregação explicita, no primeiro plano de sua narrativa, sem 

apresentar nenhum novo indicio: a AMEA
17

 teria exigido que o Vasco retirasse os 

jogadores negros do time: depois atenua sua afirmação. Dizendo que  a AMEA “não 

proibiu que os negros fossem escalados nos times, mas criou uma série de regras a 

serem obedecidas pelos clubes”. Entre tais regras figurava a de que os times só 

poderiam ser formados por trabalhadores que não exercessem funções subalternas e 

por estudantes. [..] (MATTOS, 1997,p. 87 apud  SOARES,2001,p.104). 

 

Após transformações sociais do futebol, e da popularização do esporte, O Brasil teve a 

missão de realizar a Copa do Mundo de 1950, sendo que a seleção brasileira perdeu o título, 

em pleno Maracanã, para a seleção Uruguaia (Uruguai 2 x Brasil 1). Também chamado de 

“Maracanazo”. 

Dia 16 de julho de 1950, 15h, Estádio do Maracanã. Brasil e Uruguai se enfrentam 

pela última partida da Copa do Mundo. Com o empate o Brasil se consagra 

campeão. Aproximadamente 200 mil pessoas estão presentes. O primeiro tempo 

passa sem gols. Logo no começo do segundo, Friaça abre o placar para o Brasil e a 

multidão vai ao delírio; minutos depois Schiaffino empata para o Uruguai e a 

multidão vai ao silêncio; pouco depois Ghiggia vira o jogo e a multidão vai ao 

desespero. Com o apito final do juiz e o Uruguai campeão do mundo, a multidão vai 

às lágrimas. Começa aí um dos maiores “traumas” nacionais da história (TORRES, 

2008, p.127). 

 

A Copa foi à primeira concretizada após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, único 

país a se candidatar para ser sede do evento, pois os países europeus não tinham condições 

nem interesse em sediar a competição. A importância do evento era tamanha que 
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especialmente para a competição, foi construído o estádio Maracanã. Estima-se que para a 

final contra o Uruguai, o estádio tenha recebido perto de 200 mil torcedores o que 

representava aproximadamente 10% da população da cidade do Rio de Janeiro. 

O evento movimentou os meios de comunicação em sua cobertura, como o Jornal dos 

Sports (possuía periodicidade diária) publicado no Rio de Janeiro; Esporte Ilustrado 

(publicado também na então capital, chegava às bancas toda quinta-feira) e Mundo (saía às 

sextas-feiras, em São Paulo.) e também movimentou imprensa radiofônica, exemplo as rádio 

Nacional e a Rádio Sarandí (de Montevidéu). Para a imprensa a seleção brasileira era favorita 

e o clima era de vitória. “O já ganhou instalara-se na alma do povo. E não queríamos uma 

vitória apertada. O escore pequeno seria humilhante para nosso orgulho. Queríamos a goleada 

faraônica” (RODRIGUES, 1966). A confiança era tanta, que após a derrota da seleção, meios 

de comunicação não vincularam a vitória do time uruguaio, no dia posterior. Como Explica 

Gilardi  

“No dia 17 de julho, o Jornal dos Sports não circulou. Há uma lenda que diz que 

muitos jornais não circularam nesse dia porque já estariam prontos para serem 

rodados com todas as matérias sobre a vitória brasileira e, com a vitória celeste, não 

teriam tido tempo para reeditá-los”. (2008,p.131) 

 

E os jornais que acabaram vinculando informações, usavam termos demonstrando 

imensa tristeza pelo fato acontecido. 

O melhor é nos esquecermos da tragédia que se abateu sobre o futebol do Brasil. (...) 

Os terríveis pesadelos, quem não os deseja esquecer? (...) Como igualmente não 

queremos mais lembrar do que se passou no Maracanã. Foi um sonho mau que 

atormentou nosso espírito” (Mundo Esportivo, 21 de julho de 1950 apud GILARDI, 

2008.p132) 

 

A Copa do mundo de 50 transformou o futebol de alguma maneira. Além de a seleção 

nunca mais ter usado o uniforme branco, Gilardi (2008, p.136) “muitos acreditam que foi no 

momento da derrota para o Uruguai que o Brasil começou a ganhar os campeonatos mundiais 

de 58, 62 e 70”. A imprensa de maneira parcial em favor da vitória do Brasil na época pode 

ter sofrido influências mercadológicas, para assim dar tanta ênfase ao título da seleção. 

Poderíamos explicar o comportamento otimista da imprensa, antes do jogo, e 

conformista depois, pelo lado comercial. Estatísticas indicam que os jornais cariocas 

vendem mais em dias seguintes a vitórias do Flamengo, por exemplo. Na Copa de 

50, então, é possível que, se às vésperas um determinado jornal assumisse uma 

postura pessimista ou até mesmo neutra (que já seria pessimista com relação ao 

clima do momento), vendesse menos. E é provável que, se estampasse na capa, 

depois do jogo, manchetes com referências diretas à vitória do Uruguai, sem colocar 

alguma coisa que confortasse o leitor, ele também perdesse vendas. (TORRES, 

2008, p.136). 
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As vias, de fato, da realização de uma nova Copa do Mundo, a Copa do Mundo 2014, 

o Brasil passa por mudanças, sociais e de infraestrutura. Estima-se que o país gaste bilhões 

para se adequar a normas elaboradas pela FIFA. A mídia de forma geral tem uma função 

social, na cobertura de campeonatos, jogos e copas por serem elas de grande apelo mundial. 

O papel da Imprensa como definidor da situação e mediador da espetacularização 

dos eventos esportivos durante os torneios vem sendo cada vez mais estudado pelos 

pesquisadores das áreas humanas e é fundamental para compreendermos como 

competições esportivas entre Nações, principalmente os Jogos Olímpicos e as Copas 

do Mundo tornaram-se espetáculos indiscutivelmente globalizados e universais 

(CABO, 2008, p. 2). 

 

A segunda Copa, já movimenta os meios de comunicação de forma em geral, gerados 

por assessorias institucionais governamentais e por mass medias jornalísticos com um contra-

discurso institucional. Contudo, deve-se ter um cuidado ao retratar fatos e acontecimentos, 

sobre esse evento que vai movimentar e talvez gerar subsídios para o Brasil. O Jornalista tem 

o papel e obrigação de relatar os fatos com exatidão e interpretá-los com honestidade como 

afirma Correia (2008). “Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes com interesses 

atendíveis no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem clara aos olhos do 

público”. 
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7.2.  Portal Institucional do Governo Federal 

 

 

No dia 14 de janeiro de 2010 o então presidente Luís Inácio ‘‘LULA’’ da Silva, 

instituiu o Comitê Gestor da Copa do Mundo (CGCOPA) FIFA (Federação Internacional De 

Futebol Associado) 2014 com a missão de, segundo o artigo terceiro do  decreto de 14 de 

janeiro de 2010 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/dnn/dnn12391.htm): 

 I - instituir o Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do 

Mundo FIFA 2014; (Incluído pelo Decreto de 26.7.2011) 

 II - estabelecer metas e monitorar os resultados de implementação e execução do Plano a que se 

refere o inciso I; (Incluído pelo Decreto de 26.7.2011) 

 III - discriminar as ações do Orçamento Geral da União vinculadas às atividades governamentais 

relacionadas à Copa do Mundo FIFA 2014; (Incluído pelo Decreto de 26.7.2011) 

 IV - coordenar e aprovar as atividades governamentais referentes à Copa do Mundo FIFA 2014 

desenvolvidas por órgãos e entidades da administração federal direta e indireta ou financiadas 

com recursos da União, inclusive mediante patrocínio, incentivos fiscais, subsídios, subvenções 

e operações de crédito; e (Incluído pelo Decreto de 26.7.2011) 

 V - acompanhar a execução das atividades de que trata o inciso IV. (Incluído pelo Decreto de 

26.7.2011) 

Em 26 de julho de 2011, o Decreto de 14 de Janeiro de 2010 é atualizado, este 

assinado pela presidenta Dilma Rousseff. Dentro do CGCOPA, existe um Grupo de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2014-01-1-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2014-01-1-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Dnn/Dnn12391.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Dnn/Dnn12391.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Dsn/Dsn13087.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Dsn/Dsn13087.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Dsn/Dsn13087.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Dsn/Dsn13087.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Dsn/Dsn13087.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Dsn/Dsn13087.htm#art1
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Executivos da Copa chamado (GECOPA). Ele é composto por seis ministérios, a Casa Civil 

da Presidência da República e a Secretaria de Aviação Civil. O GECOPA tem o objetivo 

ordenar, realizar ações, propor metas e monitorar os resultados do Plano Estratégico Integrado 

para a Copa 2014. Com intuito de ser um ponto de divulgação e esclarecimento sobre as 

decisões do Grupo Executivo da Copa, andamento das obras e representação em números do 

que a realização de um evento como a Copa do Mundo poderá agregar ao país sede Brasil, eis 

que surge o Portal Copa do Mundo (http://www.copa2014.gov.br/pt-br). Site oficioso do 

Governo Federal. O site é formulado nas cores da bandeira brasileira, verde, amarelo, azul. 

Ele está dividido em abas principais, que apresentam a história das Copas do Mundo no 

Brasil, Balanço da Copa, onde periodicamente, o Governo Federal divulga balanços das ações 

executadas, Biblioteca no qual Conjunto de leis e documentos relativos à realização do evento 

estão disponíveis. Câmaras Temáticas com objetivo de apresentar o legado que a Copa poderá 

deixar para o país. Ciclos de planejamento que mostra o caminho que o Brasil percorreu para 

ser sede, Estrutura de Governança onde a estrutura montada para garantir a funcionamento 

eficiente de todas as ações previstas para o Mundial de 2014 é apresentada. Grandes Números 

no qual algumas estão as projeções de investimento e da repercussão da realização do evento, 

Mapa de Oportunidades que apresenta pesquisa realizada pelo Sebrae, onde levantou 930 

possibilidades de investimento para empreendedores nas 12 cidades-sede, Matriz de 

Responsabilidades, documento que estabelece compromissos de estados e municípios com 

ações referentes à Copa de 2014, Resoluções do Gecopa, Íntegras de documentos produzidos 

pelo Grupo Executivo da Copa do Mundo da FIFA 2014, Transparência onde exclama o 

objetivo do Portal da Copa. O site também conta com galeria de imagens, seção onde histórias 

curiosas sobre os mundiais já realizados são contadas, contato onde a imprensa e publico em 

geral pode tirar dúvidas, fazer sugestões, registrar críticas ou propor contribuições, além da 

parte que será analisada e observada a aba Notícia. 

A seção Notícia do site em questão é abastecida com frequência segundo primeira 

observações, suas noticias são de responsabilidade de órgãos do Governo Federal como 

discurso institucional.  

  

http://www.copa2014.gov.br/pt-br
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7.3. Novo Portal Institucional do Governo Federal 

 

 

 

 

O Portal da Copa (www.copa2014.gov.br), site do governo federal que apresenta 

informações relacionadas ao Mundial de 2014, passou por modificações no meados de maio 

de 2013. A modificação de layout apresentou um novo conjunto de cores, uma nova maneira 

de navegar no site, com abas laterais e superiores e um novo logo com a escrita “Brasil 2014 

A PÁTRIA DE CHUTEIAS”. 

O site ganhou novas seções e áreas, algumas com novidades como a seção Copa das 

Confederações que apresenta resultados, tabelas interativas e informações sobre as equipes 

que participaram e outros que são apresentadas como algo novo, apresenta mesmo conteúdo, 

como o site antigo, exemplo da área torcedor que apresenta curiosidades sobre as Copas. Uma 

das novidades em matéria de tecnologia são os Widgets que qualquer internauta que possuí 

um site ou blog pode usar para apresentar a contagem regressiva e as últimas notícias no seu 

próprio portal. A percepção que se tem ao analisar o site antigo e o novo é que ambos 

possuem os mesmo documentos, notícias e conteúdos de uma maneira “layoutada” diferente, 

mais moderna e aparentemente mais ágil.  

Uma das áreas mais importante do site é a aba “IMPRENSA” onde após um cadastro 

que dura 24 horas você pode ter acesso a pautas, informações relativas a centro de operações 

da mídia, perguntas e respostas (Antes da viagem: clique aqui para consultar a FAQ com 

informações sobre vistos, vacinas e companhias aéreas), (No Brasil: clique aqui para consultar 

a FAQ com informações sobre regras de bagagens, telefonia, licença para dirigir e 

http://www.copa2014.gov.br/
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atendimento de saúde), e principalmente o contato com as AI que retroalimentam o portal, 

como Ministério do Esporte (imprensa@esporte.gov.br), Secretaria de Comunicação Social 

da Presidência da República (nacional.imprensa@presidencia.gov.br), Ministério do Turismo 

(imprensa@turismo.gov.br) e Embratur (ascom@embratur.gov.br). 

 

7.4 Portal18 UOL editoria Copa do Mundo 

 

 

 

 De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil apresenta atualmente uma população de 

190.755.799 habitantes. Essa quantidade faz do país a quinta nação mais populosa do planeta, 

ficando atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia, respectivamente. Dessa 

população, 79,9 milhões de pessoas tem acesso a internet, conforme pesquisa realizada no 

final do ano de 2011 pela empresa Ibope NetRatings. Dados comprovam que a mídia online 

pode atingir milhões de pessoas tornando-a um meio de comunicação de massa. 

                                                 
18

 Um portal é um site na internet que funciona como centro aglomerador e distribuidor de conteúdo para uma 

série de outros sites ou subsites dentro, e também fora, do domínio ou subdomínio da empresa gestora do portal. 
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Os Portais podem ser comparados com as redes de televisão abertas, pois também 

conseguem reunir milhões de usuários conectados no mesmo endereço e com o 

diferencial de interatividade, ou seja, nenhuma outra mídia consegue tamanha proeza. 

Com essa característica, os Portais acabaram assumindo o comportamento de uma 

mídia de massa (TEIXEIRA, 2002, p. 18). 

 

 

O Portal UOL que está no ar há mais de 15 anos, já foi detentor de diversos prêmios 

como Info Exame 1997 - melhor site, Marketing Best 2000, Esso 2002 - Melhor Contribuição 

à Imprensa - Controle Público, Cool Awards 2003 – Melhor Portal, Trusted Brands - Revista 

Seleções 2004 - Marca de maior confiança, Prêmio SAE Brasil de Jornalismo 2011 - 

Categoria: Internet, entre outros. Na editoria UOL Copa do Mundo 2014, criada para fazer a 

cobertura online da competição à página está dividida em Últimas, onde está localizada as 

noticias mais recentes sobre a Copa do Mundo, Eliminatórias que fala sobre todas as seleções 

que jogam as classificatórias para a competição, Cidades-Sede, Seleção Brasileira, Tabela da 

Copa e Ingressos. No site, na seção “Últimas” são postadas noticias de cunho jornalístico que 

relatam o andamento e a preparação do grande evento. 

 

 

8. NATUREZA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é considerada de natureza qualitativa, analítico-exploratória e 

contextualizada, operando essencialmente sob a interpretação do pesquisador a cerca dos fatos 

enquadrados metodologicamente, analisados a partir de uma revisão teórico-conceitual. 

Define-se como qualitativa, pois é caracterizada pela interpretação dos dados, considerando 

que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. 

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 

pesquisa qualitativa. Não requer necessariamente o uso de métodos e técnicas estatísticas.  

Ao analisar os ambientes naturais do site jornalístico UOL 

(http://copadomundo.uol.com.br/noticias) e no site institucional 

(http://www.copa2014.gov.br/), o presente trabalho visa revelar como os discursos políticos 

institucionais e os discursos políticos não institucionais se apresentam na cobertura de um 

evento como a Copa do Mundo. Tendo em conta que o ambiente online é a fonte natural de 

pesquisa e o pesquisador atua como cerne norteador das interpretações. Descrevendo e dando 

enfoque indutivo aos resultados.  

http://copadomundo.uol.com.br/noticias
http://www.copa2014.gov.br/
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Portanto, define-se este trabalho também como uma pesquisa de caráter analítica 

exploratória, quando se trata de explorar um assunto pouco abordado que beira o ineditismo, 

tornando-o sua problemática de cunho familiar, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses (Gil, 2010, p.26). Entende-se que os arranjos sociohistóricos, oriundos das 

formações sociais, são resultado da formatação de um conhecimento, de modo que, com seu 

aprofundamento, chega-se a um contexto de relevância sociocultural, que colabora, por sua 

vez, com a melhora da sociedade como um todo. Contextualizar uma pesquisa: 

 

permite ter uma visão abrangente e, ao mesmo tempo, particular, salienta e situa o 

contexto específico como articulador dos outros contextos no problema de pesquisa. 

Ela fornece os aspectos históricos, culturais, éticos, sociais e políticos da pesquisa, 

evitando que fique reduzida a um exercício abstrato ou a um jogo repetitivo de 

palavras solenes, sem vínculos com a realidade da região, do país ou do mundo. 

(Maldonado, 2006, p.274) 

 

 

 Portanto, esta pesquisa define-se como contextualizada, que leva em conta um 

processo de reflexão e aprofundamento, a partir de procedimentos metodológicos adequados, 

que promovam uma crítica metodológica relevante, a partir da observação do recorte social de 

um segmento da realidade social. Assim, esta pesquisa é também uma pesquisa empírica, pois 

se organiza a partir de “um recurso metodológico indispensável para a realização de 

investigações que gerem propostas, estratégias, políticas e saberes teóricos consistentes para a 

transformação das condições e dos modos de produção midiáticos” (Maldonado, 2006, 

p.278). 

 É a partir de um conhecimento sensível adquirido pela prática, que diversas 

perspectivas da vida cotidiana podem se tornar um complexo de estruturas, pensado como um 

campo de produção e de contrapontos, que enriquecem as concepções e as teorizações na 

sociedade. Neste sentido, o uso das tecnologias tem um lugar privilegiado na pesquisa, pois 

merece destaque na medida em que transforma a vida em sociedade, articulando bens 

simbólicos, estabelecendo culturas e estilos de vida, com significativa expressão, em termos 

de celeridade, intensidade, compartilhamento e apropriação. Contudo, a Internet ainda pode 

ser entendida como um meio restrito, pois é preciso ter certas condições de acesso a ela, para 

usufruir de seus usos, definidos a partir de propriedades ainda muito específicas e, por vezes, 

não muito democratizadas. 

 Mesmo assim, esta pesquisa aproveita as potencialidades produtivas da internet e se 

propõe a uma análise, a partir de um objeto empírico, por meio de uma experimentação 
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inédita, que tem por finalidade propor “novas formulações na concepção, no planejamento, na 

formulação, na caminhada, no aprofundamento, dos próprios desafios operativos e conceituais 

que aparecem na pesquisa” (Maldonado, 2006, p.287). Ao mesmo tempo, esta também é uma 

pesquisa teórica, pois explora o aprofundamento e a compreensão de ideias, conceitos, 

argumentos e proposições, a fim de fundamentar minimamente uma nova proposta. Sua 

dimensão teórica tem como base a experiência humana, organizada em saberes, o que coloca 

esta pesquisa em um nível científico. 

 

8.1 Técnica da Pesquisa 

 

A organização do trabalho obedece à seguinte disposição das ideias baseadas numa 

análise bibliográfica, de discurso e descritiva: no primeiro momento, apresentamos os portais 

a serem analisados na íntegra e em seguida traremos os conceitos fundamentais de Política, 

Assessoria de Imprensa, jornalismo online, discurso, informação e comunicação e relataremos 

a história de como o futebol tornou-se cultura apreendida no Brasil. Ao mesmo tempo em que 

desenvolveremos o procedimento de Análise de Discurso. Finalizamos o estudo com as 

nossas considerações finais. 

Os dois objetos empíricos usados na confecção do trabalho serão o site institucional do 

Governo Federal (www.copa2014.gov.br/pt-br/noticias), relacionado à copa do mundo 2014. 

O segundo será o da editoria copa do mundo no site jornalístico 

(www.copadomundo.uol.com.br). 

Os dois portais foram observados do mês de janeiro ao mês de novembro de 2013. 

Foram elencadas quatro notícias de cada site, totalizando oito. Em geral foram escolhidas 

notícias que abordassem a mesma temática e que apresentassem assuntos de relevância e 

grande repercussão como a abertura da Copa das Confederações, a mudança do itinerários de 

aviões durante o evento, a inauguração do estádio sede da copa e como a imagem do país está 

sendo retratada perante os outros países.  As categorias elencadas para melhor compreender as 

intencionalidades de cada site foram o estudo do texto, das imagens quando neles aparecem, a 

acessibilidade e interação, afinal a internet permite que ambos os sites usem de recursos 

multimídias do jornalismo online e permitam que os internautas comentem cada publicação. 

Partindo da premissa que Análise de Discurso não está diretamente ligada à interpretação, 

trabalhando suas balizes e estruturas, como parte do processo de significação entendemos que não há 

verdade oculta por trás do texto. Há sim, possibilidades de interpretação de discursos midiáticos que 

através de investigações, o observador será capaz de compreender. Por isso, a linguagem deve ser 

http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticias
http://www.copadomundo.uol.com.br/
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analisada para melhor compreensão da informação.  Para a execução das análises foram elencadas 

palavras consideradas discursivamente importantes para a produção do sentido. Além disso, 

foram buscadas referências bibliográficas na qual ajudem caracterizar o significado do 

Discurso de uma Assessoria de Imprensa para compreender e melhor julgar os critérios 

utilizados pelo site governamental.  E quais premissas de Assessoria de Institucional são 

usadas no site do Governo Federal. 

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja 

exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios 

pode ser definida como pesquisas bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem 

como aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema, 

também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes 

bibliográficas.  (GIL, 2010, p44). 

 

 

Com isso, o trabalho de uma Assessoria Institucional de cunho politica é de extrema 

importância principalmente diante de um grande evento que é a realização de uma Copa do 

Mundo. Os meandros do de um site institucional e suas intenções assim como os do Portal 

UOL devem ser seriamente analisados para resultar numa qualificação descritiva de discursos 

midiáticos assim como discursivas. 

 

8.3 Percurso Metodológico 

 

Para execução do trabalho foram elencados dois sites, um com teor jornalístico de 

comunicação. O site Uol copa do mundo (http://copadomundo.uol.com.br) que apresenta 

noticias relacionadas ao jornalismo online e o site Portal da Copa 

(http://www.copa2014.gov.br), site do governo federal sobre a copa do mundo Fifa. Após 

observação dos sites, foram analisadas pesquisas publicadas nos principais sites de análises 

jornalísticas. São eles: Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação (Compós), Intercom - Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 

Federação Nacional de Jornalismo (Fenaj), BOCC - Biblioteca On-line de Ciências da 

Comunicação. Também foi examinado o sobre o Laboratório de Pesquisa em Comunicação 

(Lapec) do Centro Universitário Franciscano (Unifra). A apreciação de trabalhos iniciou a 

partir do ano de 2006, data em que os primeiros Trabalhos Finais de Graduação (TFG) em 

Comunicação Social Jornalismo foram apresentados na instituição. Nas diversas buscas nos 

http://www.copa2014.gov.br/
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sites relacionados à comunicação social no Brasil, não foram encontrados trabalhos que 

relacionavam Copa do Mundo, assessoria de imprensa e jornalismo online. 

Por meio da construção do referencial bibliográfico, a partir das palavras chaves 

elencadas para a pesquisa, como: discurso midiático, informação, ciberespaço, assessoria de 

imprensa e jornalismo online, foram organizados os capítulos para que a compreensão de 

conceitos teóricos, com autores como Wolf (2005), Prado org. (2009), Verón, (2004), Fausto 

Neto (2010), Rocha (2005), Bourdieu, (1989), EID (2003), Kopplin e Ferraretto, (2001), 

Duarte e Carvalho (2011), Mielniczuck, (2003), Palácios (1999), Traquina (2005), Guttermam 

(2010), Helal e Soares e Lovisolo (2001), Cabo (2008) e Levy (1993). 

Após embasamento teórico, foram estruturadas as categorias de análise, que se 

baseiam em compreensão da informação, do discurso, de como estão posicionados os 

referidos sites, qual a intencionalidade das imagens e como as ferramentas multimídias do 

jornalismo online se apresentam nos textos. Assim, foi possibilitada a compreensão teórica e 

metodológica da pesquisa, de modo que o passo seguinte foi à realização das análises, através 

de uma amostra de notícias dos sites escolhidos, para entender o que é um discurso, como é 

feita a comunicação, como uma mensagem lançada na internet pode atingir milhões de 

pessoas, como é feito um serviço de uma AI e de uma AI política. 
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9. RESULTADO E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

9.1 Categorias de pesquisa 

 

 Pensando os entrelaçamentos entre comunicação, mídia, política, ideologia, esporte e 

discurso no on-line, foram escolhidos as seguintes categorias de análise, a partir de revisão 

bibliográfica e observação do pesquisador. 

 

 Texto – A respectiva categoria de análise baseia seus estudos em referenciais teóricos 

que auxiliam o pesquisador a compreender, entender, e apreender qual a 

intencionalidade discursiva de cada site. Podemos inferir, com autores de obras de 

discurso, jornalismo, política, assessoria e jornalismo online. Como as práticas de 

assessoria de imprensa de Wolf (2005), Kopplin e Ferraretto, (2001), de assessoria 

politica de EID (2003), as noções de política de Bobbio (2002), a comunicação, sua 

influência no receptor, seus contratos de leitura e filtragem de informações de Verón, 

(2004), Fausto Neto (2010), o sentido da comunicação e discurso com as ideias de  

Prado org. (2009), Rocha (2005), Bourdieu, (1989), Baumam (2001). 

 

 Interatividade – Coadunam-se com as reflexões de Cibercultura de Levy (1999), as 

noções de comunicação online, de web jornalismo segundo Harvey (2001), Dalmonte 

(2009), Canavilhas (2001), Jenkins (2009), Mielniczuck, (2003) e Palácios (1999), 

para entender como é feita a comunicação no ciberespaço e como o jornalismo online 

usa desse mecanismo para difundir noticias e criar uma própria linguagem jornalística, 

baseada em fundamentos entre a união da tecnológica com a comunicação de massa. 
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9.2 ANÁLISES 

 

9.3 Abertura da Copa das Confederações 2013 

Notícia 1: Portal da Copa
19

 

Título: Dilma e Blatter abrem oficialmente a Copa das Confederações. Brasil sai na frente 

Autor: Portal da Copa 

Fonte: http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/dilma-e-blatter-abrem-oficialmente-a-copa-

das-confederacoes-brasil-sai-na-frente 

 

I. Elementos de Denotação 

 Em relação aos elementos de primeira ordem observados na figura destacada do site 

escolhidos, observa-se o pouco uso de fotografias jornalísticas, já que as imagens são restritas, 

sendo utilizados apenas alguns ícones simbólicos justapostos de forma organizada. Em se 

tratando da condição textual, observa-se a construção de uma notícia, com recursos textuais 

utilizados como título, linha de apoio, lide e documentação. 

 

II. Elementos de Conotação 

Sobre os elementos de segunda ordem relativos à condição imagética observados na 

figura selecionada, salienta-se a disposição de uma logomarca posicionada à esquerda da 

imagem, layoutada nas cores da bandeira do Brasil e com o slogan “Pátria de chuteiras”, 

referencia óbvio a cultura futebolística do país. E também que identifica o portal e faz menção 

ao acontecimento da Copa 2014, conferindo ao próprio portal certa legitimidade e identidade, 

a partir da alusão ao emblema da bandeira. Observa-se ainda a falta de uso de fotografias, já 

que se trata de um site de caráter institucional, que retroalimenta a comunicação com a 

imprensa e a sociedade, e, para tanto, poderia dispor de mais imagens que contemplassem as 

personalidades e autoridades políticas, esportivas, e outros responsáveis pelos 

desencadeamentos da Copa em 2014. Esta notícia, quando acessada online, não dispõe de 

recursos para interatividade, que permitem o feedback sobre as notícias postadas, por parte 

dos leitores, e, sua acessibilidade fica comprometida, na medida em que se torna difícil 

mensurar os números de acesso ou identificar qualquer pessoa que, por ventura, possa ler a 

própria notícia. 
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 Ver anexo 1 
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Em relação ao texto, trata-se simplesmente do remarque sobre do comparecimento de 

representantes políticos como o presidente da FIFA Joseph Blatter e a presidente Dilma 

Housseff, no evento, de modo que o texto não abre margem para qualquer comentário, não 

apresenta entrevistas presenciais, no caso ele relata declarações da presidente e do 

representante da FIFA feitas no estádio. O evento que a assessoria apresenta em sua noticia é 

abertura de uma Copa das Confederações, situação de grande apelo midiático. A partir dessa 

reflexão, podemos dizer que a assessoria de imprensa jornalística da instituição demonstra um 

agendamento da presença de uma grande representação política de um país diante uma 

massiva da imprensa. A representação pouco detalhada do texto e de como foi a abertura dos 

jogos e a repercussão perante a sociedade que foi negativa na ocasião, com vaias durante o 

discurso das autoridades, demonstra uma filtragem das informações como apresenta Wolf 

(2005), a pouca informação para não prejudicar a imagem da presidenta deixa clara a posição 

de assessoria em criar uma imagem positiva do assessorado como afirma Duarte (2011). 

Contudo, Kopplin e Ferraretto (2001) afirma que o papel da AI não é simplesmente agenciar a 

imagem de um assessorado. Eid (2003) e Caldas (in: Duarte [org], 2011) demonstram que é 

necessário criar e consolidar a imagem de um assessorado. Um meio de comunicação como 

um site pode sim pautar e ajudar a mídia em geral no seu trabalho, com isso criando um 

vínculo de confiança entre ambos.. A assinatura da notícia é apresentada pelo Portal da Copa, 

o que demonstra a fidedignidade do site como representante do governo federal. 

O titulo da notícia “Dilma e Blatter abrem oficialmente a Copa das Confederações. 

Brasil sai na frente”, apresenta na palavra “abrem” o sentido conotativo de iniciar o 

campeonato, a linha de apoio “Presidente da FIFA agradeceu ao governo brasileiro e saudou 

os fãs de futebol brasileiros antes do jogo entre Brasil e Japão. Com a bola rolando, Neymar 

abre o placar aos 3 minutos” apresenta maiores informações. Ao relatar que o presidente da 

FIFA “agradeceu” ao Brasil e “saudou” os “fãs de futebol” demonstra um discurso político de 

cumplicidade entre a entidade Desportiva e o País realizador da copa e, também a 

demonstração de criar um relacionamento entre a população e os representantes da copa como 

que o texto tenta exprimir num discurso de fidelização e contratos de leitura (FAUSTO 

NETO, 2007) Ainda na linha de apoio, o texto cita um gol marcado pelo jogador Neymar que 

é reconhecidamente um símbolo de sucesso no futebol, numa clara tentativa de aproximar e 

deixar curioso o leitor da matéria Helal (2001) 

  



57 

 

Notícia 1: Site UOL
20

 

Título: Torcida vaia e constrange Dilma na abertura da Copa das Confederações 

Autor: Gustavo Franceschini, Luiz Paulo Montes, Paulo Passos e Ricardo Perrone 

Fonte: http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/15/dilma-e-muito-vaiada-na-

abertura-e-blatter-da-bronca-na-torcida.htm 

 

I. Elementos de Denotação 

 

 Os elementos de primeira ordem observados demonstram o uso de recursos textuais, 

multimídias e fotográficos. A fotografia principal da reportagem elucida o evento descrito no 

texto. Na fotografia é destaque a presença de representantes políticos tanto da FIFA quanto do 

Governo Federal. Apresentando a condição textual, observa-se a construção de uma notícia, 

com recursos textuais utilizados como título, lide, subtítulos e documentação e também 

recursos multimídias como hipertextualidade, vídeos, fotografias, galerias de foto. 

 

 

II. Elementos de Conotação 

 

 A partir da imagem, os elementos de segunda ordem na notícia apresentam a 

presidente Dilma Rousseff, o que representa a sua própria centralidade no poder enquanto 

autoridade política máxima do Governo Federal. Ao lado esquerdo da foto, encontra-se o 

principal representante da FIFA Joseph Blatter. Neste sentido, a FIFA representa a instituição 

que profissionalizou, comercializou e industrializou o próprio futebol no mundo, de modo que 

tais verbos preconizam as principais ações de uma sociedade capitalista e funcionam como 

base para articulação da economia política de qualquer país no século 21.  

 Em nível de texto, a começar pelo título, observamos palavras chaves, como “vaia” e 

“constrangimento”, que posteriormente são retomadas durante o texto, mas desde já 

expressam o descontentamento, uma possível perda de credibilidade na desconstrução da 

imagem da presidenta e, consequente da sua própria estrutura de governo, relativo ainda ao 

seu próprio partido. Em contraponto, na sequência do texto, duas expressões fazem destaque: 

“Fair Play
21

” e “atropelando as vais” no sentido de retomada do discurso ou uma possível 

indiferença à reação do público. Na sequência do texto da notícia, o redator organiza um 

“gancho” que vincula a imagem da atual presidente ao antigo, Luís Inácio “Lula” da Silva, 
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 Ver anexo 2 
21

 Tradução para jogo limpo.  
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que é reconhecido como um grande líder carismático para o país, na medida em que sua 

história é contada como “o metalúrgico semianalfabeto que virou presidente da república”. É 

possível depreender ainda, que a figura de Dilma Roussef só é articulada a partir do ex-

presidente Lula. A síntese da notícia traz palavras como “desafeto” e “manifestações”, que 

traduzem possibilidades de significados intrínsecos às recentes manifestações. 

 

9.4 Repercussão Turística 

Notícia 2: Portal da Copa  

Título: Presidenta lança nova campanha de promoção turística do Brasil 

Autor: Embratur 

Fonte:http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/presidenta-lanca-nova-campanha-de-

promocao-turistica-do-brasil) 

 

I. Elementos de Denotação 

 

 Em relação aos elementos de primeira ordem observados na pagina elencada do site, 

observa-se o não uso de fotografias, já que as imagens que aparecem são restritas a logos e 

ícones para materiais de divulgação. Em se tratando da condição textual, observa-se a 

construção de uma notícia, com recursos textuais utilizados como título, linha de apoio, 

intertítulo, lide e documentação.  

 

 

II. Elementos de Conotação 

 

Sobre os elementos de segunda ordem relativos à apresentação de imagem observados 

na figura selecionada, destaca-se a apresentação de uma logo posicionada à esquerda da 

pagina, montada nas cores da bandeira do Brasil e com o slogan “Pátria de chuteiras”, em 

referência a cultura futebolística do país. E também que identifica o portal e faz menção ao 

acontecimento da Copa 2014, conferindo ao site certa legitimidade e identidade, a partir da 

referência ao emblema da bandeira. Observa-se ainda a falta de uso de fotografias, já que se 

trata de um site de caráter institucional, que pauta a comunicação com a imprensa e a 

sociedade, e, com isso, poderia dispor de imagens que apresentassem a campanha exaltada no 

texto. A presente notícia, quando acessada online, não dispõe de recursos para interatividade, 

http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/presidenta-lanca-nova-campanha-de-promocao-turistica-do-brasil
http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/presidenta-lanca-nova-campanha-de-promocao-turistica-do-brasil
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que permitem aos leitores comentar as notícias ou que demonstrem o alcance da matéria 

postada.  

Em relação ao texto, trata-se da prévia de lançamento de uma campanha publicitária 

de mobilização com o intuito de personificar e qualificar a imagem do Brasil em 100 países. 

A matéria que é do dia 24/07/2012, ressalta que o lançamento da campanha estaria previsto 

para o dia 25/07/2012. Apesar de o texto citar nomes oficiais como o da presidenta da 

República, Dilma Rousseff, do presidente da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), 

Flávio Dino, além do ministro do Turismo, Gastão Vieira. A única entrevista oficial que 

acrescenta noticias sobre os acontecimentos do evento é do presidente da Embratur, Flávio 

Dino. De modo que o texto não abre margem para qualquer contraponto ou acréscimo de 

informações. O evento que a assessoria notifica envolve o lançamento de uma grande 

campanha, exemplificada pelo número de 100 países que englobam o objetivo de divulgação 

do Brasil. A partir dessa reflexão, podemos dizer que a assessoria de imprensa jornalística da 

instituição demonstra uma função de Gatekeeper , quando assume uma função de separar 

quais partes da campanha vão ser promovidas pela noticia e quais não serão demonstradas. 

O título do texto da matéria “Presidenta lança nova campanha de promoção turística 

do Brasil” apresenta no verbo “lançar” um discurso político de que a presidente está engajada 

num processo de melhorar a imagem do Brasil, o complemento “promoção turística do 

Brasil” enfatiza o trabalho do Instituto Brasileiro de Turismo que assina a matéria em questão. 

O uso de matérias reproduzidas por outros órgãos governamentais demonstram a reprodução 

in loco de matérias de assessoria. A representação pouco detalhada no texto de valores de 

campanha, de quantos dias texto e de como foi a abertura dos jogos e a repercussão perante a 

sociedade que foi negativa na ocasião, com vaias durante o discurso das autoridades, 

demonstra uma filtragem das informações como apresenta Wolf (2005), a pouca informação 

para não prejudicar a imagem da presidenta deixa clara a posição de assessoria em criar uma 

imagem positiva do assessorado como afirma Duarte (2011). Contudo, Kopplin e Ferraretto 

(2001) afirma que o papel da AI não é simplesmente agenciar a imagem de um assessorado. 

Eid (2003) e Caldas (in: Duarte [org], 2011) demonstram que é necessário criar e consolidar a 

imagem de um assessorado. Um meio de comunicação como um site pode sim pautar e ajudar 

a mídia em geral no seu trabalho, com isso criando um vínculo de confiança entre ambos.. A 

assinatura da notícia é apresentada pelo Portal da Copa, o que demonstra a fidedignidade do 

site como representante do governo federal.  De recursos multimídias o site apresenta somente 

Tags. 
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Notícia 2: Site UOL
22

 

Título: Brasil faz campanha em mais de 100 países para tentar deixar de ser apenas o país do 

Carnaval 

Autor: Aiuri Rebello 

Fonte: http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/12/brasil-faz-campanha-em-

mais-de-100-paises-para-deixar-de-ser-apenas-o-pais-do-carnaval.htm 

 

I. Elementos de Denotação 

 Esta noticia apresenta uma parte em nível textual que trata de uma campanha de 

promoção de imagem e posicionamento do Brasil como país para o exterior. As imagens 

apresentadas na referida notícia trazem o Cristo Redentor e uma galeria de fotos. 

 

 

II. Elementos de Conotação 

 Os elementos de segunda ordem apresentados na notícia iniciam pela parte textual. O 

título já apresenta o trecho “Brasil faz campanha em mais de 100 países para tentar deixar de 

ser apenas o país do Carnaval”, em que se pode compreender a tentativa de mudança de 

imagem perante os outros países. Por quê? Historicamente, o Brasil é reconhecido perante os 

outros países, como o país do futebol e do carnaval, sendo escolhido normalmente como 

destino turístico em épocas de carnaval. Assim, quando foi escolhido como país sede da copa 

do mundo, ocorreu uma discussão e uma autocrítica sobre se o Brasil teria capacidade ou não 

de realizar o referido evento. Desta forma, a preocupação com a opinião estrangeira tornou-se 

iminente, no sentido de que o país precisaria articular uma tentativa de mostrar sua capacidade 

diante, inclusive dos países que veem sediando a copa, e também na tensa relação com a 

própria FIFA. Assim durante o texto trechos como “campanha publicitária em outros países 

para promover o turismo no Brasil”, “ Diversificar a imagem do país”, “atributos” e “grau de 

otimismo”, marcam um discurso estratégico, não só para com os outros países e poderosas 

instituições, mas também na relação e no diálogo com a própria população brasileira. Por 

outro lado, a primeira imagem apresentada na notícia, de alguma forma, contraria 

parcialmente este discurso, já que traz o Cristo Redentor, monumento que símbolo da cidade 

do Rio de Janeiro e é conhecido como uma das novas sete maravilhas do mundo. Desta forma, 

também o próprio país mantém a imagem reduzida à projeção midiática feita com a cidade do 
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Rio de Janeiro, de alguma forma, desvalorizando as inúmeras cidades e demais estados que 

fazem parte do país. Em nível de interatividade a notícia apresenta espaço direcionado aos 

internautas, mas sem comentário nenhum. A notícia também não apresenta Tags, mas possui 

ferramentas de compartilhamento como Facebook e Twitter. 

 

9.5 Mudança no transporte aéreo 

Notícia 3: Portal da Copa  

Título: Empresas aéreas terão 15 dias após o sorteio da Copa para pedir alterações e novas 

rotas para o período do Mundial 

Autor: Carol Delmazo – Portal da Copa 

Fonte:http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/companhias-aereas-terao-15-dias-apos-o-

sorteio-da-copa-para-solicitar-alteracoes-e-novas 

 

I. Elementos de Denotação 

 Em relação aos elementos de primeira ordem observados na figura destacada do site 

escolhidos, observa-se o pouco uso deu uma fotografia, que apresenta um grupo reunido. Em 

se tratando da condição textual, observa-se a construção de uma notícia, com recursos textuais 

utilizados como título, linha de apoio, lide e documentação. 

 

 

II. Elementos de Conotação 

 

 Sobre o texto já no título “Empresas aéreas terão 15 dias após o sorteio da Copa para 

pedir alterações e novas rotas para o período do Mundial” observa se um posicionamento de 

assessoria de comunicação no sentido de trazer as ações governamentais a serem tomadas 

como providencia para a copa, recriando um imaginário sobre o governo que se posiciona 

como eficiente, eficaz e efetivo, mostrando ainda a possibilidade de um governo que está “ no 

controle da situação”. A segunda frase que chama a atenção na notícia diz respeito a mudança 

de hábito que a proposta para o povo brasileiro na época do evento: “Em se tratando da malha 

da Copa, majoritariamente o que deve acontecer é que o terno e a gravata sejam substituídos 

pela camisa de time e pelas vuvuzelas”, da qual se pode depreender a tentativa de 

manipulação sobre a própria população brasileira, para que, num período de copa “esqueça” 

dos reais e crônicos problemas enfrentados pelo país e aproveite a festa, quase que retomando 

a famosa política romana do pão e circo, ofertados para o povo para esquecer seus problemas 

em detrimento da diversão. A notícia também não expressa algo sobre as rotas ou as linhas 
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aéreas, apenas reforça a ideia de controle a partir da informação “sobre o monitoramento 

ampliado”, conduzindo a notícia de modo evasivo, de modo ainda que assessoria de 

comunicação repassa pouca informação sobre as verdadeiras dimensões políticas e 

econômicas do fato. A partir da imagem, que não está legendada, apenas se percebe uma 

conexão institucional e política, a partir da reunião de pessoas que aparentemente deliberam 

sobre o fato em questão. Em nível de interatividade a notícia só apresenta Tags, mas possui 

ferramentas de compartilhamento como Facebook e Twitter.   

 

Notícia 3: Site Uol 

Título: Malha aérea especial para a Copa fica pronta em janeiro, diz governo 

Autor: Aiuri Rebello 

Fonte: http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/10/31/malha-aerea-especial-

para-a-copa-fica-pronta-em-janeiro-diz-governo.htm 

 

 

I. Elementos de Denotação 

A notícia também apresenta dois contextos: Um de imagem e outro textual. Duas galerias 

formam o conjunto de imagens da notícia, totalizando 33 imagens que trazem as reformas dos 

aeroportos das cidades que serão sedes da Copa 2014.   

 

 

II. Elementos de conotação 

 

O título da notícia remete “a malha 
23

 área especial”, que trata do sistema de organização do 

espaço aéreo brasileiro. Esta malha aérea está desenvolvida especialmente para suprir as 

necessidades que virão a ser geradas durante a Copa 2014, nesse sentido destaca se que altos 

investimentos devem ser feitos no caro setor de aviação em detrimento de outras esferas de 

atuação do governo, como educação e saúde. Na sequência, discursividades como: “Vamos 

criar rotas exclusivas para atender à copa” e “Vamos aumentar a oferta dos voos nas rotas já 

existentes e criar voos regulares onde não existe”, complementam um discurso sobre as 

prioridades do próprio do governo ao preocupar se com a sofisticação desses setores e um 

trabalho intensificado para recepção, muito provavelmente de turistas e estrangeiros com 

poder aquisitivo mínimo ou até alto e que possam usufruir desses novos investimentos nas 
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companhias aéreas e aeroportos. Em contraponto a esta primeira parte da notícia, o discurso 

“não irá controlar o preço de passagens aéreas e nem o de diárias de hotéis, mas atuará para 

prevenir o que chamou de abusos” evidencia uma tensa relação entre Estado e mercado, 

quanto aos modos de protecionismo frente ao peso da comercialização, industrialização e 

mercantilização que envolvem a própria indústria do futebol no país.   

Sobre as imagens, no geral, as fotografias são aéreas e mostram diversos canteiros de obras 

sitiados nas grandes capitais do país em detrimento de investimentos em outras cidades e 

outros locais que precisariam de desenvolvimento, mostrando obras de grande porte que 

constituem um alto investimento destinado quase que totalmente com finalidade e beneficio 

que envolve o universo do futebol ou uma classe privilegiada.  

 Em nível de interatividade a notícia também não apresenta Tags, mas possui 

ferramentas de compartilhamento como Facebook e Twitter e comentários relacionando e 

irônicos sobre o andamento dos aeroportos e as consequências das modificações feitas no 

transporte aéreo para a realização da copa.  
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Será preciso, contudo, ser cauteloso com aquilo que fizer, e no que acreditar; é 

necessário que não tenha medo da própria sombra, e que aja com equilíbrio, 

prudência e humanidade, de modo que o excesso de confiança não o torne incauto, e 

a desconfiança excessiva não o faça intolerante” (Maquiavel, O príncipe). 

 

Pensar os entrelaçamentos entre política e comunicação, significa, primeiramente, 

preocupar-se com os pontos de equilíbrio e limites em torno das relações sociais que se 

desdobram a partir de cenários e acontecimentos como a Copa do Mundo. Assim, estudar as 

informações no período pré-copa no Brasil, consiste, sobretudo, em encontrar 

posicionamentos tênues e ímpetos condicionados às relações de poder e hierarquias entre o 

próprio universo da política e o universo midiático. 

A compreensão sobre como as notícias estão dispostas no ambiente online se da a 

partir de discursos políticos, no sentido que os dois meios de comunicação geram notícias a 

partir de seus interesses ideológicos e mercadológicos. Enquanto o governo elabora uma 

propaganda em favor de todas as decisões tomadas em prol da realização do evento, o site 

UOL apresenta um olhar ideológico contra o discurso governamental. As notícias produzidas 

por ambos os sites seguem maneiras distintas de reproduzir sua comunicação, enquanto o site 

UOL apresenta recursos multimídias como hiperlinks, galeria de fotos, entrevistas com maior 

número de fontes e interaratividade com seus leitores, o site Copa2014 que foi criado com 

intuito de ser canal difusor de mensagens governamentais e a partir disso, uma fonte fidedigna 

de consulta para outros meios de comunicação não utiliza as técnicas do jornalismo online 

para a sua reprodução. As poucas ferramentas que o site apresenta, são tags, onde as notícias 

são relacionadas por palavras-chaves, o email que se pode entrar em contato com a assessoria 

governamental e poucas fotos. 

Em se tratando desta pesquisa, no sentido amplo de contemplação dos dois ambientes 

virtuais, pode ser constatado a preocupação em abastecer os leitores virtuais com informações 

das mais variadas temáticas. Isto, porém, não resulta em um trabalho plenamente ético, 

correto e de qualidade. A observação com sentido exploratório de apreensão das informações 

depreendidas durante um longo tempo pode nos familiarizar com os sites e seu 

funcionamento. A prática do jornalismo online, de Assessoria de Imprensa e de como os 

discursos estão posicionados tanto no site (www.copa2014.gov.br), seja no site 

http://www.copa2014.gov.br/
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(copadomundo.uol.com.br) contemplaram de maneira eficaz a pesquisa baseada no próprio 

referencial. 

Enquanto o site governamental passou por mudanças em sua apresentação e em 

pequenas práxis de apresentar suas notícias no ambiente online, o site Uol Copa do Mundo 

manteve sua “cara” inicial. A maneira de apresentar notícias de teor governamentais, 

propagandistas do site governamental claramente remete a suas assessorias de imprensa e sua 

prática enquanto disseminadora de informações parciais e positivistas em relação ao grande 

evento chamado Copa do Mundo que o país irá sediar. Por outro lado, o site jornalístico 

assinado por repórteres com a função diferencial de tentar buscar a utopia da não parcialidade, 

usa de termos e palavras com conotações negativas que remetem a uma ironia e uma crítica ao 

evento. Entretanto, como é sabido, o jornalismo não vive sem informação e um acontecimento 

com tamanha repercussão mundial afeta de maneira gigantesca os meios de comunicação no 

Brasil. Em face deste cenário, o jornalismo apresentado no portal é feito com críticas leves, 

para que a comunicação em relação ao assunto Copa do Mundo não afugente o internauta que 

consome as informações. Um discurso político com intencionalidade de gerar influência nas 

massas e assim gerar uma fidelidade é contemplado em ambos os sites. Afinal, elementos da 

filosofia política apresentam essa função de relações humanas de domínio e possíveis 

afetações de comportamentos, noções de sentido político apresentado nas notícias de cunho 

jornalístico e de AI.  

O futebol, assunto que é o cerne da própria Copa do Mundo, é apresentado como uma 

cultura subcutânea enraizada nas entranhas do povo brasileiro. O site governamental em suas 

notícias aparenta relatar que tudo está certo enquanto existirem bolas de futebol e políticos 

dispostos a modificar a vida de brasileiros e gastar bilhões para a realização de eventos que 

tragam uma imagem de Brasil rico e confiável perante os outros países. Apesar de conter 

notícias ideológicas de positivismo em relação à Copa do Mundo, o governo e suas AIs em 

sua plataforma para disseminação de notícias não apresentam um espaço para a troca de 

comunicação com seus leitores. Algo que possibilitaria quantificar as trocas de informações 

com os receptores e até poderia traçar novos planejamentos do AI para a formação da opinião 

Pública. Por outro lado, o espaço que a internet permite no ambiente online é aplicado no 

jornalismo da Uol, onde fica claro a resultante insatisfação dos leitores com os gastos e 

decisões contraditórias do Governo para conseguir realizar a Copa.  

A compreensão sobre como estão dispostas as discursividades midiático-políticas 

sobre a Copa 2014 no Brasil, no ambiente online, seja no site (www.copa2014.gov.br), seja 

no site (copadomundo.uol.com.br), nesta pesquisa, reside nas perspectivas sobre confrontos e 

http://www.copa2014.gov.br/
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conflitos políticos, caráter e identidades culturais, estruturas empresariais e econômicas, 

dissimulados em discursos e posicionamentos na plataforma on-line. Assim, as disputas de 

poder e os jogos inerentes sobre posse de informação (BOURDIEU, ANO) são observados de 

forma clara, e apresentam consequências como as manifestações que ocorreram durantes a 

Copa das Confederações, em que a população reagiu às projeções econômicas, culturais e 

políticas sobre o futebol e, no que concerne aos seus diversos investimentos. Assim, o que se 

espera da Copa 2014? Prever novas reações por parte da população? Ou assumir uma 

“identidade” do país do futebol? 
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